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Ciągły niepokój na świecie,
wojny i wojny bez końca.
Jakże niepewna jest ziemia,
jękiem i gniewem drgająca.

Pokój zostawiam wam,
pokój Mój daję wam;

nie tak, jak daje dzisiaj świat,
powiedział do nas Pan.



DUSZPASTERSKIE REFLEKSJE WIELKOPOSTNE

Czas Wielkiego Postu kieruje nasze
myśli ku ofierze Jezusa Chrystusa
złożonej na krzyżu za nasze zba-
wienie. Chrystus kocha człowieka
i docelowym Jego mieszkaniem jest
nasze serce. Po to został w taberna-
kulum i w ofierze Mszy św., byśmy
go zaprosili do serca.

Czas Wielkiego Postu jest sprzy-
jającym okresem rozważania mę-
ki Chrystusa podjętej dla naszego
zbawienia. Jesteśmy chrześcijana-
mi, czyli dziećmi Chrystusa. Czy
Go naprawdę kochamy?

Pierwsze miejsce w miłości należy
się Chrystusowi, a potem człowie-
kowi. Tę prawdę trzeba wszczepiać
już małym dzieciom. Zasadniczym
powołaniem rodziców jest przeka-
zanie dzieciom wiary, nauczenie
modlitwy, zachęcanie do korzysta-
nia z sakramentu pokuty i Eucha-
rystii. Postawię pytanie Wam ro-
dzice, zwłaszcza młodsi: czy Wasze
dziecko odmawia codzienny pacierz
rano i wieczorem, i czy Wy modlicie
się z dzieckiem? Ciągle powtarzają
się sytuacje, że dziecko rozpoczy-
nające naukę w szkole nie zna
modlitwy, ani nie umie poprawnie
się przeżegnać.

Dzieci przygotowujące się do I Ko-
munii św. w dużej części nie uczest-
niczą systematycznie w niedzielnej
Mszy św., nie mówiąc już o nowen-
nie przygotowującej ich do tego
religijnego przeżycia.

Uroczystość I Komunii św. wiąże
się w wielu rodzinach z wynaję-
ciem lokalu, prezentami, fotogra-
fiami, gośćmi, a istota sakramentu
(przyjęcie Chrystusa do serca po
raz pierwszy) jest zepchnięta zu-
pełnie na margines tej uroczystości.
Nowenna dziękczynna u większo-
ści dzieci jest zaniedbana. Prawie
wcale po I Komunii nie są do-
cenione pierwsze piątki miesiąca,
a uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. bywa zupełnie zaniedbane.

Innym niepokojącym zjawiskiem
jest pytanie: czy rodzice kontrolu-
ją, co dzieci oglądają w Internecie.
Złe wzorce są chętnie naśladowane,
stąd już dzieci po Pierwszej Komu-
nii św. pokątnie palą papierosy
(w ubikacji przy Domu Pielgrzyma
po majowym czy październikowym
nabożeństwie dla dzieci jest spo-
ro petów, a w czasie nabożeństwa
dzieci często wychodzą do ubika-
cji i są pewne, że ich nikt nie
kontroluje).

Inne zjawisko to przyzwalanie dzie-
ciom, by robiły co chcą, „róbta co
chceta”. Dziecku nie chce się iść
na niedzielną Mszę, do spowie-
dzi pierwszopiątkowej, na nabo-
żeństwo majowe czy październiko-
we, względnie na roraty, więc za
przywoleniem rodziców nie idzie.

W czasie nabożeństwa dzieci bie-
gają po kościele od mamy do babci,
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od niej do wujka, a mama się
z tego cieszy. Zauważam też, że
coraz więcej dzieci będących jesz-
cze w szkole podstawowej kłóci
się ze swoimi rodzicami, „pyskują”
rodzicom, a nierzadko i nauczy-
cielom. Przed laty było to nie do
pomyślenia.

Kilkanaście lat temu był urucha-
miany autobus szkolny, by prze-
wieźć dzieci do pierwszopiątkowej
spowiedzi. Obecnie dzieci prawie
wcale nie praktykują takiej spowie-
dzi za przyzwoleniem rodziców.

Niepokojące jest też zjawisko braku
szacunku do ludzi starszych. Dzieci
przechodzące koło swojego duszpa-
sterza nie ukłonią się prawie wcale,

nie mówiąc już o młodzieży, nato-
miast nieco starsi parafianie, tak po
trzydziestce nie miną kapłana bez
ukłonu i wypowiedzeniu pozdro-
wienia „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”.

Od kilku lat tylko raz spotkałem
się z przyklęknięciem gdy szedłem
z Najświętszym Sakramentem do
osoby chorej.

Te kilka refleksji, które mi się
nasuwają przekazuję ku przemy-
śleniu moim Drogim Parafianom,
a zwłaszcza młodym rodzicom.

ks. E. Szymański

PROŚBA DO PARAFIAN
o wsparcie dla sióstr

Na terenie naszego dekanatu w Su-
chej Hucie mieszkają siostry Kar-
melitanki Bose. Od kilku lat w każ-
dą sobotę odprawiam dla nich Mszę
świętą i staram się zaopatrzyć je
w produkty żywnościowe.

Obecnie w klasztorze jest sześć
sióstr i jedna nowicjuszka. Siostry
nie mają źródeł utrzymania, gdyż
mieszkają za papieską klauzurą
i poświęcają się wyłącznie modli-
twie. Utrzymują się tylko z darów
ofiarodawców. Byłbym wdzięczny,
gdyby parafianie, którzy mogą, od
czasu do czasu włączyli się w zakup
żywności dla sióstr.

W tym celu można samodzielnie
zakupić coś dla nich lub złożyć
ofiarę pieniężną, którą przeznaczę
na niesienie materialnej pomocy
siostrom.

W minionym miesiącu już trzy
osoby odpowiedziały na moją proś-
bę wypowiedzianą w ogłoszeniach
parafialnych. Liczę na następnych
sponsorów. Ofiarodawcy mogą też
umówić się ze mną na Mszę świętą
sobotnią sprawowaną u sióstr.

Bóg zapłać Wszystkim, którzy we-
zmą do serca moją prośbę.

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

1 marca: 2. Niedziela Wielkiego
Postu
Rdz 22,1–2.9–13.15–18
Rz 8,31b–34
Mk 9,2–10

8 marca: 3. Niedziela Wielkiego
Postu
Wj 20 1–17 lub Wj 20,1–3.7–8.12–17
1 Kor 1,22–25
J 2,13–25

15 marca: 4. Niedziela
Wielkiego Postu
2 Krn 36,14–16.19–23

Ef 2,4–10
J 3,14–21

22 marca: 5. Niedziela
Wielkiego Postu
Jr 31,31–34
Hbr 5,7–9
J 12,20–33

29 marca: 6. Niedziela
Wielkiego Postu. Niedziela
Palmowa
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mk 14,1–15,47 lub Mk 15,1–39

POŻEGNANIE KSIĘDZA KANONIKA ADAMA KROLLA

Mocą dekretu ks. arcybiskupa me-
tropolity gdańskiego Sławoja Lesz-
ka Głódzia z dniem dzisiejszym (tj.
15.02.2015) kończy wspaniałą po-
sługę duszpasterską w naszej para-
fii ks. kanonik Adam Kroll. Zostaje
przeniesiony do parafii św. Teresy
Benedykty od Krzyża w Gdańsku-
-Łostowicach. To dla parafii naszej
nieoceniona strata, a dla mnie bo-
lesny cios.

Cóż, trzeba być posłusznym decyzji
ks. arcybiskupa.

Wyrażam gorące podziękowanie
w imieniu swoim i parafian ko-
chanemu księdzu kanonikowi za
9-letnią gorliwą pracę duszpaster-
ską w naszej parafii oraz za to, że

przed 9 laty sam wybrał sobie na-
szą parafię, by nam służyć pomocą
duszpasterską.

Drogi księże Adamie serdecznie Ci
dziękuję za tyloletnią miłą i gorliwą
współpracę. Niech Bóg Ci błogosławi
na nowej placówce. Zabierz też ze
sobą czułe spojrzenie Matki Bożej
Trąbkowskiej.

ks. E. Szymański

***
Czcigodny Księże Adamie

Przybyłeś do nas niespełna 9 lat te-
mu, aby u boku ks. prałata Edwarda
Szymańskiego służyć nam posługą
kapłańską i wskazywać drogę zbli-
żającą nas do Boga. Sprawowałeś
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Msze święte i przewodziłeś nam
w modlitwie, uczyłeś nasze dzieci na
lekcjach religii i przygotowywałeś je
do przyjęcia sakramentów. Byłeś dla
nas życzliwy, pogodny i wyrozumia-
ły. Swoim postępowaniem zapisałeś
się w naszej pamięci jako dobry
kapłan, który kocha Boga i ludzi.

Drogi księże Adamie, wyrażamy
wielki żal, że nas opuszczasz, ale
zdajemy sobie sprawę, że taka jest
dola każdego kapłana, którego pracą
jest posługa duszpasterska i prze-
kazywanie wiary w Imię Wszech-
mogącego Boga. Pragniemy, Księże
Adamie, o Tobie pamiętać w na-
szych modlitwach, aby Pan Bóg Ci
błogosławił na dalszej drodze Two-
jego kapłańskiego życia. Prosimy

też Matkę Bożą Trąbkowską, której
tak wiernie służyłeś, aby u swojego
Syna wypraszała Ci potrzebne łaski.

Jako wspólnota parafialna chcemy
Cię zapewnić, że drzwi tej wspólnoty
będą zawsze dla Ciebie otwarte.

Na zakończenie pragniemy Ci po-
dziękować za wszelkie dobro, które
dla nas czyniłeś i życzymy Ci przede
wszystkim dobrego zdrowia oraz ob-
fitych owoców pracy duszpasterskiej
na nowej placówce, a także samych
życzliwych otaczających Cię ludzi.

Szczęść Boże.

W imieniu Rady Parafialnej
Józef Sroka

Ksiądz Adam Kroll
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KRONIKA PARAFIALNA
cz. III od roku 1991

Rok 1991
W tym roku kontynuowano wyposa-
żanie kościoła i zakrystii w Posto-
łowie (monstrancja, baldachim, tron
biskupi, szafy w zakrystii i dzwon na
wieży). Dzwon wykonała firma Fel-
czyńskich w Przemyślu. Poświęcił go
biskup Zygmunt Pawłowicz podczas
pierwszego odpustu w tym kościele.

Zakupiono 35 m3 drewna na remont
dachu parafialnego kościoła.

Pierwszy raz zmieniono trasę proce-
sji Bożego Ciała, którą idziemy do
dzisiaj. Są to ulice: Gdańska, Pocz-
towa, Sportowa, Pasteura i powrót
Gdańską. Po raz pierwszy nie by-
ło potrzeby posiadania zezwolenia
władz państwowych na procesję.

Na wniosek Rady Duszpasterskiej
od początku czerwca wprowadzono
Mszę św. niedzielną dla dzieci o godz.
11.00.

Odpust 3–10 września

Nabożeństwa tygodniowe odbywa-
ły się w godzinach popołudniowych.
Centralna uroczystość 10 września
odbyła się pod przewodnictwem
ks. biskupa Pawłowicza.

W szkole pierwszy raz urządzono
Wigilię Opłatkową o charakterze ści-
śle religijnym. W jesiennym czasie
zakupiono część miedzianej blachy
na pokrycie dachu kościoła.

Rok 1992
W tym roku odstąpiono po raz pierw-
szy od formy spowiedzi wielkanoc-
nej kontrolowanej przez kartki. Fre-
kwencja nie była mniejsza.

18 maja rozpoczęto budowę kapli-
cy przedpogrzebowej przy cmenta-
rzu oraz remont dachu kościelnego.
Pracę przy remoncie dachu podjął
p. Stanisław Wilk z Malborka z po-
mocnikiem.

Na plebanii ocieplono łazienkę i po-
kój na poddaszu.

Przed odpustem dokończono poło-
żenie blachy miedzianej na dachu
kościelnym.

Po odpuście ks. proboszcz wziął
udział w pielgrzymce osób niepeł-
nosprawnych do Francji. Pielgrzym-
ka trwała 19 dni, zorganizowana
została przez ks. Ładę z Pruszcza
Gdańskiego

Po raz pierwszy do I Komunii św.
przygotowują się dzieci klas drugich.

Ksiądz proboszcz podejmuje starania
o darmowe przekazanie ziemi przy
kościele w Postołowie od p. Wiktora
Radelskiego z zamiarem założenia
cmentarza.

W lipcu została poświęcona kaplica
na cmentarzu.

Rok 1993
Podczas kolędy wspólnie z księ-
dzem proboszczem Gerardem Bo-
rysem przedstawiliśmy biskupowi
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propozycję utworzenia nowej parafii
w Postołowie.

Podczas kolędy powstało 8 nowych
Róż Żywego Różańca, których jest
25 w roku 1993.

W Wielki Czwartek przyjęto 20 no-
wych ministrantów do służby litur-
gicznej.

1 maja odbył się odpust w Postoło-
wie pod przewodnictwem ks. Józefa
Nowaka z Kolbud.

9 maja I Komunię św. przyjęło aż
124 dzieci z klas II i III.

W maju w naszym kościele roz-
poczęliśmy adorację Najświętszego
Sakramentu wystawionego w mon-
strancji w każdą sobotę od godz.
15.00 do 18.00, która trwa do dziś.

Również w maju podjęliśmy prace
konserwacyjne i naprawcze kamien-
nych ogrodzeń przy naszym sanktu-
arium.

W Postołowie został wykonany bocz-
ny ołtarz ku czci Matki Bożej oraz
drugi konfesjonał.

W sobotę tygodnia odpustowego piel-
grzymce kapłanów naszej diecezji
przewodniczył arcybiskup metropo-
lita gdański. Sumie odpustowej na
zakończenie odpustu przewodniczył
ks. prałat Mieczysław Goździewski,
proboszcz katedry. Powstał zwyczaj
składania ofiar z poszczególnych wio-
sek na Msze św. dziękczynne za
plony. Rozpoczęcie roku szkolnego
łączymy z tygodniem odpustowym
– przychodzą wszystkie dzieci ze
swoimi nauczycielami na Msze św.

Po raz pierwszy w Domu Pielgrzyma
udało się zorganizować uroczystość

opłatkową dla nauczycieli ze szkół
leżących na terenie naszej parafii.
Przybyło 40 nauczycieli z wiceku-
ratorem oświaty p. Wiłą i wójtem
gminy. Uroczystość ta bardzo podo-
bała się uczestnikom, którzy wyrazili
chęć uczestnictwa w podobnych im-
prezach w przyszłości.

Rok 1994
W maju została zapoczątkowana co-
miesięczna adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele w Postołowie
w ostatnią środę każdego miesiąca.
Trwa od godziny 15.00 do 18.00.

Ci, którzy przyjęli bierzmowanie
odprawiali 9-tygodniową nowennę
dziękczynną.

Rekolekcje wielkopostne przeprowa-
dziło 2 ojców redemptorystów równo-
legle w kościele parafialnym i w ko-
ściele w Postołowie.

Najpiękniejszy ołtarz na Boże Ciało
był na budynku Urzędu Gminy.

W 7 rocznicę koronacji Cudownego
Obrazu Urząd Gminy ofiarował do
kościoła wspaniałą ok. 20-letnią pal-
mę, która jest do dzisiaj. W maju
zostało pomalowane wnętrze kościo-
ła (ostatnie malowanie było w 1976
roku). Na parkingu położono asfal-
tową nawierzchnię. W części gór-
nej cmentarza założono ogrodzenie,
a przy kościele w Postołowie zasa-
dzono wokół świerkowy żywopłot.

W niedzielę 11 września uroczystą
sumę odpustową odprawił ks. bi-
skup Piotr Krupa, sufragan diecezji
pelplińskiej. Ulewny deszcz unie-
możliwił odprawienie Mszy św. na
zewnątrz kościoła. Oprawę muzycz-
ną zapewnił znany zespół Duval
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z Gdańska. Podkreślić należy liczny
udział kapłanów, którzy mieli swój
dzień w sobotę odpustową. Konce-
lebrze 120 kapłanów przewodniczył
metropolita gdański.

Po odpuście położono betonową na-
wierzchnię dookoła kościoła w Po-
stołowie.

24 września przygotowanie do służby
nadzwyczajnego szafarza Euchary-
stii rozpoczął Piotr Pianowski. Rok
wcześniej do tej funkcji wprowadzeni
zostali Józef Sroka, Marian Lewań-
czyk i Bogumił Polasik z Postołowa.

13 października w związku z Dniem
Nauczyciela wszyscy nauczyciele ze
szkół terenu parafii otrzymali za-
proszenie do udziału we Mszy św.
w ich intencji i na wspólne spotkanie
w Domu Pielgrzyma. Uczestniczyło
ok. 40 nauczycieli.

W grudniu po jasełkach szkolnych po
raz drugi w Domu Pielgrzyma odbyło
się spotkanie opłatkowe dla nauczy-
cieli z całej parafii. Uczestniczyli
w nich prawie wszyscy nauczyciele
i wicekurator oświaty z Gdańska.

Ze spraw inwestycyjnych: położono
w części kaplic różańcowych asfal-
tową nawierzchnię, a na plebanii
boazerię drewnianą, w kancelarii
wymieniono 5 okien.

Rok 1995
W okresie kolędowym odbyła się
w naszym dekanacie kolęda ks. bi-
skupa Zygmunta Pawłowicza.

Rekolekcje św. wielkopostne prowa-
dziło dwóch ojców redemptorystów
z Gdyni równolegle w kościele pa-
rafialnym i Postołowie. Były bardzo

przychylnie przez wszystkich przy-
jęte i pozytywnie ocenione.

W drugę niedzielę maja I komunię
św. przyjęło 56 dzieci.

Tradycyjnie 1 maja odbył się odpust
św. Józefa w Postołowie.

Od Wielkanocy praktykę duszpa-
sterską rozpoczął alumn naszego
seminarium Andrzej Wiejak.

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa

Uroczystość odbyła się w naszym
sanktuarium wraz z moimi kolega-
mi rocznikowymi. 13 czerwca o godz.
10.00 uroczystej sumie koncelebro-
wanej przez księży kolegów przewod-
niczył ks. Andrzej Rurarz z Gdańska
Wrzeszcza. Uczestniczyli dyrektorzy
szkół, uczniowie wraz z katechetka-
mi, Rada Parafialna, szafarze Eu-
charystii i ministranci. Głównym
organizatorem uroczystości był prze-
wodniczący Rady Parafialnej p. Józef
Sroka. Po wspólnym obiedzie na ple-
banii księża wyjechali do kościoła
w Postołowie na popołudniową kawę
pomieszczeniach przykościelnych.

W tym roku zmieniono trasę procesji
na Boże Ciało. Odbyła się przy uli-
cach: Parkowej, Pawłowskiej i Gdań-
skiej. Ołtarze były przy: przedszkolu,
domu p. Kaczmarków, krzyżu i Urzę-
dzie Gminy.

1 lipca została utworzona nowa para-
fia w Postołowie wydzielona z części
parafii Trąbkowskiej i Mierzeszyń-
skiej. Nową parafię stanowią nastę-
pujące wioski: Postołowo, Graniczna
Wieś, Pruska Karczma, Lwówek,
Cząstkowo, Pawłowo, Drzewina, Su-
cha Huta (tu jest filialny kościół)
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i Ełganowo – wybudowanie. Pro-
boszczem nowej parafii został mia-
nowany wikariusz z parafii „Serca
Pana Jezusa” w Gdyni ks. Kazimierz
Glama. Uroczyste przekazanie para-
fii odbyło się w niedzielę 2 lipca.
Podczas Mszy św. ksiądz proboszcz
z Trąbek pożegnał się z mieszkań-
cami nowej parafii i powitał nowego
proboszcza.

Mały odpust, 15 sierpnia. Sumę od-
pustową odprawił archidiecezjalny
dyrektor Caritas ks. Ireneusz Rad-
ke.

W tygodniu odpustowym codzien-
nie przybywały pielgrzymki z Prusz-
cza Gdańskiego. Sumie odpustowej
przewodniczył ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz.

Dzień nauczyciela. Kolejny raz
w Dzień Nauczyciela w kościele na-
szym została odprawiona Msza św.
w intencji nauczycieli. Po Mszy św.
odbyło się spotkanie prawie wszyst-
kich nauczycieli przy kawie.

Wigilia szkolna. Od chwili wejścia
katechezy do szkoły do tradycji na-
leży uroczysta „Wigilia” połączona
z jasełkami i opłatkiem dla dzieci,
a następnie dla nauczycieli w sali ka-
techetycznej. Również Urząd Gminy
corocznie zaprasza na Uroczystość
opłatkową kapłanów z terenu gminy.

Rok 1996
Podczas tegorocznej kolędy księdzu
towarzyszyli członkowie Rady Dusz-
pasterskiej, przyjmując deklaracje
ofiar na zamówione w Przemyślu
dwa dzwony, fundowane z okazji
10-lecia koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej.

W tym roku były oddzielne nauki
rekolekcyjne dla nauczycieli. Przyjęli
je oni z zadowoleniem.

Przymierze Rodzin przygotowało
w kościele piękny grób Pański.

Przed uroczystością 1000-lecia
chrztu Gdańka odbyła się peregry-
nacja relikwii św. Wojciecha. W na-
szym dekanacie rozpoczęła się od
Trąbek Wlk. w dniu 22 marca.
Uroczystość nawiedzenia poprzedzi-
ło udzielenie sakramentu bierzmo-
wania. Obydwóm wydarzeniom prze-
wodniczył arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski. Przy relikwiach było ca-
łonocne czuwanie mieszkańców po-
szczególnych wiosek i członków grup
duszpasterskich.

W dniach od 3 do 11 maja naszą ar-
chidiecezję nawiedziła figura Matki
Bożej Fatimskiej. 4 maja wzięliśmy
udział w spotkaniu z Matką Bożą
Fatimską w Pruszczu Gd.

W dniu 10 maja uroczystą Mszą św.
rozpoczęły się obchody 60-lecia szko-
ły w Trąbkach Wielkich. W uroczy-
stości wzięli udział nauczyciele, ucz-
niowie, przedstawiciele kuratorium,
Polonii Gdańskiej, Urzędu Gminy
i absolwenci szkoły.

22 czerwca święcenia kapłańskie
otrzymał ks. diakon Krzysztof Sro-
ka. W uroczystości święceń wzięło
udział wielu parafian, udając się na
nie dwoma autokarami do Oliwy. Na-
stępnego dnia w niedzielę 23 czerwca
o godz. 11.00 ks. neoprezbiter odpra-
wił uroczystą Mszę św. prymicyjną
i udzielił błogosławieństwa licznie
zebranym wiernym.

W tygodniowym odpuście sumie od-
pustowej przewodniczył biskup Zyg-
munt Pawłowicz.
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1 listopada o godz. 13.00 na cmenta-
rzu odbyła się Msza św. z procesją za
zmarłych. Kazanie wygłosił ks. Kazi-
mierz Glama, proboszcz z Postołowa.
W związku z tą uroczystością został
utwardzony parking przy cmentarzu
oraz droga dojazdowa.

Rok 1997
W związku ze zbliżającą się rocznicą
10-lecia koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej parafia przygotowuje
się przez:
1) planowane Misje św.,
2) nowe dzwony,
3) położenie granitowej posadzki
w kościele.
Ponadto wykonano drobne inwesty-
cje, jak:
– zakup 7 alb i 3 ornatów,
– postawienie 3 dekoracyjnych masz-
tów przy głównym wejściu do kościo-
ła,
– odnowienie kuchni na plebanii.

Z rozpoczęciem nowego roku Przy-
mierze Rodzin podjęło inicjatywę wy-
dawania parafialnego pisma pod ty-
tułem „Kana”. Pierwszy numer uka-
zał się w pierwszą niedzielę stycznia.
Postanowiono, że będzie wydawana
co miesiąc. Ukazują się w niej ar-
tykuły pisane przez parafian, jest
kącik dla dzieci, informacje dusz-
pasterskie, intencje Mszy św., rocz-
nice chrztów, ślubów i pogrzebów,
komentarz liturgiczny i planowane
akcje duszpasterskie. Pierwszym re-
daktorem naczelnym gazety została
wybrana p. Dorota Jaszewska – na-
uczycielka miejscowej szkoły.

Od początku tego roku przy ołtarzu
służy 59 ministrantów. Każdy z nich
ma swój kompletny strój liturgiczny.

W katechizacji pomagają katechetki:
Sabina Stolc – od 1992 r. (pisze pracę
magisterską) i Mariola Jankowska –
od wejścia katechezy do szkoły, czyli
od 1990 roku.

Rekolekcje Wielkopostne prowadzili
ojcowie redemptoryści z Elbląga.

W kwietniu rozpoczęto prace przy
położeniu granitowej posadzki i za-
łożono posadzkowe ogrzewanie. Do
prezbiterium zostały zakupione no-
we krzesła, lamperię pomalowano
farbą olejną. Wykonania posadzki
w kościele podjął się p. Piotr Torbic-
ki z Ełganowa, a ogrzewania podło-
gowego p. Waldemar Zdun z Trąbek
Wlk. Renowacji ambonki i ołtarza
soborowego dokonała Sylwia Kwiat-
kowska z Kaczek. Również w kwiet-
niu została wybudowana przed ko-
ściołem dzwonnica dla 3 dzwonów.
Wykonawcami byli: Jan Bukowski
z Ełganowa, Stefan Płocke i Jerzy
Karpiński z Trąbek Wlk., jej pokrycia
miedzią dokonał Kazimierz Myszke
z Ełganowa i Janusz Jakubowski
z Trąbek Wlk. Elektroniczny napęd
dzwonów wykonała firma p. Kąt-
nika z Gdyni. Odnowione zostały
kaplice różańcowe Drogi Krzyżo-
wej. Dokonali tego: z Postołowa –
Edward Pawelec, Bogumił Polasik,
Jerzy Stolc.

W tym roku po raz pierwszy dzieci
pierwszokomunijne miały jednako-
wy strój liturgiczny (alby) z emble-
matem Matki Bożej Trąbkowskiej.
Do dziś szyje je firma Korbik z Gru-
dziądza.

Od 1 do 8 czerwca odbyły się misje
św. prowadzone przez ojców redemp-
torystów z Gdyni. Przygotowały one
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parafię na jubileusz 10-lecia korona-
cji Matki Bożej Trąbkowskiej.

Jubileusz 10-lecia koronacji. Na jubi-
leuszowe uroczystości 10-lecia, które
odbyły się 12 czerwca 1997 roku
o godz. 18.00, zostali zaproszeni
wierni archidiecezji listem paster-
skim arcybiskupa gdańskiego. Uro-
czystościom przewodniczył metro-
polita gdański arcybiskup Tadeusz
Gocłowski wraz z kapłanami deka-
natu i kapłanami gośćmi. Podczas
tej uroczystości arcybiskup poświę-
cił dzwonnicę i dzwony. Uroczystość
została sfilmowana przez Agencję
Katolicką z Warszawy.

Po zakończeniu roku szkolnego od-
była się pielgrzymka nauczycieli do
Rzymu. Dwukrotnie uczestniczyli-
śmy w ogólnym spotkaniu z papie-
żem Polakiem. Zwiedziliśmy: Wene-
cję, Florencję, Monte Cassino, Asyż,
Loreto, San Marino, Wiedeń. Po Rzy-
mie oprowadził nas studiujący tam
ks. Wiesław Stolc.

W ramach dziękczynienia za ko-
ronację obrazu, w dniu 30 lipca
82 parafian udało się dwoma auto-
karami do Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu. Z powodu dużej liczby
chętnych w dniu 12 sierpnia została
ponowiona pielgrzymka do Lichenia,
w której uczestniczyło 43 parafian.

13 sierpnia obchodziłem 25-lecie pra-
cy w parafii.

W tygodniu odpustowym tradycyj-
nie codziennie przybywali autoka-
rem pielgrzymi z parafii Podwyższe-
nia Krzyża w Pruszczu. W piątek
odpustowy arcybiskup metropolita
gdański przewodniczył pielgrzym-
ce kapłanów z naszej archidiecezji.

Uroczystej sumie odpustowej kon-
celebrowanej przewodniczył biskup
Zygmunt Pawłowicz. Po raz drugi
podejmowaliśmy na stadionie pieszą
gdańską pielgrzymkę na Jasną Górę
w liczbie ok. 1000 osób.

Dzięki życzliwości władz gminnych
została wykonana droga od Krzy-
ża do cmentarza (położono trylinkę
betonową). Poświęciłem ją w uroczy-
stość Wszystkich Świętych.

Rok 1998
Trwa nawiedzenie rodzin przez ko-
pię Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej, które rozpoczęło się
16 lutego 1997 roku. Codziennie
do rodziny mającej obraz przycho-
dzi ksiądz na wspólną modlitwę
wieczorną. Do wiosek przychodził
z Komunią św. i w razie potrze-
by spowiadał domowników. Rodziny
z Trąbek Wlk. przynoszą obraz do
kościoła i tu uczestniczą we Mszy św.
i Komunii św.

W styczniu i lutym w sali kateche-
tycznej została położona posadzka,
wykonane sanitariaty oraz betonowy
strop. W kościele p. inż. Popek z Po-
znania założył nowe nagłośnienie.
26 kwietnia powieszono w kościele
nowe żyrandole. Fundatorem jedne-
go jest p. Zdzisława Preuss.

Rekolekcje wielkopostne głosił pal-
lotyn ks. Józef Krzeski z Ząbek
k. Warszawy.

W Wielki Piątek został poświęcony
krzyż przy rondzie w Kleszczewie.
Działkę pod krzyż ofiarowali pań-
stwo Jaśkiewiczowie, a fundatorem
krzyża jest p. Melzacki – były leśni-
czy w Malentynie.
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W niedzielę 7 czerwca rozpoczęła się
renowacja Misji św. dokonana przez
ojców redemptorystów. W ten sposób
przygotowaliśmy się do 11 rocznicy
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

5 lipca rozpoczęła się 7-dniowa
pielgrzymka Przymierza Rodzin do
Krakowa, Sanktuarium Fatimskiego
w Zakopanem i na Jasną Górę.

28 lipca gościliśmy na stadionie oko-
ło 800 pielgrzymów Gdańskiej Piel-
grzymki Jasnogórskiej.

15 sierpnia sumie odpustowej prze-
wodniczył ks. kanonik Adam Kroll
z parafii św. Barbary w Gdańsku.

Kontynuowana jest praca przy Domu
Pielgrzyma, a na cmentarzu został
położony chodnik z płyt betonowych
i wybudowano betonowy śmietnik.

W tygodniu odpustowym codziennie
przybywała autokarowa pielgrzym-
ka z Pruszcza Gd. W sobotę piel-
grzymce kapłańskiej przewodniczył
arcybiskup Tadeusz Gocłowski, tak-
że sumie odpustowej przewodniczył
metropolita gdański. Oprawę mu-
zyczną wykonała orkiestra Straży
Granicznej.

20 września biskup Zygmunt Pawło-
wicz dokonał wizytacji kanonicznej
naszej parafii. Na obiad z księdzem
biskupem zostali zaproszeni dyrek-
torzy szkół, wójt gminy, katechetki
i przedstawiciele grup duszpaster-
skich przy naszej parafii.

Już drugi raz w Wigilię Bożego Naro-
dzenia odprawiono pasterkę w szkole
w Czerniewie o godz. 21.30.

Rok 1999
W czasie kolędy dokonano zawie-
rzenia każdej rodziny Matce Bo-
żej Trąbkowskiej. Było to dopełnie-
niem nawiedzenia rodzin. W związ-
ku z tym rodziny nabyły oprawiony
obraz Matki Bożej Trąbkowskiej.

Rekolekcje Wielkopostne prowa-
dził przeor klasztoru karmelitów
w Gdańsku o. Nycz.

Pierwszy raz liturgię wigilii Wielkiej
Soboty rozpoczęto o godz. 22.00 i za-
kończono procesją Eucharystyczną
rezurekcyjną o 24.00. Wierni pro-
sili, by ten porządek kontynuować
w następnych latach.

Pierwsza Komunia św. po raz pierw-
szy powiązana jest z 9-sobotnią no-
wenną przed i po tej uroczystości.
W czasie tej uroczystości poświęcono
chlebki, które dzieci zabierają, by
podzielić się nimi z rodziną i gośćmi.

W uroczystość św. Piotra i Pawła
Mszę św. prymicyjną odprawił odby-
wający u nas praktykę duszpasterską
kleryk Dominik Cichy.

5 lipca rozpoczęła się pielgrzymka
nauczycieli do Genewy, Barcelony,
Andory, Lourdes, Monte St. Michel,
Paryża, Chamonix. Byliśmy również
na Wybrzeżu Morza Śródziemnego
w Costa Brava. Autokarem usłużył
nam ks. Eugeniusz Stelmach z pa-
rafii św. brata Alberta w Gdańsku.

W lipcu gościliśmy posiłkiem na sta-
dionie ok. 900 pielgrzymów Gdań-
skiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Przez cały czas zimowy trwały prace
adaptacyjne dawnej stodoły i obory
na Dom Pielgrzyma. Wykonano 10
pokoi z łazienkami.
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Na zakończenie tygodniowego od-
pustu centralnej uroczystości prze-
wodniczył wikariusz generalny, ks.
infułat Wiesław Lauer. Wystąpił chór
parafialny z Wiśliny oraz orkiestra
Straży Granicznej z Nowego Portu.
W sobotę 25 września po Mszy św.
uczniowie pierwszego roku gimna-
zjum otrzymali z rąk pana dyrek-
tora Paradeckiego indeksy. 25 paź-
dziernika gimnazjaliści uczestniczyli
w pielgrzymce do Lichenia, gdzie
zawierzyli się Matce Bożej Licheń-
skiej. 18 października gościliśmy
Marszałka Sejmu Macieja Płażyń-
skiego, który odwiedził ojców kar-
melitów w Drzewinie, a następnie na
plebanii wziął udział we wspólnym
obiedzie wraz z zarządem gminy. Pa-
na marszałka i zaproszonych gości
ks. proboszcz polecił opiece Matce
Bożej Trąbkowskiej.

W okresie wakacyjnym kontynu-
owano układanie płyt chodnikowych
między kwaterami cmentarza. Praca
ta związana była z upamiętnieniem
120 rocznicy założenia cmentarza.

W adwencie po raz pierwszy odby-
ły się rekolekcje, których tematem
był kult Miłosierdzia Bożego. Prowa-
dził je salezjanin z Gdańska-Oruni
ks. Ryszard Świrydziuk. Ich celem
było przygotowanie parafii do zawie-
rzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu.

Podczas kolędy rodziny były zawie-
rzane Miłosierdziu Bożemu. Na pa-
miątkę nabywały obraz Miłosierdzia
Bożego.

Jubileusz 2000 roku
W tym roku jubileuszowym nasze
sanktuarium zostało wyznaczone ja-
ko kościół odpustowy.

Po raz pierwszy rozpoczęliśmy wiel-
kopostne rekolekcje w środę popiel-
cową. Prowadził je ks. Sławomir Be-
la werbista pochodzący z Gołębiewa
Średniego. Decyzja o tak wczesnym
terminie rekolekcji nie była trafna.

Drugi raz okazale wypadła wielkoso-
botnia wigilia zakończona procesją
rezurekcyjną o godz. 24.00

15 maja ks. arcybiskup metropolita
gdański udzielił sakramentu bierz-
mowania młodzieży z naszej parafii
oraz z parafii Mierzeszyn, Kłodawa,
Postołowo w naszym kościele.

W lipcu i sierpniu 3 razy udaliśmy
się z pielgrzymką do Lichenia.

Sumę rozpoczynającą tygodniowy
odpust odprawił ks. pułkownik Fran-
ciszek Cybula z parafii św. Piotra
i Pawła w Gdańsku. W sobotę ty-
godnia odpustowego zaszczycił nas
swoją obecnością marszałek Sejmu
p. Maciej Płażyński, a Mszy św.
przewodniczył arcybiskup metropo-
lita gdański. O godz. 20.00 przybyli
w pielgrzymce kapłani archidiecezji,
w liczbie ok. 100, którzy koncelebro-
wali Mszę z metropolitą gdańskim.
W niedzielę 11 września przybyło
bardzo dużo pielgrzymów. Z zapro-
szonych gości obecni byli m.in. bur-
mistrz i starosta puszczański, prezes
mleczarni w Maćkowach, wójtowie
okolicznych gmin, pracownicy Pocz-
ty Polskiej w Gdańsku, w związ-
ku z imprezą Poczty Dyliżansowej,
która przebyła trasę od Swarzewa
do Trąbek, nawiedzając wszystkie
kościoły odpustowe wielkiego jubile-
uszu. Uczestniczyło ok. 25 kapłanów,
a Mszy św. przewodniczył metropo-
lita gdański Tadeusz Gocłowski.
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Na rozpoczęcie roku szkolnego by-
ły oddzielne Msze św. dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum,
a w Czerniewie Msza św. odbyła się
w szkole. W gimnazjum naukę reli-
gii podjęli ks. proboszcz Kazimierz
Glama z Postołowa i ks. proboszcz
Edward Szymański.

Od kilku lat w Dniu Nauczycie-
la sprawowana jest Msza św. dla
wszystkich nauczycieli naszej para-
fii. W tym roku dodatkowo uczestni-
czył w niej wójt gminy Błażej Konkol
i jego zastępca Karol Kozak. Po
Mszy św. nauczyciele mają wspól-
ne spotkanie przy kawie w Domu
Pielgrzyma.

Inwestycje. W pomieszczeniach kate-
chetycznych wymieniono grzejniki,
ocieplono budynek plebanii, w budo-
wie są sanitariaty dla pielgrzymów.

10 listopada odbyła się w naszym
kościele piękna akademia patrio-
tyczna dla gimnazjum. Ponieważ
gmach gimnazjum jest w budowie
nasza świątynia służy do spotkań
rodzicielskich, wywiadówek i waż-
niejszych szkolnych uroczystości.

W związku z planowanym zawie-
rzeniem rodzin opiece św. Józefa
dokonano gruntownej renowacji ob-
razów św. Józefa i chrztu Pana
Jezusa. Wykonała ją p. konserwator
Anna Rodzowicz z Gdańska, sio-
stra p. Andrzeja Rodzowicza, który
w latach 1970–1980 dokonał reno-
wacji ołtarzy, ambony, chrzcielnicy
i konfesjonałów. Ufundowano nad-
to nowe obrazy: Miłosierdzia Boże-
go, św. Faustyny, a ksiądz Ryszard
Preuss ofiarował do naszej świątyni

obraz błogosławionego księdza Ma-
riana Góreckiego, męczennika gdań-
skiego.

Kolęda 2000/2001. W czasie tego-
rocznej kolędy 2000/2001 nastąpiło
zawierzenie rodzin opiece św. Józefa.
Przygotowaniem była 9-tygodniowa
nowenna ku czci św. Józefa. W związ-
ku z zawierzeniem rodziny nabyły
kopię obrazu św. Józefa. Równocze-
śnie to zawierzenie podjęły parafie
w Mierzeszynie i Postołowie.

Rok 2001
18 lutego rozpoczęły się dla chętnych
w naszej parafii katechezy neoka-
techumenalne pod kierownictwem
ks. kanonika Wojciecha Matysa z pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Pieckach
Migowie.

1 kwietnia została utworzona w na-
szej parafii wspólnota neokatechu-
menalna, która trwa do dziś. Człon-
kowie spotykają się dwa razy w ty-
godniu – w środy i soboty.

Podczas rekolekcji wielkopostnych
prowadzonych przez ojców Francisz-
kanów z Wieżycy nauczyciele mieli
tradycyjnie oddzielną naukę.

30 kwietnia odbyła się w naszym
kościele 3-majowa akademia gimna-
zjalistów i nauczycieli.

Z braku pomieszczeń na zakoń-
czenie roku szkolnego gimnazjaliści
mieli nauki połączone z rozdaniem
świadectw w kościele. Po zakończe-
niu roku szkolnego katecheci świec-
cy naszej archidiecezji uczestniczyli
w rekolekcjach w Domu Pielgrzyma
prowadzonych przez ks. Mirosława
Parackiego – dyrektora wydziału ka-
techetycznego.
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W czasie tegorocznej kolędy w Czer-
niewie p. Maria i Gerard Zulewscy
wyrazili gotowość ofiarowania zie-
mi pod budowę świątyni. 19 marca
został spisany akt notarialny, w któ-
rym parafia otrzymała w darowiźnie
działkę o pow. 28 arów pod planowa-
ną budowę.

Projekt kościoła wykonał architekt
Andrzej Błażko wraz z żoną, a nad-
zór budowlany objął p. inż. Jerzy
Bednarczyk z Gdańska Wrzeszcza.
Jego ojciec nadzorował budowę ko-
ścioła w Postołowie.

W uroczystość świętych Piotra i Paw-
ła przy postawionym na działce krzy-
żu została odprawiona Msza św. i był
poświęcony plac budowy.

W dniach od 2 do 18 lipca odbyła
się pielgrzymka do Fatimy, La Salet-
te, Paryża, Santiago de Compostela,
Madrytu, Wenecji, w której uczest-
niczyli nauczyciele gimnazjum oraz
księża: Bronisław Chudy z Kłoda-
wy, Kazimierz Glama z Postołowa
i miejscowy proboszcz.

Na budowę kościoła są prowadzone
comiesięczne zbiórki we wszystkich
wioskach parafii. W sierpniu odbyli-
śmy pielgrzymkę do Lichenia.

Po rozpoczęciu roku szkolnego (trwa
budowa gimnazjum) uroczystości
gimnazjalne, akademie opłatkowe,
wywiadówki, rozdanie świadectw od-
bywają się w kościele.

Centralnym uroczystościom tygo-
dnia odpustowego przewodniczył bi-
skup Zygmunt Pawłowicz.

W grudniu odbyła się pierwsza pa-
sterka w wybudowanym w Czernie-
wie kościele. Odtąd systematycznie

w każdą niedzielę i święta o godz.
9.30 jest tam Msza św.

Podczas tegorocznej kolędy dokony-
wano intronizacji Pisma Świętego
w rodzinach. Każda rodzina nabyła
Pismo Święte. Po kolędzie odby-
łem pielgrzymkę do Częstochowy
w intencji budującego się kościoła
w Czerniewie.

Po raz drugi były głoszone katechezy
neokatechumenalne.

W Domu Pielgrzyma Urząd Gminy
wynajął sale do prowadzenia lekcji
dla gimnazjum.

Rok 2002
W lutym rozpoczęła się budowa gim-
nazjum. 15 marca ks. arcybiskup
metropolita gdański podpisał dekret
wyrażający zgodę na tytuł kościo-
ła w Czerniewie, jest nim Chrystus
Miłosierny. W kwietniu poświęciłem
kamień węgielny pod budujące się
gimnazjum.

Do tradycji należy uroczyste ob-
chodzenie Dni Szkoły związanych
z patronką Kunegundą Pawłowską.
Co roku w maju jest uroczysta Msza
św. z udziałem uczniów, nauczycieli
i gości z Polonii Gdańskiej.

Dla uczniów naszego gimnazjum
z miejscowym proboszczem w dniach
20–26 maja odbyła się pielgrzymka
do Paryża.

Po raz pierwszy od niepamiętnych
lat z powodu deszczu w uroczystość
Bożego Ciała nie odbyła się procesja
Eucharystyczna do 4 przygotowa-
nych ołtarzy.

8 czerwca odbyła się kongregacja
księży naszego dekanatu w Colle-
gium Marianum w Pelplinie.
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Z okazji kolejnej rocznicy koronacji,
przed południem, odbyła się Msza św.
dla uczniów gimnazjum, a po niej
druga Msza św. dla uczniów szkoły
podstawowej. Wieczornej, rocznico-
wej Mszy św. przewodniczył ks. wi-
cedziekan Gerard Borys, a homilię
wygłosił ks. Krzysztof Sroka.

19 czerwca odbyła się uroczystość
szkolno-kościelna z udziałem władz
powiatowych, wojewódzkich i z ku-
ratorium, związana z nadaniem gim-
nazjum imienia Kazimierza Jagiel-
lończyka. W związku z nią podczas
Mszy św. został poświęcony sztandar
szkoły.

W czerwcu zostało promowanych
dwóch nowych szafarzy Euchary-
stii: Piotr Lewańczyk z Czerniewa
i Krzysztof Szymański z Trąbek Wlk.
Mamy obecnie 8 szafarzy Euchary-
stii.

Trwa budowa kościoła w Czerniewie.
Położono stropy chóru. Rozpoczęto
też prace przy więźbie dachowej
i okładaniu zewnętrznych ścian ka-
mieniem.

Kapituła promująca wzorowe
rodziny. Przy naszym sanktuarium
została zawiązana kapituła dla pro-
mowania wzorowych rodzin. W skład
kapituły wchodzą: ks. prałat Sta-
nisław Łada – Pruszcz Gdański,
p. Halina Szumiło – prezes Fundacji
Pomocy Społecznej w Pruszczu Gd.,
p. Ferdynand Froissart – dr nauk
fizycznych i były wicekurator oświa-
ty w Gdańsku, jego żona Barbara,
dr nauk humanistycznych i członek
Rady ds. Rodziny, Anna Wrońska
– katechetka, jej mąż Dariusz –
obecnie generał Wojska Polskiego,

p. Jadwiga i Piotr Pianowscy – na-
uczycielka i informatyk, nadzwyczaj-
ny szafarz Eucharystii (w kapitule
do 2005 r.) oraz miejscowy proboszcz
ks. E. Szymański. Po zapoznaniu się
ze statutem kapituły ks. arcybiskup
Gocłowski udzielił jej błogosławień-
stwa na owocną działalność. Co roku
podczas zakończenia tygodniowego
odpustu wyróżnionych zostaje 10 ro-
dzin z terenu archidiecezji. Podczas
tegorocznego odpustu listy gratula-
cyjne wraz z ryngrafem Matki Bożej
Trąbkowskiej po raz pierwszy otrzy-
mało osiem wzorowych rodzin.

W dniach 11–19 października w na-
szym dekanacie odbyła się peregry-
nacja obrazu Miłosierdzia Bożego.
W czasie nawiedzenia w parafiach
przeprowadzone były misje lub re-
kolekcje. U nas rekolekcje wygłosił
werbista o. Sławomir Bela z Gołębie-
wa. Rozpoczęciu nawiedzenia zawsze
przewodniczył biskup.

12 października wizytację kanonicz-
ną w naszej parafii przeprowadził
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz. Od-
wiedził też budujący się kościół
w Czerniewie.

W wigilię Bożego Narodzenia w ko-
ściele tym odbyła się kolejna paster-
ka. Dotąd zdążono wstawić okna,
drzwi, położyć betonową posadzkę.

Rok 2003
W tym roku kolędę przeprowadzili-
śmy pod kątem Roku Różańca Świę-
tego. W każdej rodzinie odmawiali-
śmy tajemnicę Różańca. 16 stycznia
odbyła się w naszej parafii kolęda
biskupia dla wszystkich kapłanów
dekanatu.
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W dniu 13 marca ks. proboszcz otrzy-
mał godność prałata. Wiadomość tę
parafianom przekazał ks. arcybiskup
podczas bierzmowania 14 marca.

24 marca do posługi na plebanii przy-
była p. Maria Urban z Sobowidza,
należąca do naszej neokatechume-
nalnej wspólnoty.

30 kwietnia poświęciłem gmach gim-
nazjum. W Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietnia zostały po-
święcone w budującym się kościele
w Czerniewie 3 obrazy Miłosierdzia
Bożego dla naszej parafii oraz pa-
rafii w Mierzeszynie i Postołowie,
a w dniu następnym rozpoczęła się
peregrynacja tego obrazu w rodzi-
nach parafii. Rodzina przyjmująca
obraz przystępuje do spowiedzi i Ko-
munii św. W wioskach przybywałem
do rodzin z Komunią św. Wieczorem
u rodziny przewodniczyłem wspólnej
modlitwie.

Do pielgrzymki Jasnogórskiej w tym
roku przyłączyło się 7 osób.

Na moją prośbę ks. arcybiskup skie-
rował do pomocy duszpasterskiej
z dniem 1 sierpnia ks. wikariusza
Dariusza Woźnego.

15 sierpnia sumę odpustową wraz
z kazaniem sprawował ks. prof.
Gdańskiego Seminarium Duchow-
nego dr Bronisław Grulkowski.

Kolejny raz na zakończenie tygo-
dniowego odpustu ksiądz biskup
wręczył dyplomy i ryngrafy 10 wzo-
rowym rodzinom.

Rok 2004
W dniu 20 stycznia odbyła się kolęda
przeprowadzona przez ks. arcybisku-
pa T. Gocłowskiego w 11 parafiach

naszego dekanatu zakończona ko-
lacją w naszej plebanii, w której
uczestniczyli wszyscy kapłani deka-
natu. Uświetniona została występem
orkiestry z Jodłowna. Wielkopostne
rekolekcje prowadzili ojcowie kapu-
cyni z Gdańska. Głosili nauki rów-
nież dla uczniów w gimnazjum.

W budującym się kościele w Czer-
niewie po raz trzeci odbył się odpust
ku czci Miłosierdzia Bożego. Na ten
czas wykończono zewnętrzne ściany
i wybudowano schody do kościoła.

Po bierzmowaniu dyrektor gimna-
zjum Mariusz Paradecki i ks. pro-
boszcz zaprosili ks. biskupa do
odwiedzenia nowego gimnazjum.
W dniu 7 czerwca o godz. 11.00
ks. biskup Pawłowicz przybył do na-
szego gimnazjum. Po akademii ks.
biskup, dyrektor gimnazjum, wójt
gminy i przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz księża uczący w gimnazjum
zostali zaproszeni na obiad do ple-
banii.

W czerwcu wielu bierzmowanych
wzięło udział w pielgrzymce do
Częstochowy zorganizowanej przez
ks. Dariusza Woźnego.

W Boże Ciało procesja została prze-
dłużona do nowo wybudowanej ka-
pliczki Miłosierdzia Bożego przy
ul. Ełganowskiej. Gromadzą się przy
niej wierni, by w niedziele i piąt-
ki o godz. 21.00 odmówić koron-
kę do Miłosierdzia Bożego. Po raz
pierwszy o godz. 13.00 odbyła się
Msza św. z procesją do 4 ołtarzy
w Czerniewie.

Na zakończenie roku szkolnego
w asyście władz gminnych uroczyście
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pożegnaliśmy trzy panie nauczyciel-
ki odchodzące na zasłużoną emery-
turę. Są to p. Krystyna Szymańska
z Trąbek Wlk., p. Elżbieta Sebzda
i p. Grażyna Pieczychlebek ze szkoły
w Czerniewie.

18 lipca wraz księżmi z Kłodawy
i Pręgowa odbyliśmy pielgrzymkę do
Kowna, Wilna i Troków.

9 sierpnia odbyliśmy parafialną piel-
grzymkę do Lichenia.

Trwają prace wykończeniowe przy
budowie kościoła w Czerniewie.

Tygodniowy odpust zainaugurował
ks. prałat Włodzimierz Zduński
z Gdańska. W tygodniu odpusto-
wym odbył się przegląd parafial-
nych zespołów piosenki religijnej.
Tradycyjnie w czwartek odpustowy
są poświęcane pojazdy, a w piątek
udzielany jest sakrament chorych.
W sobotnie przedpołudnie przyby-
wają w pielgrzymce kapłani archi-
diecezji. W tym roku pod przewod-
nictwem ks. arcybiskupa T. Gocłow-
skiego po koncelebrowanej Mszy św.
zawierzyli Matce Bożej Trąbkow-
skiej nowy rok katechetyczny. Po
Mszy św. księża podejmowani są po-
częstunkiem w Domu Pielgrzyma.
Na zakończenie Tygodnia Odpusto-
wego 10 rodzin otrzymało z rąk
ks. arcybiskupa dyplomy i ryngrafy
Matki Bożej Trąbkowskiej.

30 października zakończyła się trwa-
jąca od pierwszej niedzieli postu
2003 r. peregrynacja obrazu Miło-
sierdzia Bożego w parafii. Jako pro-
boszcz starałem się towarzyszyć na-
wiedzeniu we wszystkich rodzinach
parafii. Prawie w każdym domu

wisi na ścianie obraz Miłosierdzia
Bożego.

Podczas wakacji z kamienia i ce-
gły wybudowano kapliczkę ku czci
Jezusa Miłosiernego przy ul. Ełga-
nowskiej. Do późnej jesieni o godz.
21.00 w piątki i niedziele parafianie
przy kapliczce odmawiali koronkę do
Miłosierdzia Bożego.

Na terenie przykościelnym zostały
dobudowane kaplice różańcowe dla
Tajemnic Światła.

W Dniu Nauczyciela po Mszy św.
nauczyciele zgromadzili się w Domu
Pielgrzyma na wspólnym poczęstun-
ku.

W Święto Niepodległości uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum
z nauczycielami i przedstawiciela-
mi gminy uczestniczyli we Mszy św.
w intencji ojczyzny. Na zaproszenie
ks. proboszcza i p. dyrektora gim-
nazjum przybył do gimnazjum rek-
tor Uniwersytetu Gdańskiego prof.
Andrzej Ceynowa, mój ministrant
z Emaus. Ks. proboszcz zaprosił go
wraz z dyrektorem, wójtem i prze-
wodniczącym Rady Gminy na obiad
do plebanii.

W okresie Adwentu głoszone były ka-
techezy neokatechumenalne. Przyłą-
czyło się do wspólnoty 5 osób.

W pierwszą niedzielę Adwentu roz-
począł pracę w naszym sanktu-
arium nowy organista Michał Olej-
nik z Pszczółek. Dotychczasowy or-
ganista p. Jan Keler w razie potrzeby
nadal nam posługuje.

W tym roku powstała w Czerniewie
oryginalna szopka.

ks. E. Szymański

18



PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA
jest już wśród nas

Stało się to w Sejmie

Do polskiego systemu prawnego tyl-
nymi drzwiami wprowadzony został
nowy twór pojęciowy „płci społecz-
no-kulturowej”. Stało się to poprzez
przegłosowanie w Sejmie 6 lutego
2015 r. i przyjęcie ratyfikacji „Kon-
wencji Rady Europy o zapobieganiu
i przeciwdziałaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej”.

No i co w tym złego?

Co złego jest w tym, że konwencja
chce zwalczać przemoc w rodzinie,
a zwłaszcza przemoc wobec kobiet?
Tak przynajmniej głosi tytułowa
teza konwencji, tyle, że tytuł kon-
wencji nie ujawnia co się kryje w jej
środku, a konwencja w swoich za-
pisach w wielu miejscach posługuje
się pojęciem „płci społeczno-kultu-
rowej”.

Ten „nowotwór słowny”, wymyślo-
ny przez ideologów gender, stawia
do góry nogami kwestie tożsamości
człowieka w wymiarze jego płcio-
wości i wprowadza chaos pojęciowy
w tym zakresie. Tożsamości kobiety
i mężczyzny wynikające z ich natu-
ry są przedstawiane jako społeczne
stereotypy będące źródłem przemo-
cy przeciwko kobietom i rodzinie.

Źródła przemocy i sposoby
jej zapobiegania według
konwencji

Między innymi w takich słowach
mówi o tym konwencja:

Strony podejmą działania niezbęd-

ne do promowania zmian wzorców

społecznych i kulturowych dotyczą-

cych zachowania kobiet i mężczyzn

w celu wykorzenienia uprzedzeń,

zwyczajów, tradycji oraz innych

praktyk opartych na idei niższo-

ści kobiet lub na stereotypowym

modelu roli kobiet i mężczyzn.

Słuszne zapisy dotyczące np. prze-
śladowania kobiet w kulturze is-
lamskiej zostały podciągnięte pod
wszystkich w jednym dokumencie,
dzięki czemu możliwa jest szero-
ka interpretacja pojęcia prześla-
dowania i dyskryminacji m.in. ze
względu na tzw. płeć społeczno-kul-
turową.

Lista rodzajów dyskryminacji
według konwencji

Wdrożenie przepisów niniejszej kon-

wencji przez Strony, w szczególności

środków chroniących prawa ofiar,

zostanie zagwarantowane bez dys-

kryminacji ze względu na: płeć bio-

logiczną, płeć kulturowo-społeczną,

rasę, kolor skóry, język, religię, po-

glądy polityczne i inne, pochodzenie

narodowe lub społeczne, przyna-

leżność do mniejszości narodowej,

własność, urodzenie, orientację sek-

sualną, tożsamość płciową, wiek,

stan zdrowia, niepełnosprawność,

stan cywilny, status uchodźcy lub

migranta lub inny.

19



Czy domaganie się przez pary ho-
moseksualne prawa do adopcji dzie-
ci nie jest ich niezbywalnym pra-
wem, a odmawianie im tego nie
jest dyskryminacją? To uprzedze-
nia kulturowe i religijne powodują,
że spotykają się w społeczeństwie
z brakiem akceptacji takich postaw,
a skoro takie jest pochodzenie tych
uprzedzeń, to konwencja wyraźnie
mówi, że jest to postawa, którą
trzeba zwalczać i wykorzeniać.

Dowolność interpretacji niejasnych
pojęć genderowej nowomowy otwie-
ra pole do nadużyć w kierunku
wprowadzania ideologicznych za-
pisów w innych uregulowaniach
naszego systemu prawnego. Suwe-
renność stanowienia naszego prawa
krajowego jest tutaj poważnie za-
grożona.

Wykorzenianie uprzedzeń,
tradycji i stereotypów ma się
odbywać na drodze edukacji:

Artykuł 14 – Edukacja

1. W uzasadnionych przypadkach

Strony podejmują działania ko-

nieczne do wprowadzenia do ofi-

cjalnych programów nauczania na

wszystkich poziomach edukacji ma-

teriałów szkoleniowych dostosowa-

nych do zmieniających się moż-

liwości osób uczących się, doty-

czących równouprawnienia kobiet

i mężczyzn, niestereotypowych ról

przypisanych płciom, wzajemnego

szacunku, rozwiązywania konflik-

tów w relacjach międzyludzkich

bez użycia przemocy, a także do-

tyczących przemocy wobec kobiet ze

względu na płeć oraz prawa do

nienaruszalności osobistej.

Kto i na podstawie czego będzie
decydował o tych uzasadnionych
przypadkach, że trzeba będzie
dzieci i młodzież edukować do ak-
ceptacji niestereotypowych ról przy-
pisanych płciom. Brak akceptacji
dla pomysłu odgrywania roli mał-
żeństwa przez parę homoseksualną
może przecież być traktowane jako
element dyskryminujący wymaga-
jący wyedukowania.

Gdzie konwencja nie widzi
problemu?

Alkoholizm, pornografia, seksuali-
zacja dziewcząt i kobiet, osłabienie
więzi emocjonalnych w rodzinie nie
zostały dostrzeżone przez ustawo-
dawcę jako źródła takiej przemocy.
Pierwsze miejsce zajmują za to ro-
dzina, religia, tradycja itp.

Ważne jest pierwsze wrażenie.
Reszty nikt nie będzie czytał

Słuszność większości postulatów
sprawia, że pierwsze wrażenie jest
takie, iż są to działania w dobrej
sprawie, ale zapisy prawne (a takim
jest konwencja) w swoich szczegó-
łach mogą być brzemienne w swoich
skutkach dla podpisującego, który
podpisuje coś nierozważnie, lub nie
rozumiejąc tego co podpisuje. Li-
czący 48 stron dokument jest na-
jeżony sztucznymi pojęciami, które
mogą być dobrowolnie interpreto-
wane, a zresztą kto by czytał 48
stron...
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Wyobraźmy sobie inną
pożyteczną konwencję

Można sobie wyobrazić dla przykła-
du inną konwencję, która w tytule
będzie miała „Ochronę ginących ga-
tunków fauny i flory”, a w zapisach
szczegółowych na stronie 158 znaj-
dzie się zapis mówiący, że niniej-
szym sygnatariusz konwencji zrze-
ka się swobodnego dysponowania
swoją nieruchomością (np. w celu
niezadeptania na trawie chronio-
nego gatunku żuka). To oczywiście
mocno przerysowany przykład, ale
pokazuje, że samo brzmienie tytułu
dokumentu nie gwarantuje dobro-
dziejstwa całej reszty zawartej na
dalszych jego stronach.

Co zyskały kraje, gdzie
konwencja już została
podpisana?

Dokonana przez Agencję Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej anali-
za zjawiska przemocy wobec ko-
biet prowadzi do zaskakujących
wniosków. Jako państwa o najwyż-
szym wskaźniku przemocy wska-
zano kraje skandynawskie – Danię
(52%), Finlandię (47%), Szwecję
(46%). W Holandii przemocy fizycz-
nej lub psychicznej doświadcza 45%
kobiet, we Francji i w Wielkiej Bry-
tanii – 44%. Jeżeli chodzi o Polskę,
to w opinii Agencji Praw Podsta-
wowych wobec 19% Polek została
zastosowana przemoc, przy czym
średnia na skalę unijną wynosi
33%.

Kupujemy coś, co się nie
sprawdziło u sąsiadów

Kraje skandynawskie nie zazna-
ły więc dobrodziejstwa płynącego
z wprowadzenia do swego systemu
prawnego zapisów z konwencji. Po
co więc Polska z najniższym wskaź-
nikiem przemocy angażuje się w ta-
ki eksperyment, skoro jego opłaka-
ne skutki są już znane w innych
krajach sygnatariuszy?

Nie jest nam potrzebna żadna kon-
wencja, skoro nasze uregulowania
prawne wykazują wyższą skutecz-
ność od tych zastosowanych w in-
nych krajach Unii Europejskiej,
a szczególnie w Skandynawii.

Abp Henryk Hoser
o konwencji:

W wywiadzie jakiego udzielił abp
H. Hoser redakcji Gościa Niedziel-
nego („Europie brakuje rozsądku”
GN 12.02.2015) na temat konwencji
powiedział:

Być może jest to część globalnego

procesu, który się powoli rozszerza

na kolejne kraje. Być może realizuje-

my właśnie gender mainstreaming

– strategię polityczną, która w teo-

rii ma wyrównywać szanse kobiet

i mężczyzn, a w praktyce niszczy

kobiety, mężczyzn, rodziny. Cały ten

proces rozpoczął się na konferen-

cjach ONZ w Kairze w 1994 r. i rok

później w Pekinie, gdzie wytyczono

cele i pokazano środki, w jaki sposób

„równościowy” program przekuwać

na programy polityczne, konkretne
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systemowe rozwiązania. Wiele kra-
jów zachodnich zaczęło programy
te realizować z opłakanym dla sie-
bie skutkiem. Kryzys moralności,
rodziny, etyki – to są właśnie efekty
tamtych zmian. Moim zdaniem Pol-
ska zaczyna kroczyć tą samą drogą.
Być może zresztą dla konkretnych
unijnych zysków.(...)

Ustanawia się prawo sprzeczne z do-
brem i naturą człowieka. (...). Ta-
kie prawo deformuje fundamental-
ne zasady ludzkiego życia i demon-
tuje je. (...)

Nowością więc, „wartością doda-
ną”, czy raczej antywartością tej
konwencji, jest ideologia gender,
wprowadzona poprzez dokument
do polskiego prawa. Cała reszta
to kolorowe opakowanie. Do syste-
mu legislacyjnego w Polsce weszło
więc pojęcie płci kulturowej. I te-
raz tylko od nas wszystkich będzie
zależało, czy ta zmiana przełoży się
na konkretne życie każdego człowie-
ka, na całe społeczeństwo. (...)

Obecnie neguje się ludzką naturę,
co jest dla przyszłości społeczeństwa
niemal zabójcze. Potrzeba wstrząsu,
by w końcu się przebudzić. (...)

Inicjatywa Kobiet Stop
Konwencji Antyprzemocowej

Same kobiety nie są zaintereso-
wane takimi metodami obrony ich
przed przemocą, czemu dały wy-
raz w swojej inicjatywie przeciw
konwencji:

Niestety, Konwencja Rady Europy

wykorzystuje realny problem, jakim

jest dramat kobiet doświadczają-

cych przemocy, by forsować radykal-

ną ideologię walki płci, niemającą

nic wspólnego z dobrem kobiet.

Konwencja praktycznie całkowicie

pomija prawdziwe przyczyny prze-

mocy. Jak wskazują badania nauko-

we, przemoc pojawia się najczęściej

tam, gdzie dochodzi do rozpadu wię-

zi rodzinnych, alkoholizmu czy nar-

komanii. Jej pojawieniu się sprzyja

również powszechna seksualizacja

wizerunku kobiety i przedmioto-

we traktowania kobiet w przestrze-

ni medialnej. W Konwencji próżno

jednak szukać rozwiązań mających

ograniczyć uzależnienia, wzmocnić

rodzinę lub zwalczać seksualizację

wizerunku kobiety.

Nadzieja jeszcze
w Prezydencie

By konwencja weszła w życie po-
trzebny jest jeszcze podpis Pre-
zydenta Komorowskiego, dlatego
można jeszcze mieć nadzieję, że
sprawa nie jest do końca przesą-
dzona. W zbliżających się wybo-
rach prezydenckich może to się
stać kartą przetargową. Obywatel-
ska aktywność może tu zmienić
bieg rzeczy.

Jacek Brzózka

Cały tekst konwencji można znaleźć pod linkiem:
http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencjaprzemocwobeckobiet.pdf
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KRONIKA
NIE TYLKO PARAFIALNA

15 lutego w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich został
ochrzczony Piotr Jan Bodziony,
syn Magdaleny i Sebastiana z Czer-
niewa.

***
Z dniem 15 lutego, posługę dusz-
pasterską w naszej parafii zakoń-
czył ks. kanonik Adam Kroll. Po
prawie 9 latach pracy na naszym
terenie, na mocy dekretu metro-
polity gdańskiego ks. arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia, ks. Ka-
nonik został skierowany do pracy
w parafii pw. św. Teresy Benedykty
od Krzyża w Gdańsku-Łostowicach.
Podczas wszystkich Mszy św. w nie-
dzielę 15 lutego, ks. prałat Edward

Szymański poinformował o tym pa-
rafian i podziękował ks. Adamowi za
wieloletnią pracę. W imieniu Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej podzię-
kowania złożył przewodniczący Ra-
dy Józef Sroka.

***
W naszej gminie trwają wybory
sołtysów i rad sołeckich. W para-
fii Trąbki Wielkie są 4 sołectwa. Do
chwili zamknięcia tego numeru „Ka-
ny” odbyły się wybory w Trąbkach
Wielkich i Ełganowie. W obu miej-
scowościach w wyborach zwyciężyli
dotychczasowi sołtysi tj. Wioleta
Frydrych w Trąbkach Wielkich
i Maciej Czerwiński w Ełganowie.

Oprac. S. D.

GROMADZIMY ZDJĘCIA
związane z posługą kapłańską ks. E. Szymańskiego

W związku z organizacją jubileuszu
50-lecia kapłaństwa księdza prała-
ta Edwarda Szymańskiego, który
przypada 13 czerwca 2015 r., bar-
dzo prosimy parafian i inne osoby
o udostępnienie nam ze zbiorów
rodzinnych różnego rodzaju zdjęć
z udziałem księdza Szymańskiego.
Zdjęcia te powinny przedstawiać uro-
czystości kościelne, jubileusze, różne
prace wykonywane na rzecz Kościo-
ła lub inne wydarzenia w których
uczestniczył ksiądz prałat. Prosi-
my o przekazywanie zdjęć do kio-

sku przykościelnego lub do redakcji
„Kany”. Po skopiowaniu zdjęcia te
niezwłocznie wrócą do właścicieli.
Ze zgromadzonego zestawu zdjęć zo-
stanie opracowany album dokumen-
tujący pobyt i dokonania ks. prałata
Edwarda Szymańskiego w naszej
parafii w latach 1972–2015. Za do-
starczone zdjęcia z góry dziękujemy.
Album będzie można nabyć w kiosku
przykościelnym.

W imieniu organizatorów
Józef Sroka
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Nowo ochrzczony Piotr Jan Bodziony z rodzicami i chrzestnymi

Ksiądz Adam Kroll żegnany przez Józefa Srokę, przewodniczącego Rady Parafialnej
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INTENCJE MSZY ŚW. – marzec 2015

W dniach od 3 marca do 1 kwietnia
2015 w kościele w Trąbkach
Wielkich odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Marię Szkrabko.

1. 700: O Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Emilii Krępy
w urodziny (int. dzieci
i wnuków)
830, Czerniewo: a) Za śp. Le-
ona i Jana Hendrychów oraz
Józefa, Rozalię, Franciszka
i Józefa Dończyków
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(11. rocznica śmierci)
1000: Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków
1115: Za śp. Zygmunta Platę
(greg.)
1800: Za śp. Czesławę
Miecznikowską

2. a) Za śp. Helenę Zyskę,
Kazimierza Jankowskiego oraz
za zmarłych z tych rodzin
b) Za śp. Zygmunta Platę
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej)

3. a) Za śp. Helenę Wojewódzką
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Marię Szkrabko
(rozpoczęcie Mszy św.
gregoriańskiej)

4. a) Za śp. Kazimierza i Monikę
Bugów
b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)
Czerniewo: Za śp. Krzysztofa
Kempika (3. rocznica śmierci)

5. Za śp. Jana (10. rocznica
śmierci) i Franciszkę Klebów

6. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Zosi
Laskowskiej w 3. urodziny
oraz dla Wiesławy w urodziny

b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

Czerniewo: Za śp. Leona
i Annę Zulewskich oraz za
zmarłych z rodziny Gajewskich

7. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

1700: a) Za śp. Marcina Bąka

b) Za śp. Władysława Myszk
(urodziny) oraz Marię,
Franciszkę i Hugona Zielke

8. 700: Za śp. Agnieszkę Kali-
nowską (5. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: a) Za śp. Ja-
na Zawickiego i Józefa
Kamińskiego

b) Za śp. Adama i Marię
Kosikowskich

1000: Za śp. Marię Szkrabko
(greg.)

1115: O Boże błogosławieństwo
dla rodziny Siemońskich

1800: Za śp. Hildegardę
(10. rocznica śmierci) i Wol-
fganga (18. rocznica śmierci)
Kaszubowskich oraz Tadeusza
Dudka (16. rocznica śmierci)

9. Za zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich
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10. a) Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke oraz za zmarłych z tej
rodziny

11. a) Za śp. Sylwestra Reimusa
i za zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

Czerniewo: Za śp. Alojzego
seniora i Alojzego juniora
Ptachów

12. Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

13. Za śp. Józefa Bachusza

14. O Boże błogosławieństwo
dla nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.

1900, neokatechumenat:
Dziękczynna za otrzymane
łaski (int. p. Kosińskich)

15. 700: Za śp. Helenę Czerniewską

830, Czerniewo: a) Za śp. Ja-
dwigę i Józefa Borkowskich
oraz Włodzimierza Sautycza

b) Za śp. Brunona Sengera
(25. rocznica śmierci)

1000: Za śp. Antoniego Ry-
chlickiego (9. rocznica śmierci)

1115: Za śp. Marię Szkrabko
(greg.)

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Józefy Szulc w 80. urodziny

16. Za śp. Czesławę Miecznikowską

17. Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków oraz za zmarłych
z tej rodziny

18. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (urodziny)

b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
Józefa, Rozalię, Franciszka
i Józefa Dończyków

19. Za śp. Czesławę Miecznikowską

20. O Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Anieli Keler w uro-
dziny (int. dzieci i wnuków)

21. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

1700: a) Za śp. Heinza Stefana
(4. rocznica śmierci)

b) Za śp. Helenę i Leona
Jaszewskich

22. 700: a) Za śp. Mariannę,
Witolda i Krystynę Kosińskich
oraz za zmarłych z rodzin Ko-
sińskich, Kęsych, Gostomskich
i Banaczyków

b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

830, Czerniewo: a) Za śp. Ma-
rię i Władysława Rodów

b) Za śp. Władysława i Wandę
Karnath, Marię i Władysława
Rodów oraz za zmarłych
z rodziny Karnath

1000: Za śp. Władysława Kreję
(2. rocznica śmierci) i za
zmarłych z tej rodziny

1115: Za śp. Kazimierza Stano-
lewicza (12. rocznica śmierci)

1800: O potrzebne łaski dla
Jakuba

23. Za śp. Tomasza (urodziny),
Klarę i Eckarda Sławińskich
oraz Genowefę i Jana
Szczepaniaków

24. Za śp. Jadwigę i Edmunda Ką-
kolewskich i Alojzego Chyrka
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25. a) Za śp. Czesławę
Miecznikowską

b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

Czerniewo: a) Za śp. Jana
Zawickiego i Helenę Zawadzką

b) Za śp. Stanisława Sienkiewi-
cza, Annę Bluhm i za zmarłych
z rodziny Sienkiewiczów

26. Za śp. Jana Myszkiera oraz
Mariana Dzwonkowskiego

27. Za śp. Henryka
Witrambowskiego

28. Za śp. Agnieszkę (11. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów

29. 700: Za śp. Julię i Feliksa
Sroków oraz za zmarłych z tej
rodziny

830, Czerniewo: Za śp. Le-
okadię i Alfonsa Grotów

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Agnieszki
Szolle w 4. urodziny (int.
rodziców i chrzestnych)

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Genowefy i Henryka Latochów
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Za śp. Marię Szkrabko
(greg.)

30. Za śp. Czesławę Miecznikowską

31. Za zmarłych członków Żywego
Różańca z róży św. Cecylii
(p. Rychlickiej)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

29 marca: Marcel Płaza.

Rocznice sakramentu małżeństwa
27 marca: 10. roczn. s. m. Anny (z d. Drzymalskiej) i Dawida Haraburdów

4 marca: 15. roczn. s. m. Doroty (z d. Czerniewskiej) i Marcina Lipińskich

ODESZLI DO PANA

22 stycznia: zmarła w wieku 75 lat śp. Elfryda Hermann z Niemiec
29 stycznia: zmarł w wieku 59 lat śp. Stanisław Karnath z Czerniewa
6 lutego: zmarł w wieku 70 lat śp. Michał Narwojsz z Trąbek Wielkich
7 lutego: zmarła w wieku 93 lat śp. Maria Zielke z Kleszczewa

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


