
....
ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE JEZUS

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Kwiecień 2015 Nr 4 (220)

Wesoły nam dzień

dziś nastał,

którego z nas

każdy żądał.

Tego dnia

Chrystus

zmartwychwstał.

Alleluja, alleluja!

Król niebieski

k’nam zawitał,

jako śliczny

kwiat zakwitał,

po śmierci

się nam pokazał.

Alleluja, alleluja!Ja
n

M
at

ej
ko

,
Z

m
ar

tw
yc

h
w

st
ał

y



NADSZEDŁ CZAS POŻEGNANIA

5 kwietnia kończę 75 rok życia
i w związku z tym kończę urząd
proboszczowski i dziekański. Probosz-
czem byłem od 1978 roku, a kilka mie-
sięcy wcześniej zostałem dziekanem
dekanatu trąbkowskiego. Z naszego
dekanatu mocą dekretu księdza ar-
cybiskupa został wydzielony dekanat
Kolbudy. Czas pasterzowania wśród
Was rozpoczął się natomiast w 1972
roku. Co w tym 43-letnim czasie
wykonaliście wraz ze mną jest na-
pisane w „Kanie”, gdzie pokrótce
naszkicowałem kronikę wydarzeń pa-
rafialnych.

Wyrażam serdeczne podziękowanie
wszystkim Drogim Parafianom za
wszelkie dobro, którego od Was dozna-
łem. Dziękuję za życzliwe przyję-
cie mnie do pracy wśród Was w 1972
roku. Pierwszą Mszę św. odprawi-
łem w parafii 15 sierpnia, w Uro-
czystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Jej też powierzyłem
się w szczególną opiekę. I Matka
Najświętsza mnie nie zawiodła. Dzię-
kuję za Waszą ofiarną pomoc przy
wznoszeniu świątyń na chwałę Bożą.
Gdy przybyłem do parafii, w niedziele
odbywały się dwie Msze św. (poran-
na i suma) dla całej parafii. Dzięki
Waszej ofiarności i pomocy obecnie
w kościele parafialnym są 4 Msze św.,
w Ełganowie – 2, w Postołowie – 2
i w Czerniewie – 1. Więc w sumie na te-
renie ówczesnej parafii odprawianych
jest 9 Mszy św. w każdą niedzielę.
I jak Wam Drodzy Parafianie za to nie
podziękować? Czy nie zauważyliście
też, że nikt nie zubożał z powodu
tych ofiar składanych na cele religij-
ne. A to co włożyliście w świątynię

parafialną, wystarczyłoby na wybudo-
wanie kolejnego kościoła. Przypomnę
o renowacji ołtarzy, ambony, chrzciel-
nicy, konfesjonałów, baldachimu. Re-
nowacji doczekał się Cudowny Obraz
Matki Bożej. Składaliście biżuterię na
korony wykonane ze złota. W kościele
są nowe tynki i kable elektryczne,
nowe ramy okienne z drugą szybą
i kraty antywłamaniowe. Od podstaw
przebudowane zostały organy. Zało-
żono ogrzewanie. Położona została
nowa posadzka, a pod nią również
położone jest ogrzewanie (nie uży-
wane ze względu na koszty – jedna
godzina ogrzewania podłogowego po-
chłania 24 kWh energii elektrycznej).
Są nowe ławki, drzwi, nagłośnienie,
nowy ołtarz soborowy. Na zewnątrz
odnowiono fugowanie cegieł i po-
łożono nowy dach miedziany oraz
zbudowano dzwonnicę z dwoma no-
wymi dzwonami. Jest figura św. Jana
Pawła II (dar p. Sroków), 3 groty. Wy-
budowano 20 kaplic różańcowych i 14
stacji Drogi Krzyżowej wraz z oka-
załym ołtarzem polowym. Wszystko
zostało też zadrzewione. Z obory po-
wstał Dom Pielgrzyma. Dodać też
trzeba prace na cmentarzu (kapli-
ca, ogrodzenie, chodniki, parking). To
ważniejsze inwestycje – Wasze, bo
wykonane z Waszych ofiar.

Dziękuję, żeście mi we wszystkim
pomagali. Niech Matka Najświętsza,
którą czcimy w cudownym wizerun-
ku, wyprasza Wam u Swojego Syna
potrzebne łaski w pracy, w życiu
rodzinnym i osobistym.

Przepraszam też Was, Drodzy Para-
fianie za wszelkie przykrości, jakich
ktokolwiek z Was doznał ode mnie,
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czy to przez krytykę, czy nierozważ-
nie wypowiedziane słowa. Przepra-
szam, że zaniedbywałem się w pra-
cy duszpasterskiej, w przygotowywa-
niu niedzielnych homilii, w dyżurze
w konfesjonale czy przeprowadzaniu
nabożeństw. Przepraszam też za ja-
kiekolwiek zgorszenia dane Parafia-
nom, a wynikające z mojej ludzkiej
ułomności. Myślę, że za mało okazy-
wałem wdzięczności za Waszą wielo-
raką ofiarność i pomoc. Raz jeszcze
za wszystko, co było złe w moim
odniesieniu do Parafian – serdecznie
Was wszystkich przepraszam.

Pozostaje mi jedno wielkie życzenie.
Troska o umocnienie wiary w ro-
dzinach parafii, o nie lekceważenie
niedzielnej Mszy św. i o rodzinne
świętowanie Dnia Pańskiego. O życie
młodych w sakramentalnych związ-
kach małżeńskich.

Proszę Was o życzliwe przyjęcie mo-
jego następcy, który po mnie obejmie
pracę proboszczowsko-duszpasterską
w parafii.

Niech Bóg wszystkim błogosławi.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – kwiecień 2015

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

3 kwietnia: Wielki Piątek Męki
Pańskiej
Kościół powstrzymuje się od sprawo-
wania ofiary Mszy św.
Liturgia Męki Pańskiej
Iz 52,13–53,12
Hbr 4,14–16; 5,7–9
J 18,1–19,42

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

Mt 28,1–10

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

12 kwietnia: Druga Niedziela
Wielkanocna, czyli Miłosierdzia
Bożego
Dz 4,32–35
1 J 5,1–6
J 20,19–31

19 kwietnia: Trzecia Niedziela
Wielkanocna
Dz 3,13–15.17–19
1 J 2,1–5a
Łk 24,35–48

26 kwietnia: Czwarta Niedziela
Wielkanocna
Dz 4,8–12
1 J 3,1–2
J 10,11–18
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 28 marca do 1 kwietnia 2015 r.

Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Andrzej Wiecki

Sobota, 28 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną w Trąbkach Wielkich – poświęcenie

książeczek do nabożeństwa dzieciom przygotowującym się do
Pierwszej Komunii Świętej

Niedziela, 29 marca
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

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

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

w Trąbkach Wielkich

Poniedziałek, 30 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

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

w Trąbkach Wielkich
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich
12.30 Msza św. w Trąbkach Wlk. z nauką dla wszystkich nauczycieli

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

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

w Trąbkach Wielkich

4



Wtorek, 31 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

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

w Trąbkach Wielkich
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

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

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

w Trąbkach Wielkich

Środa, 1 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na
wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem zupełnym;
proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum oraz Msza św.

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

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

w Trąbkach Wielkich

Wielki Czwartek, 2 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek, 3 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota, 4 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.
i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym –
godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; we wioskach – Czerniewo, godz. 10.00;
Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo Górne, u państwa
Kulów, godz. 10.00
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ŻYCIE PARAFII

Sakrament bierzmowania

Do sakramentu bierzmowania
w tym roku przystąpiło 65 kandy-
datów z II i III klasy gimnazjalnej.
Przez prawie 2 lata ksiądz kanonik
Adam Kroll przygotowywał ich do
przyjęcia sakramentu. W ostatnich
tygodniach przed bierzmowaniem
został przeniesiony do innej parafii.
Jesteśmy mu wdzięczni za przy-
jęcie zaproszenia i uczestniczenie
w udzielaniu sakramentu bierzmo-
wania w naszej parafii. Po jego
odejściu w przygotowaniu ceremo-
nii ofiarnie pomagał ksiądz Bole-
sław Antoniów. Serdecznie dziękuję
obu kapłanom za ofiarną pomoc
w tegorocznym przygotowaniu mło-
dzieży do bierzmowania. Podzięko-
wanie kieruję również pod adresem
pani organistki Gabrieli Lorkow-
skiej i współpracującemu z nią or-
ganiście, panu Maciejowi Radusze.
Wyrażam też podziękowanie pani
Zdzisławie Dziemińskiej za piękną
dekorację kościoła oraz pani Marii
Urban za przygotowanie kolacji dla
kapłanów dekanatu i innych gości
zaproszonych na tę uroczystość.

Uważam, że cała uroczystość by-
ła dobrze przygotowana i pięknie
przebiegała, choć zakończyła się nie-
przyjemnym akcentem wywołanym
przez głównego szafarza sakramen-
tu.

W mniejszych parafiach bierzmo-
wanie odbywa się zwykle co 2 lata,

więc następne bierzmowanie będzie
przygotowywał mój następca.

W tym roku sakrament bierzmowa-
nia przyjęli:

1. Wiktoria Antkowiak – Paulina
2. Michał Bąk – Piotr
3. Karol Bogdan – Paweł
4. Aleksandra Bomba – Adelajda
5. Mateusz Borkowicz – Krzysztof
6. Józef Brzózka – Jacek
7. Jakub Budnik – Piotr
8. Paulina Bukowska – Maria
9. Aleksandra Czucha – Anna
10. Wiktoria Czerw – Klara
11. Agata Cieszyńska – Teresa
12. Filip Drożyński – Jan
13. Dominika Dufke – Laura
14. Piotr Dufke – Paweł
15. Natalia Filan – Łucja
16. Paulina Filan – Monika
17. Mateusz Gostomski – Paweł
18. Marta Grot – Maria
19. Weronika Grosz – Anna
20. Martyna Gryń – Agnieszka
21. Patrycja Górzyńska – Wiktoria
22. Hubert Hałun – Wojciech
23. Karolina Hennig – Jadwiga
24. Michał Iwański – Bernard
25. Adrian Jaromin – Tomasz
26. Mateusz Jasiński – Jan
27. Aleksandra Jaszewska – Laura
28. Paulina Jaszewska – Klara
29. Weronika Kowalewska – Aniela
30. Karolina Kwiatek – Klara
31. Julia Kwiatek – Klara
32. Dawid Ludwikowski – Paweł
33. Patryk Mejer – Łukasz
34. Fabian Niedźwiecki – Łukasz
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Bierzmowanie A.D. 2015

35. Jessica Niemczyk – Alicja
36. Paulina Okrój – Łucja
37. Łukasz Panikowski – Krzysztof
38. Mateusz Panikowski – Piotr
39. Jakub Pelowski – Wojciech
40. Martyna Pisarek – Anastazja
41. Martyna Piontek – Łucja
42. Patryk Popowicz – Krzysztof
43. Wioletta Runowska – Weronika
44. Sebastian Siwak – Michał
45. Kamil Stanolewicz – Kazimierz
46. Martyna Stapel – Faustyna
47. Natalia Strzałkowska –
Wiktoria
48. Karolina Sulewska – Agnieszka
49. Julia Szarmach – Weronika
50. Karol Szarmach – Jan
51. Oliwia Szostek – Weronika
52. Patryk Szulc – Mateusz
53. Karolina Szymczyk – Laura
54. Adrian Świerczek – Gabriel

55. Klaudia Tyczyńska – Łucja
56. Aleksandra Walaszewska –
Konstancja
57. Aleksandra Wawrynowicz –
Maria
58. Damian Wasyna – Paweł
59. Wojciech Wójtowicz – Adam
60. Jacek Wróblewski – Artur
61. Aneta Zajączkowska – Cecylia
62. Dariusz Zajączkowski – Piotr
63. Justyna Zalewska – Jolanta
64. Paweł Ziemann – Jan
65. Natalia Żukowska – Maria

Rada Parafialna, 8 marca 2015
Na posiedzeniu Rady Duszpaster-
skiej podziękowałem radnym za wie-
loletnią współpracę na rzecz naszej
parafii oraz przedstawiłem radnym
najważniejsze wydarzenia i inwesty-
cje wykonane przez parafian w cza-
sie mojego proboszczowania. Po-
dziękowałem też członkom Caritas
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oraz skarbnikom ofiarnie poświę-
cającym się służbie potrzebującym
i dla dobra parafii.

Posługa kapłańska w liczbach

Statystyka udzielonych sakra-
mentów chrztu, małżeństwa,
osób przyjętych do Pierwszej
Komunii Świętej i bierzmowa-
nych oraz zmarłych w okresie
od 15 sierpnia 1972 r. do końca
grudnia 2014 r.

Udzieliłem w tym okresie 1681
chrztów (nie wliczyłem chrztów
udzielonych przez innych kapła-
nów). Do Pierwszej Komunii Świę-
tej przystąpiło 1896 dzieci. Sakra-
ment bierzmowania otrzymało 1761
osób. Błogosławiłem sakramentalne
związki małżeńskie 606 parom. Od-
prowadziłem na miejsce wiecznego
spoczynku 830 parafian.

ks. E. Szymański

KRONIKA PARAFIALNA
cz. IV od roku 2005

Rok 2005
8 stycznia gościliśmy na kolędzie
dekanalnej ks. biskupa Zygmunta
Pawłowicza oraz księży dekanatu.
W Środę Popielcową były oddzielne
Msze św. dla gimnazjum oraz szkół
podstawowych z Trąbek i Czernie-
wa.

Rekolekcje Wielkopostne prowadził
ks. Zygmunt Słomski proboszcz
z Pręgowa.

W sobotę 2 kwietnia o godz. 21.37
odszedł do Pana papież Jan Pa-
weł II. Natychmiast zgromadzili-
śmy się w kościele z liczną grupą
parafialną na modlitwę różańcową
za papieża.

W niedzielę, 3 kwietnia o godz.
8.30 ks. arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski dokonał konsekracji kościo-
ła w Czerniewie budowanego od
czerwca 2001 roku. W uroczystości
uczestniczyli m.in. starosta Gdański

Bogdan Dombrowski, wójt gminy
Błażej Konkol, przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka, prezes Mle-
czarni Maćkowy Teresa Krystman,
projektant Andrzej Błażko z żoną,
inż. nadzoru Jerzy Bednarczyk, ks.
prałat Joachim Fenski ze Szczecina,
ks. Stanisław Łada – dziekan pusz-
czański, ks. kanonik Gerard Borys,
ks. proboszcz Kazimierz Glama.

W tym roku nabożeństwo majowe
prowadzone było o godz. 20.30,
połączone z Apelem Jasnogórskim.

12 czerwca obchodziliśmy 18 rocz-
nicę koronacji zakończoną uroczy-
stym Apelem Jasnogórskim.

15 sierpnia uroczystościom odpu-
stowym przewodniczył ks. pallotyn
senior Leon Dąbski.

21 sierpnia pożegnaliśmy ks. wika-
riusza Dariusza Woźnego.
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Na rozpoczęcie Tygodnia Odpu-
stowego uroczystą sumę odprawił
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz.

Tradycyjnie w sobotę kapłani ar-
chidiecezji pod przewodnictwem ks.
biskupa koncelebrowali Msze św.
zawierzając Matce Bożej nowy rok
szkolny. W niedzielę kończącą od-
pust łączymy z dożynkami archi-
diecezjalno-samorządowymi. Z gości
zaszczycili nas: marszałek senatu
Bogdan Borusewicz, wicemarszałek
Maciej Płażyński. Wystąpił zespół
„Turgelanki” z Litwy.

Od 6 do 9 listopada odbyła się
parafialna pielgrzymka do Wilna.

W tym roku obchodziłem 40-lecie
kapłaństwa.

Rok 2006

20 stycznia ks. biskup Ryszard Ka-
syna odprawił kolędę w parafiach
naszego dekanatu zakończoną ko-
lacją w naszej plebanii z udziałem
kapłanów dekanatu.

W marcu rozpoczęliśmy comiesięcz-
ną kwestę na odnowienie wnętrza
naszego kościoła.

W tym miesiącu zaprosiliśmy wice-
dyrektora Caritasu, który podczas
niedzielnej homilii przybliżył nam
działalność Caritasu w diecezji i pa-
rafiach, po czym został założony
parafialny zespół Caritas.

Rekolekcje Wielkopostne prowadził
ks. werbista Jan Czachorek – wie-
loletni misjonarz w Indonezji.

Od 18 do 21 kwietnia odbyła się
parafialna pielgrzymka do Wilna.

Od 8 maja rozpoczęto prace renowa-
cyjne wnętrza kościoła, odnowione
zostały ławki oraz chór. Na ze-
wnątrz mury kościoła zostały od
nowa fugowane, ściany wnętrza ko-
ścioła zostały zaizolowane plasti-
kową siatką, a następnie położono
tynk. Renowacja trwała do wiosny
2007 roku. Częściowo koszty refun-
dowało państwo.

Sumę odpustową na rozpoczęcie Ty-
godnia Odpustowego odprawił bi-
skup Z. Pawłowicz. W tym roku
Mszy św. na zakończenie Tygo-
dnia Odpustowego, połączonej z do-
żynkami archidiecezjalno-samorzą-
dowymi, przewodniczył ks. biskup
Kasyna. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas m.in. marszałek senatu
Bogdan Borusewicz, wicemarsza-
łek Maciej Płażyński oraz rektor
Uniwersytetu Gdańskiego Andrzej
Ceynowa.

Od 17 do 20 września po odpuście
odbyła się pielgrzymka do Wilna.

W niedzielę 22 października odbyło
się spotkanie wszystkich dotąd wy-
różnionych przez kapitułę rodzin.
Zaproszeni uczestniczyli we Mszy
św. a następnie byli podjęci oko-
licznościową akademią i obiadem
w gimnazjum.

5 sierpnia odbyło się dekanalne spo-
tkanie kapłanów w naszym sanktu-
arium pod przewodnictwem biskupa
Ryszarda Kasyny.

Od sierpnia otrzymaliśmy do po-
mocy duszpasterskiej ks. kanonika
Adama Krolla, który przez 18 lat
był proboszczem parafii św. Barbary
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w Gdańsku. Zajmuje się szczególnie
Oazą Domowego Kościoła.

Rok 2007

19 stycznia odbyła się kolęda ks. ar-
cybiskupa w parafiach naszego de-
kanatu. Nadmienić należy, że w ma-
ju ubiegłego roku ks. arcybiskup
wydzielił z naszego dekanatu nowy
dekanat z siedzibą w Kolbudach.
Przy naszym dekanacie zostały pa-
rafie: Kłodawa, Sobowidz, Postoło-
wo, Mierzeszyn, Trąbki Wlk.

Od 11 do 19 lutego brałem udział
w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

3 czerwca rozpoczęły się rekolekcje
z Całunem Turyńskim, które pro-
wadził ks. Zbigniew Dudek – Towa-
rzystwo św. Pawła – Częstochowa.
Przygotowaniem do 20 rocznicy ko-
ronacji były właśnie owe rekolekcje
trwające cały tydzień.

Po raz pierwszy na procesję Bożego
Ciała przy nowej trasie ołtarze były
przy: krzyżu koło poczty, domu
p. Świerczków, budynku gimnazjum
i Urzędzie Gminy.

W kościele w Czerniewie uroczy-
ście obchodziliśmy odpust połączo-
ny z rocznicą śmierci Papieża. Uru-
chomione zostały autokary szkolne
dla wiernych. We Mszy św. uczest-
niczyły również delegacje szkół ze
sztandarami oraz straż pożarna i de-
legacje zakładów pracy.

W 20. rocznicę koronacji Mszy św.
przewodniczył arcybiskup Tadeusz
Gocłowski, który wcześniej wysto-
sował komunikat do archidiecezji
z zaproszeniem do udziału w tej
rocznicy.

Po raz pierwszy wystąpił na Mszy
św. miejscowy chór męski założo-
ny przez p. Michała Olejnika. Jego
występ wprowadził w zdumienie
wszystkich, a nawet ks. arcybisku-
pa.

W okresie wakacyjnym trwały pra-
ce przy kosztownej budowie ołta-
rza polowego. Dotychczasowy zo-
stał rozplantowany i w jego miejsce
założono oczko wodne.

15 sierpnia sumie odpustowej prze-
wodniczył ks. prałat Ryszard Wo-
łos ze Świbna. Jemu zawdzięczamy
opracowanie historii kultu Matki
Bożej, co ułatwiło starania o papie-
ską koronację.

Uroczystości Tygodnia Odpustowe-
go sumą rozpoczął biskup Zygmunt
Pawłowicz, natomiast ks. arcybi-
skup T. Gocłowski przewodniczył
w sobotę pielgrzymce kapłanów oraz
w niedzielę odprawił uroczystą su-
mę połączoną z archidiecezjalno-
-samorządowymi dożynkami. Na tej
Mszy wśród gości byli m.in. marsza-
łek senatu Bogdan Borusewicz, wi-
cemarszałek Maciej Płażyński oraz
wójtowie gmin powiatu gdańskiego
ze starostą na czele. Wspólny obiad
był w gimnazjum.

W Dniu Papieskim odbyła się uro-
czysta akademia w naszym gimna-
zjum, w którym aula ma patrona
Jana Pawła II.

Trwają prace przy budowie ołtarza
polowego i powiększeniu parkingu
przy Domu Pielgrzyma.

Rok 2008
Od śmierci Jana Pawła II obcho-
dzona jest co roku rocznica jego
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śmierci w Czerniewie z udziałem
delegacji szkół gminnych, pocztów
sztandarowych szkolnych, strażac-
kich i leśnych.

Zrodziła się myśl postawienia lub
wyremontowania starego budynku
w centrum Ełganowa do odpra-
wiania Mszy św. dla tamtejszych
mieszkańców.

Ks. proboszcz na Radzie Duszpa-
sterskiej podsunął propozycję budo-
wy nowego kościoła.

W Trąbkach kontynuowane są pra-
ce przy budowie ołtarza polowego.
Na plebanii pochodzącej z 1850 ro-
ku dokonano renowacji poddasza
i wykonano w nim 2 pokoje z sy-
pialniami i łazienkami.

W Niedzielę Palmową o godz. 15.00
odbyła się Droga Krzyżowa ulica-
mi parafii. Dla atrakcji turystycz-
no-pielgrzymkowej zostały nabyte
3 strusie (które się bardzo biją).

Od 2005 roku popołudniowe nabo-
żeństwo pierwszokomunijne odby-
wa się w kościele w Czerniewie.

Procesja Bożego Ciała odbyła się tą
samą trasą jak w roku ubiegłym.
W Tygodniu Odpustowym uroczy-
stościom archidiecezjalno-samorzą-
dowym zawsze przewodniczy jeden
z księży biskupów. Na stadionie po
południu Caritas organizuje festyn
parafialny.

Na posiedzeniu jesiennym Ra-
dy Duszpasterskiej podziękowali-
śmy p. organiście Janowi Kelero-
wi za długoletnią pracę w naszej
parafii. Poza nowym organistą, Mi-
chałem Olejnikiem, w tę posługę

włącza się p. Maciej Raducha za-
mieszkały w Trąbkach Wielkich,
były długoletni organista z Koszali-
na.

W imieniu parafian wystosowałem
wniosek do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o dofinansowanie
renowacji bocznych ołtarzy na su-
mę 158 tys. zł. wyznaczoną przez
rzeczoznawcę. Niestety wniosek zo-
stał odrzucony. Wystosowałem rów-
nież prośbę do Urzędu Powiato-
wego w Pruszczu o sfinansowanie
renowacji zieleni przy kościele pa-
rafialnym. Przyznano na ten cel
18 tys. zł.

W porze jesiennej wybudowano przy
parkingu 3 pokoje sypialne z łazien-
kami dla pielgrzymów i powiększo-
ny został parking przykościelny.

Rok 2009

W Niedzielę Palmową o godz. 15.00
odbyła się Droga Krzyżowa z opra-
wą naszego chóru ulicami Trąbek
Wielkich.

W Czerniewie w 4.rocznicę śmier-
ci papieża Jana Pawła II odbyła
się uroczystość parafialno-gminna
o godz. 17.00.

W Boże Ciało odbyły się procesje
Eucharystyczne w Trąbkach Wlk.
i Czerniewie.

W niedzielę 14 czerwca gościliśmy
ojca misjonarza z Madagaskaru
i złożyliśmy ofiary na jego pracę
misyjną.

Od 11 do 12 lipca odbyliśmy para-
fialną pielgrzymkę do Częstochowy.
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W sobotę 5 września odbyła się
pielgrzymka rolników naszej parafii
i gminy do Częstochowy.

We wrześniu uroczystej Sumie Od-
pustowej połączonej z dożynkami
przewodniczył ks. arcybiskup se-
nior Tadeusz Gocłowski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński wystosował list do
organizatorów i uczestników Do-
żynek Archidiecezjalno-Samorządo-
wych w Trąbkach Wielkich. Oto
jego treść:

Warszawa, 13 września 2009 roku.
Organizatorzy i Uczestnicy
Dożynek Archidiecezjalno-Samorzą-
dowych
w Trąbkach Wielkich
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Panie i Panowie Przedstawiciele
Władz Wojewódzkich i Samorzą-
dowych!
Drodzy Gospodarze!
Szanowni Państwo!
Serdecznie witam i pozdrawiam
organizatorów i uczestników Do-
żynek Archidiecezjalno-Samorządo-
wych w Trąbkach Wielkich. Zbiera-
my się wokół dożynkowego wieńca
– nazywanego plonem, gdyż symbo-
lizuje wszystkie zebrane w tym roku
płody rolne – by, zgodnie z pięk-
nym, staropolskim obyczajem, po-
dziękować Bogu za obfitość zbiorów,
ludziom zaś – za trud włożony
w uprawę. W dniu tego rolniczego
święta, stanowiącego ukoronowanie
Państwa całorocznej pracy, kieruję
wyrazy szacunku i wdzięczności do
wszystkich rolników tej ziemi.
Przez całe wieki Polska była krajem
rolniczym – krajem, w którym do-
minowała ludność wiejska i którego

gospodarka opierała się na rolnic-
twie. Charakterystyczny dla naszego
kręgu cywilizacyjnego, przemysło-
wy kierunek rozwoju sytuację tę
zmienił, wciąż jednak mieszkań-
cy wsi stanowią znacznie większą
część społeczeństwa, niż w innych
europejskich krajach. Ten ogromny
potencjał polskiej wsi – pracowitość,
gospodarność, innowacyjność, moc-
ne zakorzenienie w tradycji i dbałość
o rodzinę, to źródło siły naszej ojczy-
zny i jeden z czynników jej rozwoju.
Wspominam rodzinę, jest ona bo-
wiem równorzędnym bohaterem te-
gorocznych dożynek diecezjalnych.
Istnieje szczególny związek mię-
dzy polską wsią i polską rodzi-
ną – ogromne dziedzictwo histo-
ryczne i kulturowe wsi nie mogło
się przecież zachować bez udziału
rodziny, wyrosłej na fundamencie
tych samych wartości. Ta pierwsza
i najważniejsza wspólnota, w której
kształtuje się człowiek, będąca wa-
runkiem stabilnego funkcjonowania
i rozwoju społeczeństwa, potrzebuje
szczególnej uwagi i opieki. Zarówno
w wymiarze instytucjonalnym – po-
przez działania rządu, samorządu,
Kościoła i innych publicznych insty-
tucji i organizacji, jak i w wymia-
rze społecznym – poprzez wsparcie
i szacunek w stosunku do tych osób,
które podejmują wysiłek wychowa-
nia potomstwa. Gratulując dzisiaj
wszystkim wyróżnionym, pragnę ży-
czyć Państwu, by polskie rodziny
mogły cieszyć się dogodnymi warun-
kami do rozwoju oraz życzliwością
pozostałej części społeczeństwa.
Szanowni Państwo!
Polska wieś, na przestrzeni pięciu lat
naszej przynależności do Unii Eu-
ropejskiej, doświadczyła wielu po-
zytywnych przeobrażeń. Akcesja do
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Wspólnoty Europejskiej nie rozwią-
zała jednak automatycznie wszyst-
kich problemów, z jakimi boryka się
polskie rolnictwo. Jednym z nich
jest pogłębiająca się dysproporcja
pomiędzy dochodami ludności wiej-
skiej i mieszkańców miast. Innym,
niezwykle istotnym zagadnieniem,
jest kwestia swobodnego dostępu
młodzieży, ale także osób dorosłych
zamieszkujących tereny wiejskie, do
różnych form edukacji, a zwłasz-
cza szkolnictwa wyższego. Rolnicy,
ludzie ciężkiej pracy, mają prawo
oczekiwać znaczącego zainteresowa-
nia i wsparcia ze strony państwa.
Polska wieś potrzebuje wypracowa-
nia strategicznych rozwiązań okre-
ślających przyszły model polskiego
rolnictwa. Jest to szczególnie istotne
w kontekście planowanych w Unii
Europejskiej zmian w polityce rol-
nej, obejmującej lata 2014–2020.
Musimy być dobrze przygotowani do
udziału w tych pracach, musimy
też zabiegać o większą konkuren-
cyjność polskich rolników na rynku
Unii Europejskiej. Ważne jest także,
aby nasz kraj, podobnie jak czynią
to inne kraje Unii, nie rezygnował
z własnej, narodowej polityki wobec
wsi i rolnictwa. Potrzebna jest de-
bata, w której do głosu dopuszczeni
zostaną wszyscy znawcy przedmiotu
proponujący realne i dobrze prze-
myślane rozwiązania. Wysłuchany
i uwzględniony powinien być także
głos samych rolników i ich organi-
zacji.
Sprawy rolnictwa nie znajdują się
bezpośrednio w gestii Prezydenta RP
– zadaniem głowy państwa jest two-
rzenie warunków do merytorycznej

dyskusji na ten ważny temat. Będą
temu służyć prace powołanej przeze
mnie Rady do Spraw Wsi i Rolnic-
twa oraz cykl organizowanych pod
moimi auspicjami spotkań, mają-
cych być forum twórczej wymiany
myśli na temat szans i zagrożeń
stojących przed naszym rolnictwem.
Szanowni Państwo,
Ciesząc się z zakończonych żniw,
pragnę raz jeszcze podziękować
wszystkim rolnikom za całoroczny
trud, za ciężką codzienną pracę, któ-
rą symbolizują przyniesione bochny
chleba i dożynkowe wieńce. Życzę
Państwu, aby polska wieś – dumna
ze swych dokonań i wierna naro-
dowemu dziedzictwu – stawała się
coraz silniejsza ekonomicznie i za-
sobniejsza. Niech w Państwa rodzi-
nach panuje radość i pokój, niech
nie brakuje zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Szczęść Boże!
Lech Kaczyński.

3 października poświęciłem okręgo-
wą stację Kontroli Pojazdów w Trąb-
kach Wlk.

W uroczystość Wszystkich Świętych
odbyła się Msza św. w kaplicy cmen-
tarnej z procesją i poświęceniem
grobów.

W Święto Niepodległości odbyła się
uroczysta Msza św., a w gimnazjum
o godz. 19.00 uroczysta akademia.

W niedzielę 6 grudnia odbyło się
spotkanie z wyróżnionymi przez
kapitułę rodzinami.

W Wigilię Bożego narodzenia była
pasterka w Czerniewie o godz. 21.30
i w parafii o 24.00.

Przygotowujemy się do budowy ko-
ścioła w Ełganowie, by upamiętnić
25-lecie koronacji Cudownego Ob-
razu.
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Rok 2010

Rekolekcje Wielkopostne prowadził
sercanin ojciec Pasek, misjonarz
w Zairze.

11 kwietnia w Niedzielę Miłosier-
dzia odbył się odpust organizowany
przez parafię i gminę w Czerniewie.

W kwietniu został poświęcony plac
pod budowę kościoła w Ełganowie
na działce części boiska sportowego
wykupionej od gminy za 1% jej
wartości, tj. 1720 zł.

W związku z budową kościoła
w świetlicy w Ełganowie odbyło się
zebranie wiejskie, na którym ksiądz
wyznaczył skarbników do zbierania
comiesięcznych ofiar w parafii na
budowę kościoła. Wydatki począt-
kowe były duże: koszt projektu to
23 tys. zł, a projekt konstrukcyjny
to 10 tys. zł, założenie prowizorycz-
ne prądu 3400 zł. Prace wstępne
rozpoczęliśmy 19 kwietnia. Na pły-
tę fundamentową pod nowy kościół
zużyto 165 m3 betonu.

Z okazji święta 3 Maja w gim-
nazjum naszym wystąpił chór
z orkiestrą symfoniczną z Litwy
w 56-osobowym składzie.

W 65 rocznicę śmierci patron-
ki szkoły Kunegundy Pawłowskiej,
11 maja została odprawiona uro-
czysta Msza św. dla nauczycieli
i uczniów szkoły w Trąbkach.

Na Boże Ciało o godz. 9.00 przy
ołtarzu polowym odprawiono Mszę
św., po której odbyła się tradycyjna
procesja Eucharystyczna, a w Czer-
niewie o godz. 12.30.

W 23 rocznicę koronacji odbyła się
jednodniowa pielgrzymka parafial-
na do Górki Klasztornej, Skrzatu-
sza, Byszewa.

15 sierpnia sumę odpustową od-
prawił ks. Gerard Borys, a homilię
wygłosił będący u nas na praktyce
diakon Grzegorz Szatkowski.

21 sierpnia odbyła się pielgrzymka
rolników na Jasną Górę. Uroczy-
stej sumie odpustowej, połączonej
z dziękczynieniem archidiecezjalno-
-samorządowym, przewodniczył bi-
skup Ryszard Kasyna.

Trwa comiesięczna zbiórka na bu-
dowę kościoła w Ełganowie, która
postępuje bardzo szybko.

W tym roku odbyła się pierwsza
pasterka w nowo wybudowanym
kościele w Ełganowie o godz. 21.30.
Do końca roku zdołano w kościele
tym wstawić okna, drzwi i pokryć
dach papą.

Rok 2011
11 lutego, w dniu chorego szafarze
Eucharystii odwiedzili z Komunią
św. wszystkich podopiecznych cho-
rych.

W pierwszą niedzielę postu –
13 marca rozpoczęła się peregryna-
cja kopii Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej u rodzin naszej
parafii. Jak w poprzedniej peregry-
nacji tak i teraz rodzina przyjmu-
jąca obraz przystępuje do spowiedzi
i Komunii św. W wioskach kapła-
ni przybywający do takiej rodziny
po wieczornej Mszy św. słuchają
spowiedzi i udzielają Komunii św.
W Trąbkach Obraz zabierany jest
z kościoła. Rodzina zabierająca go
przystępuje do spowiedzi i uczest-
niczy we Mszy św.
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Tegoroczne wielkopostne rekolek-
cje prowadził ks. Jan Uchwat wice-
dyrektor Gdańskiego Seminarium
Duchownego.

W niedzielę 1 maja przeżywali-
śmy beatyfikację sługi Bożego Jana
Pawła II połączoną z odpustem
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie
i zarazem parafialno-gminną uro-
czystością papieską z udziałem de-
legacji szkół, urzędów i zakładów
pracy. W tydzień później 99 gimna-
zjalistom sakramentu bierzmowa-
nia udzielił ks. arcybiskup Tadeusz
Gocłowski.

26 czerwca sumę prymicyjną odpra-
wił ks. Grzegorz Szatkowski, który
odbywał roczną praktykę w naszej
parafii.

Od 4 do 11 września obchodzili-
śmy 24 już raz Tydzień Odpustowy.
Uroczystej Mszy św. dziękczynnej
za plony, a zarazem dożynkom ar-
chidiecezjalno-samorządowym prze-
wodniczył po raz pierwszy Metropo-
lita Gdański ks. arcybiskup Leszek
Sławoj Głódź. Po odpuście konty-
nuowano nawiedzenie rodzin, by
przygotować parafię na jubileusz
25-lecia koronacji Cudownego Ob-
razu.

Trwa budowa kościoła w Ełganowie.
Są otynkowane i ocieplone ścia-
ny, zamontowane ławki, żyrandole
i nagłośnienie oraz kostka dookoła
kościoła.

26 listopada odbyła się kanonicz-
na wizytacja parafii, której doko-
nał ks. arcybiskup Leszek Sławoj
Głódź. Podczas wizytacji przedsta-
wiciele poszczególnych grup dusz-
pasterskich składają sprawozdanie

ze swej działalności. Tuż przed wi-
zytacją wyznaczeni księża kurialni
wizytują biuro parafialne, archi-
wum parafialne i księgi parafialne.

Sprawozdanie również składali dy-
rektorzy szkół. Wspólny posiłek po
Mszy św. był w Domu Pielgrzyma.
W opinii ks. arcybiskupa przebieg
wizytacji był bardzo dobry.

Konsekracja nowego kościoła

W niedzielę 27 listopada o godz.
11.00 przybył do Ełganowa ks. arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź, by do-
konać konsekracji nowego kościoła
pw. Błogosławionego Księdza Jerze-
go Popiełuszki. Przed uroczystością
ks. arcybiskup poświęcił nową dro-
gę łączącą Trąbki z Ełganowem. Na
uroczystość konsekracji przybyli za-
proszeni brat i siostra błogosławio-
nego księdza Jerzego Popiełuszki
z Suchowoli Białostockiej.

Uroczystość uświetnił występ chóru
„Bel Canto”.

W koncelebrze uczestniczyli rów-
nież księża rodacy: Wiesław Stolc
i Krzysztof Sroka oraz kapłani de-
kanatu i zaproszeni spoza deka-
natu. Wśród nich ks. prałat Ry-
szard Wołos ze Świbna, mój dawny
proboszcz w Giemlicach. Przyjęcie
przygotowali mieszkańcy Ełganowa
w swojej świetlicy. Ks. arcybiskup
był bardzo zadowolony z przebiegu
budowy kościoła jak i uroczystości
konsekracyjnej. Budowa tego ko-
ścioła rozpoczęła się 16 kwietnia
2010 r., a 27 listopada 2011 r. ko-
ściół był konsekrowany. Głównymi
budowniczymi byli: Jan Czerw z Eł-
ganowa, Jerzy Ptach i Zenon Kielas
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z Czerniewa. Tynki położyła firma
z Kokoszków, a ocieplenie p. Kowa-
lewski z Ełganowa. Elektryfikację
kościoła wykonał p. Edward Kacz-
marek z Trąbek, a ławki i drzwi
p. Myszk z Kaczek, konfesjonał
p. Preuss z Trąbek, ołtarz i am-
bonkę z marmuru p. Czerwiński
z Przodkowa. Obejście wokół kościo-
ła p. Z. Schwichtenberg z Ełganowa.
Odtąd w kościele tym sprawowana
jest Msza św. w każdy czwartek
i niedzielę.

Rok 2012

W peregrynacji przedjubileuszowej
uczestniczą dwie kopie Cudownego
Obrazu. Prawie wszystkie rodziny
przyjmują obraz Matki Bożej.

W Środę Popielcową we Mszach św.
z nałożeniem popiołu uczestniczy-
li uczniowie szkół podstawowych
z Trąbek i Czerniewa. Natomiast
p. dyrektor gimnazjum Mariusz Pa-
radecki nie chciał wyrazić zgody na
udział gimnazjalistów w takiej uro-
czystości. Wydaje się, że byli ostatni
raz.

Ks. arcybiskup metropolita gdański
dekretem z dnia 15 lutego 2012 r.
powołał magistra lic. Bolesława An-
toniowa, dotychczasowego dyrekto-
ra Caritas gdańskiej na rektora
kościoła w Ełganowie. Wiąże się ta
decyzja z chęcią ustanowienia przy
tym kościele nowej parafii.

Ks. proboszcz podjął starania o bu-
dowę Domu Ulgi w Cierpieniu im.
Św. Ojca Pio przy sanktuarium
Trąbkowskim.

Do Rady Duszpasterskiej dołączyli
Waldemar Zdun z Trąbek i Jan
Selka z Kleszczewa.

Została wykonana makieta Domu
Ulgi w Cierpieniu przez projektan-
ta inż. Wojciecha Zwana z Gdańska.
Dom ten ma powstać na działce
gminnej przylegającej do sanktu-
arium. Wiosna wykończono miesz-
kanie dla księdza w kościele w Eł-
ganowie.

W Trąbkach wykonano kutą kratę
w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy
ul. Ełganowskiej dla zabezpieczenia
niszczonej przez wandali figury.

Na zbliżający się jubileusz 25-lecia
koronacji Cudownego Obrazu
wspólnie z wójtem i przewodniczą-
cym Rady zaprosiliśmy Metropolitę
Gdańskiego ks. arcybiskupa Sła-
woja Leszka Głódzia. Zaproszenie
zostało przyjęte lecz nieprzewidzia-
ne później okoliczności przeszkodzi-
ły przyjazdowi. W jego zastępstwie
przybył ks. arcybiskup senior Tade-
usz Gocłowski.

Uroczystość jubileuszową poprze-
dziły 4-dniowe misje, które prowa-
dzili ojcowie Marianie z Lichenia.
W misjach uczestniczyło mało para-
fian.

Z okazji jubileuszu został postawio-
ny pomnik ku czci Błogosławionego
Jana Pawła II, który ten obraz koro-
nował. Pomnik ufundowała rodzina
p. Sroków z Trąbek Wlk., a parafia-
nie ufundowali nowy Krzyż Misyjny.
Zostały też odnowione przykościel-
ne groty i grobowce kapłanów. Na
uroczystość jubileuszową 13 czerw-
ca zostało zaproszonych 40 kapła-
nów. Przybyło 32. Ks. arcybiskup
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poświęcił nowy Krzyż Misyjny i Po-
mnik Papieski.

Dom Ulgi w Cierpieniu

W ostatnim okresie odbyły się dwa
spotkania p. wójta i ks. proboszcza
z projektantem tego obiektu.

Od 3 do 10 lipca obyła się wyciecz-
ka do partnerskiej gminy Uehlfeld
w Niemczech. Wójt tej zaprzyjaźnio-
nej gminy rewizytował nas w czasie
Odpustowego Tygodnia i brał udział
w uroczystości odpustowo-dożynko-
wej.

13 sierpnia zostały sprowadzone
relikwie krwi bł. Jana Pawła II
do naszego sanktuarium. W dele-
gacji po odbiór relikwii wraz ze
mną brał udział ks. Krzysztof Sro-
ka oraz dyr. szkoły podstawowej
Przemysław Sautycz. Ks. kardynał
Dziwisz przekazał nam te relikwie.
15 sierpnia zostało zaprowadzone
w naszym sanktuarium codzienne
nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go o godz. 15.00.

22 sierpnia został przekazany do
konserwatorskiej renowacji Cudow-
ny Obraz Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Obraz był w konserwacji
1,5 tygodnia. Renowację wykonała
p. konserwator Papis-Gogis z Gdań-
ska.

2 września rozpoczęliśmy obchód
Tygodniowego Odpustu. W poszcze-
gólne dni odpustowe przybywali
kapłani z pielgrzymkami z róż-
nych parafii Archidiecezji. Uroczy-
stości archidiecezjalno-samorządo-
wo-dożynkowej przewodniczył ks.
biskup Kasyna w koncelebrze 15

kapłanów. Podczas tej Mszy św. ks.
biskup poświęcił przywiezione reli-
kwie krwi bł. Jana Pawła II.

Od czerwca został wprowadzony
w naszej archidiecezji „Fundusz so-
lidarnościowy” obejmujący wszyst-
kich kapłanów i wszystkie parafie
na spłacenie długów archidiecezjal-
nych.

W październiku odbyło się na ple-
banii spotkanie katechetyczne pra-
cujących w katechezie szkolnej na
terenie parafii.

Również w październiku p. Tomasz
Laskowski z Kleszczewa zamonto-
wał nowe automatyczne zasłanianie
i odsłanianie obrazu Matki Bożej
sterowane również pilotem.

Warto odnotować radość mianowa-
nia przez papieża biskupa pomocni-
czego naszej archidiecezji Ryszarda
Kasyny biskupem ordynariuszem
Diecezji Pelplińskiej.

W grudniu zostały położone w ław-
kach kościoła ocieplające maty, a na
dachu kościelnym nowe śniegołapy.

Rok 2013

Po kolędzie dorocznym zwyczajem
odbyłem pielgrzymkę, podczas któ-
rej zwiedziliśmy Berlin, Drezno,
Wrocław, Jasną Górę i Licheń.
W pielgrzymce uczestniczył p. An-
drzej Dończyk z żoną i synem,
p. Urszula Kielas – wszyscy z Czer-
niewa.

Podjęte starania w Ministerstwie
Kultury o dofinansowanie renowa-
cji bocznych ołtarzy po raz trzeci
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zostały odrzucone. Stąd złożyłem
odwołanie do Ministerstwa.

Wolno postępuje proces załatwia-
nia spraw związanych z planowaną
budową „Domu Ulgi w Cierpieniu”.

Rekolekcje Wielkopostne przepro-
wadził o. Michał Krzysztofowicz ze
Zgromadzenia Pocieszycieli z Getse-
mani. Rekolekcjami objęto również
Ełganowo.

Na początku kwietnia wandale
skradli figurę Miłosierdzia Boże-
go z okratowanej kapliczki przy ul.
Ełganowskiej. Zniszczoną i mocno
opaloną znaleziono w piwnicy budu-
jącego się domu na Osiedlu Leśnym.
To już druga profanacja.

Na wiosnę zostały wymienione ryn-
ny przy Domu Pielgrzyma i częścio-
wo przy plebanii. Zostały również
założone kamery w naszej świąty-
ni, które zainstalował p. Tomasz
Ossowski z Osiedla Leśnego. Insta-
lowany jest alarm dla kościoła przez
p. Tomasza Laskowskiego z Klesz-
czewa.

Położono też maty w ławkach
w Czerniewie. Maty dla naszego
kościoła i w Czerniewie wykonała
p. K. Ossowska z Osiedla Leśnego.

Tradycyjnie został zorganizowany
Odpust Miłosierdzia Bożego w Czer-
niewie przy współpracy z wójtem
gminy z udziałem różnych delega-
cji, jak w poprzednich latach.

16 kwietnia, bez zapowiedzenia się
złożył wizytę w naszym sanktu-
arium ks. arcybiskup senior Ta-
deusz Gocłowski, aby podziękować

Bogu przez Maryję za 30 lat biskup-
stwa. W tej intencji odmówiliśmy
wspólnie Różaniec przed Cudow-
nym Obrazem.

23 maja ks. kanonik Adam Kroll
wraz z księżmi kolegami obchodził
w naszym sanktuarium 39 rocznicę
święceń kapłańskich.

W niedzielę 16 czerwca odbył się
koncert chórów z parafii z Trąbek
Wlk., Mierzeszyna, Pszczółek, Ce-
drów Wlk. dla uczczenia 26 rocznicy
koronacji.

30 czerwca został ustalony nowy
skład członków Rady Duszpaster-
skiej. Na chwilę obecną należy do
niej 38 członków. Rada została po-
dzielona na 10 sekcji.

Tygodniowy Odpust poprzedziły
dwa spotkania w Urzędzie Gminy
dla omówienia programu archidie-
cezjalno-samorządowych dożynek.

Uroczystą sumę dożynkową odpra-
wił ks. arcybiskup Senior Tadeusz
Gocłowski i poświęcił ziemię z te-
renu przeznaczonego pod budowę
„Domu Ulgi w Cierpieniu”.

Podczas Tygodniowego Odpustu co-
dziennie koncelebrowało ok. 10
kapłanów, a na jego zakończenie
w koncelebrze z ks. arcybiskupem
21 kapłanów.

W niedzielę 6 października o godz.
13.00 została odprawiona w naszym
kościele koncelebrowana Msza św.
przez 15 kapłanów pod przewod-
nictwem ks. arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia dla telewizji Polo-
nia. Uroczysty obiad dla zaproszo-
nych gości z ks. arcybiskupem był
w restauracji w Kleszczewie.
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Tegoroczna pasterka będzie również
w Czerniewie i w świetlicy w Klesz-
czewie równocześnie o godz. 21.30,
a w naszym kościele o północy.

Rok 2014

W dotychczasowej praktyce kapłana
na kolędzie przyjmuje ok. 95% ro-
dzin. Po kolędzie odbyłem wyciecz-
ko-pielgrzymkę razem z Andrzejem
Dończykiem i jego żoną oraz Urszu-
lą Kielas do Warszawy, Przemyśla,
Lwowa, Krakowa i Częstochowy.

Rekolekcje Wielkopostne prowadził
o. Adam Kubas Franciszkanin ze
Smoleńska na Białorusi.

Praktykę duszpasterską w Wielkim
Poście odbywał jeden z kleryków
Gdańskiego Seminarium.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego
w Dniu Kanonizacji bł. Jana Paw-
ła II Sumę Odpustową w Czerniewie
o godz. 15.00 odprawił ks. proboszcz
Zdzisław Kumor z Kłodawy. Trady-
cyjnie uczestniczyły delegacje szkół
i zakładów pracy.

2 marca w dniu poświęconym pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych zosta-
ła umieszczona na murze naszego
kościoła i poświęcona tablica ku
ich pamięci. Przeprowadzono też
w Wielkim Poście zbiórkę na re-
nowację zabytkowego baldachimu.
Została ona wykonana w Gdańskiej
Pracowni Konserwatorskiej. Koszt
renowacji to 6800 zł.

W wiosennym spotkaniu Ra-
dy Duszpasterskiej poinformowano

obecnych o przygotowaniach zało-
żenia fundacji „Domu Ulgi w Cier-
pieniu” i rozpoczęciu od maja para-
fialnej comiesięcznej zbiórki na po-
krycie kosztów wykonywanego pro-
jektu tego domu. Koszt projektu
ustalono na sumę 172 tys. zł.

Na spotkaniu Caritasu została też
wybrana nowa przewodnicząca pa-
rafialnej Caritas. Jest nią p. Danuta
Mokrosińska ucząca na Uniwersyte-
cie w Kielcach, mieszkająca przy ul.
Jaworowej w Trąbkach na Osiedlu
Leśnym.

W Dniu Strażaka 4 maja została
odprawiona Msza św. w ich intencji
z udziałem pocztów sztandarowych.

W trzecią niedzielę maja wyznaczeni
parafianie-skarbnicy przeprowadzi-
li pierwszą zbiórkę ofiar na „Dom
Ulgi w Cierpieniu”. „Kuleje” ona
w Ełganowie i Czerniewie.

W niedzielę 25 maja, wraz z księżmi
kolegami, ks. kanonik A. Kroll od-
prawił w naszym kościele Mszę św.
w 40. rocznicę święceń kapłańskich.

Do 30 maja została założona Fun-
dacja Domu Ulgi w Cierpieniu i za-
rejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gdańsku.

Zostało też założone w Banku Spół-
dzielczym w Trąbkach Wlk. kon-
to fundacji: „Fundacja Domu Ulgi
w Cierpieniu im. Św. Ojca Pio”,
83–034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
6, tel. 58 682 83 70, nr konta: 82
8335 0003 0300 0330 2000 0010.

W skład fundacji wchodzi 5 osób: ks.
proboszcz jako prezes, ks. Antoniów
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jako zastępca prezesa oraz członko-
wie p. Przemysław Sautycz – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach, p. dr Dorota Bąk – lekarz
pediatra w Trąbkach, p. Józef Sro-
ka – przewodniczący Rady Gminy
i Rady Parafialnej.

Jest już wybrana firma budowlana
do budowy tego obiektu.

W sierpniu został ukończony projekt
„Domu Ulgi w Cierpieniu” (koszt
192 tys. zł), zyskaliśmy 15 tys. zł
upustu z tej kwoty.

Do września parafianie złożyli na
niego 35 tys. zł. W początkach
września otrzymaliśmy zezwolenie
na budowę projektowanego obiektu,
ale w ostatnim dniu 2-tygodniowej
karencji, dyr. Spółdzielni Kółek Rol-
niczych p. Jan Dela wniósł protest
do Wojewody Gdańskiego i w związ-
ku z tym zezwolenie zostało wstrzy-
mane.

Tydzień odpustowy

Już po raz 27 od koronacji obchodzi-
liśmy od pierwszej do drugiej nie-
dzieli września Tygodniowy Odpust
ku czci Narodzenia Matki Bożej.
Wydaje się, że maleje udział para-
fian w Mszach św. w poszczególnych
dniach Tygodnia Odpustowego. Od
kilku lat w sobotę Tygodnia Od-
pustowego przybywają na osobną
Mszę św. piesze pielgrzymki mło-
dzieżowe (początek w kościele św.
Brygidy w Gdańsku) z Gdańska,
Oruni, św. Wojciecha, Straszyna,
Kolbud i Przywidza.

Organizatorem tej młodzieżowej
pielgrzymki jest ks. Krzysztof Ław-
rukajtis.

W tym roku uroczystej sumie dzięk-
czynnej za tegoroczne plony prze-
wodniczył Metropolita Gdański ks.
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Nowym elementem było przekaza-
nie przez burmistrza zaprzyjaźnio-
nej niemieckiej gminy ks. arcybisku-
powi „Gołąbka Pokoju”. Pan Bur-
mistrz tejże gminy wystąpił z krót-
kim przemówieniem oraz wypowie-
dział jedno z wezwań Modlitwy Po-
wszechnej, mimo, że jest wyznania
protestanckiego.

W parafii zaczyna prężniej działać
parafialna Caritas, która wykonu-
je świąteczne palmy, odwiedza cho-
rych, przygotowuje bożonarodzenio-
we i wielkanocne prezenty z życze-
niami dla chorych i samotnych oraz
przeprowadza na stadionie w Dniu
Odpustu loterią fantową. W tym
roku główną nagrodą było ufundo-
wanie pielgrzymki do Rzymu.

W okresie jesiennym w zakrystii ko-
ścioła wymieniono elektryczną ta-
blicę rozdzielczą pod kierunkiem
inż. elektryka Tadeusza Klonow-
skiego z Osiedla Leśnego. P. Tomasz
Laskowski z Kleszczewa wykonał
zdalne uruchamianie dzwonów przy
pomocy pilota.

Parking przy Domu Pielgrzyma zo-
stał powiększony o 185 m2.

W Czerniewie zainstalowano ekran
do wyświetlania tekstów liturgicz-
nych.

Piętrzą się trudności przy budowie
Domu Ulgi w Cierpieniu z powodu
protestu p. dyrektora SKR Jana
Deli.
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Tegoroczne wybory samorządowe
wygrał dotychczasowy wójt Błażej
Konkol.

Miejscowość Trąbki Wielkie wzbo-
gaciła się o nowy dom handlowy

„Biedronka” otwarty 13 stycznia
2015.

KONIEC ZAPISU
KRONIKARSKIEGO.

ks. E. Szymański

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 8 marca odbyło się
spotkanie członków Rady Parafial-
nej naszego sanktuarium. Tematy
spotkania:

1) omówienie i podsumowanie odej-
ścia z naszej parafii ks. kanonika
Adama Krolla;
2) rozważanie ewentualnego po-
żegnania ks. proboszcza prałata
Edwarda Szymańskiego przez wspól-
notę parafialną w związku z jego
przejściem na emeryturę;
3) wstępna dyskusja na temat or-
ganizacji jubileuszu 50-lecia kapłań-
stwa ks. prałata E. Szymańskiego,
który przypada 13 czerwca 2015 r.;
4) sprawy bieżące.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą, na-
stępnie – jakby wyprzedzając te-
maty tego spotkania – ks. prałat
w skrócie podsumował lata swojej
posługi kapłańskiej w naszej parafii.
W swoim wystąpieniu podziękował
też Radzie Parafialnej za wiele lat
owocnej współpracy. W odpowiedzi
przewodniczący Rady Parafialnej po-
dziękował księdzu za to podsumo-
wanie i za jego ciepłe słowa i dodał,
że na prawdziwe pożegnanie ma-
my jeszcze trochę czasu. W dalszej
części wystąpienia przewodniczący
Rady Parafialnej podsumował poże-
gnanie ks. kanonika Adama Krolla,

wyjaśniając przy tym wszelkiego ro-
dzaju niedomówienia, które stają się
przedmiotem pytań parafian. Mia-
nowicie, z chwilą złożenia przez
ks. prałata Edwarda Szymańskie-
go rezygnacji z funkcji proboszcza
w związku z jego przejściem na eme-
ryturę, ks. Adam Kroll także złożył
prośbę o przeniesienie go do innej,
wskazanej przez niego parafii na te-
renie Gdańska. Ks. prałat Edward
Szymański i ks. kanonik Adam Kroll
planowali odejść w jednym termi-
nie. Ksiądz arcybiskup Sławoj Le-
szek Głódź prośbę ks. Adama przyjął
w trybie niezwłocznym, przenosząc
go we wskazane miejsce, natomiast
w sprawie ks. proboszcza jeszcze nie
podjął decyzji. W związku z tak na-
głym odejściem z naszej parafii ks.
kanonika, nie byliśmy przygotowani
na jego pożegnanie – powiedział dalej
przewodniczący Rady Parafialnej. To
niespodziewanie szybkie odejście ks.
Adama pozwoliło nam jedynie zło-
żyć mu słowa podziękowania wraz
z koszem słodyczy i wiązanką kwia-
tów. Jednak jego praca i zasługi
dla parafii zmobilizowały parafian,
aby obdarzyć go choćby skromnym
prezentem, który będzie pamiątką
jego posługi w naszej parafii. W tym
miejscu jako przewodniczący Rady
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Parafialnej pragnę złożyć gorące po-
dziękowania wszystkim parafianom,
którzy ze szczerego serca złożyli
ofiary na pokrycie kosztów związa-
nych z pożegnaniem ks. kanonika
Adama. Zebrano 2150 zł. Koszt szat
liturgicznych, kwiatów i słodyczy wy-
niósł 1170 zł. Pozostała kwota 880 zł
zgodnie z wcześniejszymi ustalenia-
mi została przekazana ks. Adamowi
w kopercie.

W dalszej części spotkania członko-
wie Rady Parafialnej dyskutowali na
temat pożegnania ks. prałata Edwar-
da Szymańskiego, kapłana wielce
zasłużonego dla naszej parafii. Po-
żegnanie może nastąpić dopiero po
jego przejściu na emeryturę. Mamy
nadzieję, że wcześniej przygotujemy
jubileusz jego 50-lecia kapłaństwa,
który przypada 13 czerwca 2015 r.
Tak czy inaczej pożegnanie będzie

miało charakter symboliczny, ponie-
waż jako parafianie nie wyobrażamy
sobie, aby po tylu latach pracy wśród
nas, ksiądz prałat nas pozostawił
i odszedł szukając sobie mieszkania.
Członkowie Rady Parafialnej zebra-
ni na tym spotkaniu zdecydowanie
opowiedzieli się za pozostaniem ks.
prałata Edwarda Szymańskiego z na-
mi. Wyrażamy ogromną nadzieję, że
jego następca w pełni to zaakcep-
tuje i wraz z nami przygotuje mu
mieszkanie.

Na zakończenie ks. prałat wyraził
smutek, że do chwili obecnej nie
udało się rozpocząć budowy Domu
Ulgi w Cierpieniu, jednak nie traci
nadziei i wierzy, że to nastąpi, czego
z całego serca mu życzymy.

Józef Sroka

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. Prosimy
o przekazywanie zdjęć do kiosku

przykościelnego lub do redakcji „Ka-
ny” w terminie do 30 kwietnia
2015 r.. 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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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

1 marca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
przyjęli:

� Bartłomiej Antoni Korycki, syn
Marleny i Krzysztofa zam. w Go-
dziszewie

� Maksymilian Tomasz Leszczyń-
ski, syn Magdaleny i Dawida zam.
w Kleszczewie

***
W niedzielę 1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich odprawiona
została uroczysta suma odpustowa
w intencji żołnierzy poległych. Po
Mszy św. na placu przykościelnym,

pod tablicą upamiętniającą Żołnie-
rzy Wyklętych, delegacje radnych
gminnych i powiatowych, sołtysi,
reprezentanci szkół podstawowych
i gimnazjum oraz mieszkańcy złoży-
li wiązanki kwiatów i znicze. War-
tę honorową pod tablicą zaciągnęła
młodzież szkolna.

***
Jak już informowaliśmy w marco-
wym numerze „Kany”, w naszej
gminie przeprowadzono wybory soł-
tysów i członków rad sołeckich.
W Kleszczewie ponownie wybra-
no dotychczasowego sołtysa Jana
Selkę, a w Czerniewie sołtysem
została Agnieszka Rogalska.

Oprac. S. D.

Warta honorowa młodzieży pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych
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Nowo ochrzczony Bartłomiej Antoni Korycki z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Maksymilian Tomasz Leszczyński z rodzicami i chrzestnymi
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INTENCJE MSZY ŚW. – kwiecień 2015

1. a) Za śp. Jana Łaszczewskiego
b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)
Czerniewo: Za śp. Magdalenę,
Józefa, Alfreda, Urszulę
i Zygmunta Karassków

2. a) Za śp. Czesławę
Miecznikowską
b) Za śp. Marię Szkrabko (greg.)

3. Wielki Piątek, nie ma Mszy św.
4. a) Za śp. Czesławę

Miecznikowską
b) Za śp. Franciszkę i Jana
Klebów oraz zmarłych z rodzin
Klebów i Węsiorów

5. 700: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
830, Czerniewo: a) Za śp. Pio-
tra Cieszyńskiego
b) Za śp. Stanisława
i Reginę Nowaków, Franciszka
Pelowskiego oraz zmarłych
z rodziny Nowaków
1000: Za śp. Katarzynę
i Jerzego Sowów
1115: Za śp. Czesławę
Miecznikowską
1800: Za śp. Elfrydę Hermann

6. 700: Za śp. Kazimierza,
Grzegorza i Wiesława Ogórków
830, Czerniewo: Za zmarłych
z róży św. Franciszka z Asyżu
1000: Za śp. Gerarda, Helenę,
Pawła i Karola Lewandowskich
1115: Za śp. Monikę (8. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów
oraz dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Stelli
i Witolda Kaczorów i Mai
Zglenickiej w urodziny

1800: Za śp. Jana Zalewskiego
(2. rocznica śmierci)

7. a) Za śp. Gerarda Sławnego
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Czesławę
Miecznikowską

8. a) Za śp. Tomasza Romańczuka
(8. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jadwigę i Wiktora
Radelskich oraz zmarłych
z rodzin Radelskich i Tusków
Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

9. a) Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego
b) Za śp. Czesławę
Miecznikowską

10. a) O Boże błogosławieństwo
dla Juliusza Brdynkiewicza
w 5. urodziny
b) Za śp. Elfrydę Hermann

11. a) Za śp. Jarosława i Ryszarda
Kruków
b) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza

12. 700: Za śp. Klarę i Stanisława
Nowaków oraz zmarłych z tej
rodziny
830, Czerniewo: Za śp. Micha-
ła, Józefa i Annę Jaworskich
1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Zofii i Zygmunta Bławatów
w 45. rocznicę sakramentu mał-
żeństwa (int. dzieci i wnuków)
1115: Za śp. Mariannę i Ryszar-
da Kamińskich oraz zmarłych
z rodzin Kamińskich i Zielke

25



12. 1800: Za śp. Juliana, Antoniego
i Helenę Morawskich

13. a) Za śp. Elfrydę Hermann
b) Za śp. Michała Narwojsza

14. a) Za śp. Eugeniusza Płazę
(2. rocznica śmierci)
b) Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

15. a) Za śp. Zygmunta Szarmacha
b) Za śp. Michała Narwojsza
Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

16. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Amelki
Jankowskiej w 7. urodziny
b) Za śp. Michała Narwojsza

17. a) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Justyny
i Andrzeja Mejerów w rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Franciszka Jaszew-
skiego oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

18. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Bożeny
i Henryka Cieciorów w 50. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Bolesławy
i Brunona Wenzel w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. 700: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Ewy i Romana Ogórków
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Jana Kielasa
830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Danuty
i Piotra Zulewskich w 6. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Jerzego Kowalczyka
(30. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Kowalczyków
i Cesarczyków

1000: Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plaków oraz Metę
Cymerman

1115: Za śp. Jadwigę (1. rocznica
śmierci), Jana seniora i Jana
juniora Jaszewskich

1800: Za śp. Michała Narwojsza

20. a) Za śp. Czesława, Bogdana
i Jarosława (4. rocznica śmierci)
Gdańców

b) Za śp. Marię Zielke

21. a) Za śp. Reginę Nowak
(1. rocznica śmierci)

b) Za śp. Michała Narwojsza

22. a) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Mariusza
Szolle w 40. urodziny (int. żony)

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

Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

23. a) Za śp. Elfrydę Hermann

b) Za śp. Jadwigę (8. rocznica
śmierci) i Kiliana Bławatów,
Irenę i Mariana Jasińskich oraz
zmarłych z tych rodzin

24. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Agnieszki i Kasi
Pawłowskich oraz ich rodziców

b) Za śp. Michała Narwojsza

25. a) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Ireny
i Jerzego Ptachów w rocznicę
sakramentu małżeństwa
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25. b) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Wiesławy i To-
masza Laskowskich w 9. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

26. 700: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Moniki
i Zbigniewa Szostków oraz
Marii i Zenona Orlikowskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

830, Czerniewo: a) Za zmar-
łych z rodzin Latochów
i Matyjaszkojciów

b) Za śp. Pawła i Stanisławę
Stapel oraz Natalię i Benedykta
Elwartów

1000: Za śp. Romana Walczew-
skiego (34. rocznica śmierci)
i Władysława Szepietowskiego
(25. rocznica śmierci)

1115: Za śp. Alfonsa Jakubow-
skiego (20. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Jana Zalewskiego

27. a) Za śp. Elfrydę Hermann

b) Za śp. Marię Zielke

28. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Klaudii,
Oliwii, Weroniki i Jakuba
Ratkowskich oraz ich rodziców

b) Za śp. Urszulę Kelpin

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

b) Za śp. Józefa Tkaczyka i jego
rodziców

Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

30. a) Za śp. Elfrydę Hermann

b) Za śp. Marię Zielke
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 kwietnia: Maksymilian Wilczkowiak;
20 kwietnia: Laura Pankowska, Nadia Owanek, Heidi Bach,

Zuzanna Dombrowska, Wojciech Drejer;
27 kwietnia: Natalia Pastuszak.

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 kwietnia: 5. roczn. s. m. Moniki (z d. Kujach) i Michała Wójtowiczów

23 kwietnia: 15. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Żądełek) i Tomasza Mazurów
23 kwietnia: 15. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Wickiej) i Rafała Gdańców
24 kwietnia: 15. roczn. s. m. Magdaleny (z d. Gapa) i Łukasza Luksemburgów
29 kwietnia: 15. roczn. s. m. Anny (z d. Rogall) i Wojciecha Słupeckich
22 kwietnia: 20. roczn. s. m. Zofii (z d. Wiśniewskiej) i Józefa Dorniaków
22 kwietnia: 20. roczn. s. m. Anny (z d. Szwoch) i Mieczysława Budników
21 kwietnia: 25. roczn. s. m. Wioletty (z d. Kisickiej) i Romualda Rosławskich
27 kwietnia: 30. roczn. s. m. Elżbiety (z d. Rucińskiej) i Zbigniewa Szostków
27 kwietnia: 30. roczn. s. m. Marii (z d. Sroka) i Zenona Orlikowskich
23 kwietnia: 40. roczn. s. m. Teresy (z d. Iwanowicz) i Edwarda Kaczmarków

ODESZLI DO PANA

28 lutego: zmarła w wieku 63 lat śp. Maria Stefańczyk z Trąbek Wielkich
10 marca: zmarł w wieku 78 lat śp. Edward Grześlak z Ełganowa
23 marca: zmarł w wieku 52 lat śp. Mariusz Szurgociński z Trąbek
Wielkich

21 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Reginy Nowak
22 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jadwigi Jaszewskiej
z Gdańska-Chełma
22 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jacka Schulza z Niemiec

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


