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Ksiądz prałat Edward Szymański po osiągnięciu wieku 75 lat przechodzi na
emeryturę. W imieniu parafian kosz kwiatów dostojnemu Jubilatowi wręcza
przewodniczący Rady Parafialnej Józef Sroka (19.04.2015 r.)



ŻYCIE PARAFII

Rocznica 75-lecia urodzin
(byłego) księdza proboszcza

W święto Wielkanocy 5 kwietnia ob-
chodziłem 75 urodziny. W związku
z tą rocznicą otrzymałem w imieniu
parafian od przewodniczącego Rady
Parafialnej, p. Józefa Sroki życze-
nia wraz z koszem 75 róż w dwóch
kolorach. 32 róże koloru czerwone-
go wyrażały lata mojego życia za-
nim przybyłem do Trąbek Wielkich,
a 43 róże koloru białego oznaczały
czas pobytu w Trąbkach Wielkich.
Również w Czerniewie po procesji
rezurekcyjnej przedstawiciele wio-
ski złożyli życzenia i kwiaty. Trze-
ba podkreślić, że mój czas pobytu
w Trąbkach Wielkich szybko upły-
nął. W perspektywie kończącego
się mojego urzędowania pragnę po-
dziękować Drogim Parafianom za
wielką życzliwość i wieloraką po-
moc, za modlitwy w mojej intencji.
Pragnę też podziękować za Waszą
niezwykłą ofiarność, dzięki której
został gruntownie odnowiony ko-
ściół parafialny i zagospodarowane
otoczenie terenu przykościelnego
oraz wybudowane przy Bożej i Wa-
szej pomocy trzy nowe świątynie na
terenie parafii.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku
otrzymałem dekret od Księdza Ar-
cybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
zwalniający mnie z funkcji dzie-
kana, którą pełniłem od 1979 ro-
ku, i z obowiązków proboszcza.

Moim następcą dziekanem został
mianowany ks. kanonik Krzysztof
Masiulanis, proboszcz w Sobowi-
dzu. W jego też obecności oraz
w obecności nowego proboszcza
w Trąbkach i przewodniczącego
Rady Parafialnej nastąpiło w dniu
16 kwietnia protokolarne przeka-
zanie parafii w zarząd nowo mia-
nowanemu księdzu proboszczowi,
którym został ks. mgr lic. Bole-
sław Antoniów, dotychczasowy rek-
tor kościoła w Ełganowie i dyrektor
OREW-u w Trąbkach Wielkich.

Na prośbę wielu parafian mam za-
miar pozostać nadal w Trąbkach
Wielkich, choć nie ukrywam, że
nosiłem się z zamiarem zamieszka-
nia w plebanii parafii św. Fausty-
ny w Rotmance. Ksiądz proboszcz
tej parafii chętnie przyjąłby mnie
u siebie. Pozostaje nierozstrzygnię-
ta kwestia, czy zamieszkam w tu-
tejszej plebanii, czy w Domu Piel-
grzyma zaadaptuję pomieszczenia
na mieszkanie.

W Kurii Metropolitarnej Gdańskiej
złożyłem też testament, w którym
między innymi wyraziłem wolę spo-
cząć po śmierci na cmentarzu pa-
rafialnym obok spoczywającej tam
mojej siostry. Dodałem, że trum-
na ma być skromna (nie dębowa),
a zamiast kwiatów, ofiary złożone
na Msze św. za moją duszę. Nadto
zaznaczyłem (co często powtarzam,
gdy prowadzę kondukt pogrzebo-
wy), że nie ma być gry na trąbce.
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75. urodziny ks. prałata Edwarda Szymańskiego, kwiaty od parafian

Jubilat ks. parałat Edward Szymański w dniu 75. urodzin
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Proszę też o odprawienie Mszy św.
gregoriańskiej w mojej intencji.

Jak wspomniałem moim następ-
cą został mianowany ks. mgr lic.
Bolesław Antoniów. Jest też ustano-
wiony wicedziekanem naszego de-
kanatu.

Z dniem 15 kwietnia 2015 roku zo-
stał ustanowiony rektorem kościoła
w Ełganowie ks. wikariusz z Psz-
czółek, który obejmuje też funkcję
dyrektora OREW-u w Trąbkach
Wielkich. Zamieszka on w Ełga-
nowie na miejscu ks. Bolesława
Antoniowa. Ełganowo jeszcze nie
jest nową parafią. Również Czer-
niewo zostaje nadal w parafii Trąbki
Wielkie.

Prośba do parafian

Gorąco proszę Drogich Parafian
o serdeczne przyjęcie nowego księ-
dza proboszcza, ks. mgr. lic. Bole-
sława Antoniowa jako mojego na-
stępcę. Otoczcie go życzliwością,
modlitwą i wszechstronną pomocą,
bo jest bardzo dobrym kapłanem
i zasługuje na waszą współpracę
w jego proboszczowskim posługi-
waniu.

Odpust Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie

W Drugą Niedzielę Wielkanocną
Kościół obchodzi święto ku czci Mi-
łosierdzia Bożego. Święto to ustano-
wił papież, św. Jan Paweł II w 2000
roku. W tym też roku w Dru-
gą Niedzielę Wielkanocy ogłosił
siostrę Faustynę Kowalską świę-
tą. Ustanawiając Drugą Niedzielę

Wielkanocy Świętem Miłosierdzia,
św. Jan Paweł II wypełnił wo-
lę Pana Jezusa objawioną siostrze
Faustynie w 1931 roku, gdy przeby-
wała w klasztorze w Wilnie. Może
dlatego kardynał Wojtyła został wy-
brany papieżem, by między innymi
zrealizować przesłanie przekazane
siostrze Faustynie w Wilnie.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego
uroczyście obchodziliśmy w Czer-
niewie:

– 15 rocznicę ustanowienia święta
Miłosierdzia Bożego,

– 15 rocznicę kanonizacji
św. Faustyny,

– 10 rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II,

– 10 rocznicę konsekracji kościoła
Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie.

Uroczysta Msza św. odpustowa od-
była się o godz. 15.00 – Godzinie Mi-
łosierdzia. Mszy św. przewodniczył
i wygłosił piękne kazanie ks. kano-
nik Józef Urban, proboszcz z Psz-
czółek. We Mszy św. koncelebro-
wało 9 kapłanów. Swoim udziałem
zaszczycili nas ks. kanonik Gerard
Borys i ks. kanonik Adam Kroll.
Uroczystość odpustowa w Czernie-
wie od 10 lat ma wymiar religijno-
-patriotyczny. Dlatego od początku
współorganizatorami są wójt gmi-
ny i proboszcz parafii. Element pa-
triotyczny stanowi złożenie zniczy
i kwiatów przed obrazem wielkiego
Polaka św. Jana Pawła II oraz
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Uroczystość odpustowa w Czerniewie, hołd składany św. Janowi Pawłowi II przez
poczty sztandarowe przed Mszą św. (fot. A. Markowski)

Msza św. odpustowa w Czerniewie koncelebrowana przez 9 kapłanów
(fot. A. Markowski)
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uczestnictwo delegacji szkół i stra-
ży pożarnych ze sztandarami. Na tę
uroczystość są zapraszani nie tyl-
ko kapłani, ale i dyrektorzy szkół
i zakładów pracy. Jestem wdzięczny
Bogu i parafianom za liczny udział
w tej uroczystości, a mieszkańcom
Czerniewa i Czerńca za przygoto-
wanie na odpust świątyni i posiłku
dla zaproszonych gości. Podczas tej
uroczystości otrzymałem od miesz-
kańców kwiaty i piękną drewnianą
rzeźbę Matki Bożej Trąbkowskiej
oraz ofiarę pieniężną. Trzeba pod-
kreślić, że księżom bardzo podoba
się kościół w Czerniewie. Dodam,
że uroczystość uświetnił występ na-
szego chóru i piękna gra naszej pani
organistki Gabrysi Lorkowskiej.

Dom Ulgi w Cierpieniu

Gorącym moim pragnieniem po-
wstałym po wybudowaniu kościoła
w Ełganowie, było podjęcie budo-
wy Domu Ulgi w Cierpieniu im.
św. Ojca Pio w Trąbkach Wiel-
kich na działce, która ongiś sta-
nowiła własność parafii. Inicjatywę
poparł całym sercem wójt gminy
Błażej Konkol, Rada Duszpasterska
i przeważająca większość parafian.
Poprosiłem więc o wykonanie pro-
jektu pana inżyniera Szymczaka
z Gdańska. Projekt został wykona-
ny i częściowo zapłacony z ofiar
parafian. Całość kosztowała 157
tys. zł. Projekt został zatwierdzony
przez władze powiatowe i kościelne
oraz otrzymaliśmy pozwolenie na
budowę. Gdy udałem się do urzę-
du powiatowego w sprawie wydania

dziennika budowy, dowiedziałem się
o wniesieniu protestu przez pana
dyrektora SKR, p. Delę. Pozwolenie
zostało wstrzymane. Sprawa trafiła
do sądu, bo gmina jest przekonana,
iż jest właścicielem tego terenu,
a prezes SKR, że działka należy do
SKR. Trwa proces sądowy rozstrzy-
gający tę sprawę, stąd nie mogłem
za swojego urzędowania probosz-
czowskiego rozpocząć budowy te-
go obiektu. Czuję się nieswojo, że
zawiodłem drogich parafian przy-
chylnych temu dziełu. Modlę się
każdego dnia i ufam, że sprawa za-
kończy się pozytywnie. Widocznie
jest to ważne przedsięwzięcie skoro
piętrzą się takie trudności i niewąt-
pliwie przeszkadza w tym szatan.
Modlitwę podjęły też siostry karme-
litanki w Suchej Hucie i siostry nie-
pokalanki w Gdańsku Nowym Por-
cie. Przed cofnięciem pozwolenia
działka pod budowę domu została
oczyszczona, wyrównana, usunięto
wszelkie drzewa i krzewy. Pracował
ciężki sprzęt i wielu robotników
przy jej uzdatnieniu pod budowę.
Pracy podjął się dyrektor firmy
budowlanej, która miała budować
wspomniany dom. W Wielkim Po-
ście okazało się, że wykonana praca
to koszt 30 tys. zł. Byłem zbul-
wersowany tak wielkimi kosztami
dotyczącymi działki, która na ra-
zie nie należy do parafii. Niestety
koszty trzeba pokryć. Część z nich
już zapłaciłem. Ufam, że dyrektor
firmy budowlanej, katolik, podaru-
je nam na rzecz sanktuarium część
kosztów.

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

3 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna
Dz 9,26–31
1 J 3,18–24
J 15,1–8

10 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna
Dz 10,25–26.34–35.44–48
1 J 4,7–10
J 15,9–17

17 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Mk 16,15–20

24 maja: Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego
Msza wigilii
Rdz 11,1–9 lub Wj 19,3–8a.16–20b
lub Ez 37,1–14 lub Jl 3,1–5
Rz 8,22–27
J 7,37–39
Msza w dzień
Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23

31 maja: 9. Niedziela zwykła.
Uroczystość Najświętszej
Trójcy
Pwt 4,32–34.39–40
Rz 8,14–17
Mt 28,16–20

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2015

Kwiecień
O systematyczne uczestniczenie
parafian w niedzielnej Mszy św.

Maj
W intencji dzieci przystępujących
do I Komunii św., by pogłębiały
swoją więź z Jezusem
Eucharystycznym

Czerwiec
O szczęśliwe zbiory

Lipiec
O ożywienie pobożności Maryjnej
w naszej parafii

Sierpień
O zgodę i miłość oraz zawieranie
sakramentalnych małżeństw
w parafii

Wrzesień
Dziękczynna za tegoroczne plony

Październik
O modlitwę różańcową w rodzinach
parafii i udział w nabożeństwie
różańcowym w kościele

Listopad
Za zmarłych członków Żywego
Różańca oraz parafian

Grudzień
Dziękczynna za otrzymane w tym
roku łaski

ks. E. Szymański
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Tradycyjnie przyjęcie do I Komunii
św. odbywa się w miesiącu maju.
W tym roku w drugą niedzielę maja
o godz. 10.00. Uroczystość przyjęcia
poprzedza mozolne roczne przy-
gotowanie dzieci do tej wielkiej
dla nich uroczystości. Na to przy-
gotowanie składa się katecheza,
sprawdzian wiadomości, dwukrot-
na spowiedź, 9-tygodniowa nowen-
na i próby przygotowujące dzieci do
przeżycia tej uroczystości. W dru-
giej połowie marca i w kwietniu
odbywają się sobotnie nowenny
w intencji dzieci i ich rodziców.
Obecność dzieci jest sprawdzana
wyczytywaniem nazwisk. Okazuje
się, że jest grupa dzieci nieuczest-
niczących w nowennie ze swoimi
rodzicami. Widocznie traktują oni
I Komunię św. jako uroczystość
rodzinną, a nie religijną. Ważny
jest lokal, prezenty, strój, goście,
a Jezus, który ma przyjść do serca
dziecka, po prostu jest pominię-
ty. Jest to bolesne zjawisko, coraz
częściej się przejawiające w parafii.
Należy się zastanowić, czy te dzie-
ci przylgną do Chrystusa i będą
gorliwymi chrześcijanami, jeśli ich
wiara od samego początku nie ma
podłoża w postawie rodziców.

Uczniowie przygotowujący się do
I Komunii Świętej:

1. Balcer Oliwia
2. Bielawa Aleksander
3. Bukowska Natalia

4. Czapska Anna
5. Dubiela Dominika
6. Fidyk Jakub
7. Filan Klaudiusz
8. Frost Agata
9. Jaromin Maciej
10. Jaszewska Emilia
11. Jaszewska Klaudia
12. Kisicka Sandra
13. Kwiatek Kuba
14. Lichoń Kamil
15. Ossowski Juliusz
16. Potocka Zofia
17. Przybytko Karina
18. Stosio Aleksandra
19. Szpara Oliwia
20. Turzyński Tomasz
21. Wawrynowicz Kajetan
22. Wiśniewska Weronika
23. Brembor Bartosz
24. Bugaj Dawid
25. Celi Laura
26. Fuchs Marta
27. Galiński Igor
28. Kalinowski Lucjan
29. Kolibska Martyna
30. Kwiatek Szymon
31. Lipiński Igor
32. Litwiński-Sygnowski Paweł
33. Możuch Karol
34. Murawska Klaudia
35. Nieradko Martyna
36. Pasztaleniec Natalia
37. Pętlak Dominika
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38. Preś Adrian
39. Ratkowska Oliwia
40. Rakowska Martyna
41. Sławska Marta
42. Świerżewski Mateusz
43. Tarczyński Kornel
44. Tarczyński Mateusz
45. Turzyńska Wiktoria

46. Wasyna Wiktoria
47. Rakowski Mateusz
48. Linda Zuzanna
49. Wilczewski Adrian
50. Kempik Mateusz
51. Kuta Weronika

ks. E. Szymański

RADA DUSZPASTERSKA

W poniedziałek, 13 kwietnia br.
ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź wręczył księdzu prałato-
wi Edwardowi Szymańskiemu de-
kret, którego treść zawiera zwol-
nienie ks. prałata z funkcji pro-
boszcza naszej parafii z dniem
13.04.2015 r. i przeniesienie go na
emeryturę. Zgodnie z dekretem do
19.04.2015 r. ks. prałat przekaże
obowiązki proboszcza parafii trąb-
kowskiej swojemu następcy.

Wraz z tym dekretem ks. Bole-
sław Antoniów otrzymał również
dekret, który mianuje go na urząd
proboszcza parafii trąbkowskiej.

W związku z tymi wydarzeniami
przewodniczący Rady Parafialnej
w dniu 14.04.2015 r. zwołał spotka-
nie członków Rady Parafialnej, aby
ich poinformować o tych zmianach.
Podczas tego spotkania omówiono
dalsze działania wspólnoty parafial-
nej w odniesieniu do tej informacji.
Ostatecznie uzgodniono, że w nie-
dzielę, 19.04.2015 r. podczas Mszy
św. o godz. 11.15 parafianie podzię-
kują księdzu prałatowi za 43 lata

posługi kapłańskiej wśród nas i jego
wielkie dokonania w naszej parafii,
a także złożą serdeczne życzenia
na dalszą współpracę. Jednocześnie
nowemu proboszczowi, księdzu Bo-
lesławowi zostaną przekazane sło-
wa powitania, zapewnienie o życz-
liwości wraz z życzeniami owocnej
pracy jako następcy na urzędzie
proboszcza parafii trąbkowskiej.

Po dość szczegółowej dyskusji
członkowie Rady Parafialnej zgod-
nie uznali, że uroczyste podsumo-
wanie pracy i dokonań ks. prała-
ta Edwarda Szymańskiego w na-
szej parafii dokonane będzie pod-
czas jubileuszu 50-lecia, który pra-
gniemy zorganizować w niedzielę,
14 czerwca br. Mając na uwadze
tak wielkie zasługi ks. prałata, po-
stanowiliśmy, aby wszyscy chętni
parafianie mogli wziąć udział w or-
ganizacji jubileuszu. Pragniemy po-
informować, że w dwie niedziele,
31 maja i 7 czerwca na bocznych
ołtarzach będą wystawione koszyki
na zbiórkę dobrowolnych datków
parafian na ten cel. Wyrażamy
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nadzieję, że parafianie licznie przy-
łączą się do tej akcji. Prosimy też
społeczności Kościoła z Postołowa,
Ełganowa i Czerniewa o zorganizo-
wanie podobnej zbiórki, ponieważ
ks. Edward Szymański ma wielkie
zasługi także na ich terenie. Ze

złożonych ofiar planujemy przygo-
tować i urządzić mieszkanie ks.
prałatowi, by mógł spokojnie spę-
dzać czas na emeryturze i dalej nam
służyć u boku nowego proboszcza.

Józef Sroka

WIELKANOCNA POMOC PARAFIALNEJ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Okres przedświąteczny to dla Pa-
rafialnego Zespołu Caritas, jak co
roku, czas wytężonej pracy. W tym
roku po raz pierwszy zorganizo-
waliśmy bezpośrednie zbiórki żyw-
ności w dwóch dużych sklepach
zlokalizowanych na terenie Trąbek
Wielkich, a mianowicie w Biedron-
ce oraz w sklepie Fart. Zbiórki
żywności przeprowadzali członko-
wie Parafialnej Caritas przy współ-
udziale i pomocy młodzieży ze
Szkolnego Koła Caritas przy Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich. Pań-
stwa ofiarność była ogromna! Dzię-
ki Państwa wsparciu udało nam
się przygotować 53 obfite paczki
dla podopiecznych z terenu naszej
parafii. Przy Państwa współudziale
w każdym kolejnym roku przy-
gotowujemy coraz więcej paczek
i możemy rozszerzać naszą pomoc.
To bardzo cieszy, a jednocześnie
budzi niepokój, iż coraz więcej osób
znajduje się w trudnej sytuacji.

Jak co roku odwiedzamy także
w okresie przedświątecznym oso-
by starsze i samotne, składając im

życzenia i wręczając drobne słodko-
ści. W tym roku odwiedziliśmy 67
takich osób z terenu naszej parafii.

Rokrocznie przygotowujemy także
dla Państwa palmy wielkanocne.
Staramy się, aby były coraz barw-
niejsze i ładniejsze. Mimo wielu
możliwości nabycia palm w innych
miejscach, nadal bardzo wspiera-
ją nas Państwo, licznie nabywa-
jąc przygotowane przez nas palmy.
W tym roku sprzedaliśmy ich około
200. Chcemy podkreślić, iż pozy-
skane w ten sposób środki wspie-
rają świąteczną pomoc na rzecz
lokalnej społeczności.

Cieszymy się, że Państwo rozumie-
ją i popierają naszą działalność,
czego dowodem są liczne gesty
ofiarności i pomocy. Bez Państwa
wsparcia nasza pomoc nie byłaby
możliwa do zrealizowania w takim
stopniu. Wszystkim ofiarodawcom
i osobom, które w jakikolwiek spo-
sób wsparły nasze działania skła-
damy serdeczne Bóg zapłać.

Danuta Mokrosińska
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ZMIANA PROBOSZCZA PARAFII TRĄBKI WIELKIE

19 kwietnia 2015 r. o godz. 11.15,
przed Mszą św. w kościele trąbow-
skim odbyła się podniosła uroczy-
stość z okazji przejścia na emeryturę
wieloletniego proboszcza parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Trąbkach Wielkich księ-
dza prałata Edwarda Szymańskiego
i objęcia tego urzędu przez księdza
Bolesława Antoniowa, dotychczaso-
wego rektora kościoła w Ełganowie.

Były kwiaty i słowa podziękowania
dla naszego kochanego księdza pro-
boszcza od przewodniczącego Rady
Duszpasterskiej i władz samorządo-

wych, wszystkich wspólnot i grup
działających w parafii, wielu para-
fian, a także od przyjaciół spoza
parafii. Niejednemu z nas zakręciła
się łza w oku. Pani organistka za-
śpiewała pieśń ułożoną przez siebie
specjalnie na tę okazję.

Bardzo ciepło i serdecznie, również
kwiatami, został przyjęty nowy pro-
boszcz, ksiądz Bolesław Antoniów.

Poniżej przytaczamy treści wystą-
pień wybranych uczestników te-
go wydarzenia oraz zamieszczamy
zdjęcia z uroczystości.

***
Podziękowanie odwołanemu Księdzu Proboszczowi Prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu w imieniu parafian wygłoszone przez przewodniczącego
Duszpasterskiej Rady Parafialnej Józefa Srokę.

Czcigodny Księże Prałacie Edwardzie,
Drogi nasz dotychczasowy Proboszczu,
wielce szanowany i oddany Pasterzu Kościoła
Sanktuarium Maryjnego w Trąbkach Wielkich

Wszystko co się zaczyna, kiedyś się również kończy. 43 lata temu, decyzją
biskupa gdańskiego zostałeś posłany do parafii trąbkowskiej, by wypeł-
niając Bożą misję prowadzić wiernych drogą pogłębiania i umacniania
wiary. Początki Twojej posługi kapłańskiej, jak sam dobrze pamiętasz,
nie były łatwe. Zmagałeś się z różnymi przeciwnościami, ale Twoja
wiara i moc oparte na Duchu Świętym umacniały Cię w pokonywa-
niu wszelkich przeszkód. Swoim zaangażowaniem budowałeś parafię
zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym. W czasie Twojej
posługi kapłańskiej w naszej parafii wprowadziłeś wiele pozytywnych
zmian, wzbogacając nas religijnie. Na początku zadbałeś o służbę ołtarza
zarówno wśród młodych, jak i starszych parafian, co w późniejszym czasie
zaowocowało powołaniem do kapłaństwa dwóch parafian. W 1979 roku
z Twojej inicjatywy w naszej parafii rozpoczęto nabożeństwa Nowenny
do Matki Bożej Trąbkowskiej odprawiane w każdą sobotę.
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Tu warto podkreślić, że pierwszą Nowennę dziewięciu sobót odprawiłeś
w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, na początku jego pontyfikatu.
Od tego momentu rozpoczął się dalszy rozwój kultu Maryjnego w naszej
Świątyni. Kolejno powstały stacje drogi różańcowej i drogi krzyżowej.
W tamtym czasie bardziej wyraziste nabożeństwa i uroczystości kościelne,
jak np. tygodniowy odpust przyciągnęły coraz liczniejsze pielgrzymki do
Matki Bożej Trąbkowskiej. Zabiegając o rozsławienie Cudownego Obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej to właśnie Ty, Księże Prałacie Edwardzie
rozpocząłeś starania o koronację tego Cudownego Obrazu. W wyniku
Twojej niezłomnej pracy i Twojego poświęcenia, 12 czerwca 1987 roku
na gdańskiej Zaspie, Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście ukoronował
Cudowny Obraz z wizerunkiem Matki Bożej Trąbkowskiej, czego m.in.
my sami, jako rodzina parafialna, byliśmy świadkami. Za ten wielki dar,
zachęcając wiernych do wspólnej modlitwy, postanowiłeś jako wotum
wdzięczności za koronację zbudować w Postołowie kościół pw. św. Józefa
Robotnika. Ku zdziwieniu wielu (także parafian) kościół ten powstał
w przeciągu 2 lat na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Kolejne
wota to: powstanie kościoła w Czerniewie pw. Jezusa Miłosiernego
w latach 2001–2004 oraz kościoła w Ełganowie pw. Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki w latach 2011–2012.

W międzyczasie powstało wiele mniejszych inwestycji przykościelnych
i na terenie parafii w tym m.in. Dom Pielgrzyma i ołtarz polowy.
Księże Prałacie, to tylko skrót tych wszystkich dokonań w czasie 43 lat
Twojej ciężkiej i owocnej pracy w naszej parafii. Dziś dekretem Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z dnia 13 kwietnia br., z uwagi
na wiek emerytalny, zostałeś zwolniony z urzędu proboszcza parafii
Trąbkowskiej i przechodzisz na emeryturę. Relacje Twoje z parafią się
zmieniają, ale się nie kończą, ponieważ pozostajesz w naszej parafii
jako rezydent. W związku z powyższym, Księże Prałacie, dziękujemy Ci
za dotychczasową współpracę, za duszpasterskie przewodniczenie nam,
za Twoją mądrość i pobożność, za Twój wzór kapłana. Dziękujemy
Ci za wszystko, co dla nas i dla naszej parafii zrobiłeś. Jednocześnie
przepraszamy Cię za wszystkie nasze niedoskonałości. Jako wspólnota
parafialna życzymy Ci długiego życia, dobrego zdrowia i obfitości łask
Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej i w życiu osobistym. Niech
Matka Boża Trąbkowska, której tak wiernie służysz od wielu lat,
otacza Cię szczególną opieką. Życzymy Ci również pełnej życzliwości
otaczających Cię ludzi w czasie pobytu na emeryturze. Niech Ci Bóg
błogosławi.

Z wyrazami wdzięczności – wierni parafianie

Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich
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Wójt gminy Błażej Konkol i wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Sroka składają
podziękowanie księdzu prałatowi Edwardowi Szymańskiemu

Podziękowanie składają dyrektor szkoły podstawowej Przemysław Sautycz i przed-
stawicielki nauczycieli
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Podziękowanie składa mieszkaniec Postołowa Stanisław Budych

Podziękowanie składają państwo Maria i Władysław Ornowscy
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***
Podziękowanie Księdzu Prałatowi Edwardowi Szymańskiemu w imieniu

władz samorządowych gminy Trąbki Wielkie wygłoszone przez wójta

gminy Błażeja Konkola.

Ks. Prałat Edward Szymański
Honorowy Obywatel Gminy Trąbki Wielkie
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich

Przewielebny Księże Proboszczu,

W imieniu całej społeczności gminy Trąbki Wielkie w związku z odej-
ściem na emeryturę, składamy Księdzu Proboszczowi najserdeczniejsze
podziękowania i życzenia. Dziękujemy za życzliwość, dobroć, wsparcie
i zaangażowanie. Pragniemy podkreślić znaczny wkład Księdza w życie
naszej wspólnoty. Dziękujemy za wspaniałe, licznie podejmowane akcje
i przedsięwzięcia na rzecz rozwoju parafii, które pozwalają na określenie
Księdza mianem „dobrego gospodarza”. Na szczególne słowa uzna-
nia zasługuje zaangażowanie Księdza w odnowę Sanktuarium WNMP
i zbudowanie trzech nowych kościołów.

Życzymy, aby Ksiądz na swojej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych,
o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do
Chrystusa. Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości łask Bożych i kolejnych
pięknych jubileuszy pasterskiego posłannictwa w Winnicy Pańskiej. My
ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie i chęci dalszej współpracy.
Ad multos annos, Księże Proboszczu!

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie

Zbigniew Leszczyński

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie

Józef Sroka

Trąbki Wielkie, dnia 19 kwietnia 2015 r.

***
Powitanie Księdza Proboszcza Bolesława Antoniowa w imieniu parafian

wygłoszone przez przewodniczącego Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Józefa Srokę.

Drogi Księże Bolesławie, nasz nowy Proboszczu,

W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę Cię gorąco i serdecznie
powitać w naszej parafii. Decyzją Arcybiskupa gdańskiego, dekretem
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z dnia 13.04.2015 r. zostałeś ustanowiony proboszczem parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Trąbkach Wielkich. Z tej okazji życzymy Ci Drogi Księże
Bolesławie owocnej posługi kapłańskiej w naszej parafii na urzędzie
proboszcza i pomyślnej współpracy ze wspólnotą parafialną. Abyś zawsze
spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i potrafił
odnaleźć tych, którzy nie mogą odnaleźć drogi prowadzącej do Boga.
Niech Matka Boża Trąbkowska otacza Cię nieustanną opieką i wyprasza
Ci szczególne łaski u Swojego Syna na czas tej trudnej i odpowiedzialnej
pracy na drodze rozwoju duchowego naszej rodziny parafialnej i wszędzie
tam, gdzie będziesz jej potrzebował, wypełniając swoje posłannictwo.
Życzymy Ci nieustannych sił i błogosławieństwa Bożego oraz zdrowia
i wytrwałości w wypełnianiu kapłańskiej posługi.

Z wyrazami serdeczności Księdzu Bolesławowi,

naszemu nowemu proboszczowi – życzliwi parafianie

***
Powitanie Księdza Proboszcza Bolesława Antoniowa w imieniu władz
samorządowych gminy Trąbki Wielkie wygłoszone przez wójta gminy
Błażeja Konkola.

ks. mgr lic. Bolesław Antoniów
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP W Trąbkach Wielkich

Przewielebny Księże,

W imieniu całej społeczności Gminy Trąbki Wielkie, w związku z nomi-
nacją na proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP W Trąbkach Wielkich,
składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy owocnej posługi duszpa-
sterskiej w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

Życzymy wielu sił wspieranych mocą Ducha Świętego w tej trudnej
i odpowiedzialnej przed Bogiem i ludźmi posłudze, a także wielu lat
w zdrowiu, bogatych w pomyślność i w zwykłą codzienną ludzką
życzliwość. Życzymy, aby Ksiądz Proboszcz na swojej drodze zawsze
spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym
przykładem prowadził ich do Chrystusa.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie

Zbigniew Leszczyński

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie

Józef Sroka

Trąbki Wielkie, dnia 19 kwietnia 2015 r.
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Inauguracja posługiwania księdza proboszcza Bolesława Antoniowa – wyznanie
wiary

Wójt gminy Błażej Konkol wita księdza proboszcza Bolesława Antoniowa
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Powitanie księdza proboszcza Bolesława Antoniowa przez panią dyrektor trąbkow-
skiego gimnazjum Ewę Tuz i gimnazjalistów

Nowo ustanowiony rektor kościoła w Ełganowie, ksiądz Jarosław Brylowski, były
wikariusz z Pszczółek
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MODLITWA EWANGELIĄ NA KAŻDY DZIEŃ

Słyszany wiele razy w życiu tekst czytania jest często odbierany jako już
osłuchany, nie wnoszący niczego nowego, a tymczasem Słowo zawsze tchnie
nowością i aktualnością; dopasowaniem do historii naszego życia i życia
każdego innego człowieka. Żeby tego doświadczyć trzeba je czytać głęboko
i pozwolić, by Słowo czytało nasze życie.

Chrześcijański Portal Kierownictwa Duchowego prowadzony przez księdza
Józefa Pierzchalskiego w zakładce „Słowo Boże na dziś” zawiera przepiękne
komentarze do Słowa Boga z Ewangelii. Z krótkiego najczęściej tekstu
ewangelicznego wydobywa całą głębię przekazu. Modlić się Słowem Boga,
rozważając je w kontekście swojego życia – życiodajne Słowo na cały
dzień. Pomocą do takiej właśnie modlitwy mogą być teksty ks. Józefa
Pierzchalskiego. Poniżej przykład jednego z czytań z Oktawy Wielkanocy.

http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=00&id=00–03&ident=4183

7 kwietnia 2015 roku,
Wtorek w Oktawie Wielkanocy
J 20,11–18

Czemu płaczesz?

Maria Magdalena stała przed gro-

bem płacząc. A kiedy tak płakała,

nachyliła się do grobu i ujrzała

dwóch aniołów w bieli siedzących,

jednego przy głowie, a drugiego

przy nogach, w miejscu, gdzie le-

żało ciało Jezusa. I rzekli do niej:

„Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpo-

wiedziała im: „Zabrano Pana mego

i nie wiem, gdzie Go położono”.

Gdy to powiedziała, odwróciła się

i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie

wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej

Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz?

Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc,

że to jest ogrodnik, powiedziała do

Niego: „Panie, jeśli ty Go przenio-

słeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś,

a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej:

„Mario!” A ona obróciwszy się po-

wiedziała do Niego po hebrajsku:

„Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu.
Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj
Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem
do Ojca. Natomiast udaj się do mo-
ich braci i powiedz im: «Wstępuję
do Ojca mego i Ojca waszego oraz
do Boga mego i Boga waszego»”.
Poszła Maria Magdalena oznajmia-
jąc uczniom: „Widziałam Pana i to
mi powiedział”.

Jest etap, do którego Maria do-
szła. Dalej nie wie, co robić. Szuka,
bo wie jedynie tyle, że „Zabrano
Pana”, jej Pana. Czyż nie było to
mobilizujące dla Piotra, który roz-
ważał zapewne swoje zaparcie się
Mistrza? Nie można ciągle myśleć
o grzesznej przeszłości. Jezus Zmar-
twychwstały przez Marię zachęca
Piotra, by swój dramat złożył w Je-
go pustym grobie. Nasze porażki,
grzechy, niewierności trzeba widzieć
w perspektywie Zmartwychwstania.
I to jest nasza nadzieja. Trzeba być
wrażliwym na znaki, jakie Zmar-
twychwstały zostawia w nas, ale
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i przez ludzi. Piotr jest otwarty na
owe znaki, ale i na kobietę, „która
prowadziła w mieście życie grzesz-
ne”. Zaufać tej kobiecie. Oprzeć się
na tym, że Jezus jej przebaczył.

Wydaje się, że świt Zmartwychwsta-
nia łączył ludzi. Zaczęli się rozu-
mieć, pomimo własnego, wewnętrz-
nego rozbicia, zagubienia, dezorien-
tacji w tym, komu naprawdę można
uwierzyć? Można zrozumieć słabość
człowieka, przechodząc przez wła-
sną i ucząc się skruchy, jak pieśni
o miłości.

„Po szabacie, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do
grobu”. Maria weszła w ciemność
„prowadząc w mieście życie grzesz-
ne”. Z ciemności wyrusza w stronę
grobu Jezusa. W swoim pogrze-
baniu trzeba szukać Pogrzebane-
go. Jeśli Go szukamy, znajdziemy
Zmartwychwstałego. Człowiek, któ-
ry głęboko upadł, może wypłynąć na
głębię. Można powiedzieć, że Maria
Magdalena, zanim Jezusa spotkała,
gdy jeszcze prowadziła życie grzesz-
ne, gdy żyła w swoim wewnętrznym
grobie, już Go kochała. Upadając,
można kochać Boga. Jak to możli-
we? W danej chwili strach o siebie,
albo siła namiętności, są jeszcze
większe od siły miłości. Stajemy się,
a nie jesteśmy, silnymi w wierze,
w zaufaniu i miłości.

Nie ma wydarzeń niepotrzebnych
w życiu. Wydarzenie, jakim jest
grzech, może również zbliżyć do
Boga, jeśli człowiek pójdzie za ryt-
mem swojej wewnętrznej tęsknoty,
w stronę Światła, które w nim jest.
Światła, które nie gaśnie nawet

wtedy, gdy człowiek popełnia ciężki
grzech. Bóg przez wszystko, co się
w naszej rzeczywistości życia wyda-
rza, usiłuje otworzyć nam nie tylko
oczy, ale i serce.

Nie przekraczała prawa szabatu,
ustalonego porządku, choć bardzo
chciała być przy grobie Pana. Trzeba
umieć czekać na to, co jest dla
mnie, szanując ustalony przez Boga
porządek. Nie czeka aż będzie widno
– spieszy. Każda pora dnia jest dobra
na tęsknotę za Jezusem. Również,
gdy stan ducha człowieka nie jest
najlepszy, korzystny do zajmowania
się Bogiem – po ludzku biorąc
(„było ciemno”) – jest to czas na
znalezienie.

Na drodze wiary nie można ominąć
ciemności. A ciemność daje odczu-
cie niepewności, lęku, konieczności
podejmowania ryzyka. Nikt z ludzi
nie towarzyszył Marii. Idzie w ciem-
ności, być może dlatego, że ma silną
motywację, ale i silną miłość: być
blisko Mistrza leżącego w grobie.
Nie była przygotowana na odsunię-
cie kamienia. Zaskoczona, zapewne
przestraszona, szuka drogi do tych,
którzy Jezusa kochali, którzy z Nim
przebywali, a teraz się rozproszyli.
Gdy są ciemności w mojej wierze,
gdy są znaki, że jakieś zło zostało
odrzucone, trzeba szukać wspólnoty
z innymi, którzy wierzą, a równo-
cześnie są słabymi w wierze.

Stajemy twarzą w twarz ze smut-
kiem, przygnębieniem, samotno-
ścią, poczuciem bezsensu („Stała
przed grobem płacząc”). Stajemy
przed pogrzebaną nadzieją, niepew-
nością, co dalej będzie z nami.
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I wtedy trzeba rozmawiać. Maria
rozmawiała z aniołami. Koszmarny
stan ducha daje możliwość wypo-
wiedzenia się, czy to przez słowa
czy przez łzy. „Czemu płaczesz, ko-
go szukasz?” Możemy przeżywać
podobną pustkę. W tę pustkę mo-
że, a nawet powinien wejść Jezus.
Ważne by szukać Jezusa, a nie kon-
centrować się na pustce. Przyczyną
smutku może być nieodczuwanie
obecności Boga, doświadczanie Je-
go milczenia. To jest doświadczenie
dojrzałości duchowej. To między
innymi sprawia, że Go szukamy.
Doświadczam lęków, bo nie czu-
ję obecności Jezusa. Moje smutki
wskazują na fakt koncentracji na
sobie, na tym, co mnie nie zadowala,
denerwuje, zawstydza, niepokoi.

Bóg w takim a nie innym stanie du-
cha, w jakim się znajdowała, posyła
aniołów. Ona ich przyjęła. Łatwiej
jest dawać pocieszenie, niż je przy-
jąć od Boga, ale i od tych, których
On do nas posyła. W takim stanie
ducha staje Maria przed Jezusem
z tym, co ją męczy, za kim tęsk-
ni. Wtedy również jest blisko Pan,
trzeba jedynie rozejrzeć się.

„Obróciła się”. Często ludzie
nie zmieniają metody załatwiania
spraw, rozwiązywania problemów.
Widzimy ludzi, sprawy bez zmian,
być może dlatego, że patrzymy przez
dramat, klęskę dotychczasowych
wysiłków, niepowodzenie własnych
zmagań.Wiele bolesnych spraw trze-
ba doświadczyć „na własnej skórze”,
by zobaczyć Pana i usłyszeć to, co
będzie misją moją do innych.

„Zabrano Pana mego i nie wiem”. To
jest najbardziej osobiste spotkanie

z zanotowanych po zmartwychwsta-
niu Jezusa. Maria była wyzwolona
z demonów. Stąd jej wdzięczność.
W Jezusie znalazła sens swojego ży-
cia. To pierwszy mężczyzna, który
nie spojrzał na nią ani z pogardą,
ani z pożądaniem. Smutek przebi-
ja w jej dialogach. „Zabrano Pana
mego i nie wiem”, to jest powód
jej smutku. Jest bardzo zagubiona.
Myślenie jej pozbawione jest zdro-
wego rozsądku, poczucia realizmu.
Nie mogłaby Go przecież wziąć,
a mówi do ogrodnika, żeby wskazał
jej miejsce, gdzie zaniósł Jezusa,
a ona Go weźmie. Nierealnie mówią
i myślą albo bardzo kochający, albo
zrozpaczeni.

„Mario!” Jest wpatrzona w grób.
Szuka Mistrza, ale według swoje-
go schematu. Nie rozpoznaje Go,
kiedy staje przy niej. Ona szuka
Go w grobie. Po jakich znakach
Magdalena rozpoznaje Jezusa? Gdy
powiedział jej imię: „Mario!”. Jezus
każdego ucznia nazywa po imie-
niu. Każdy znał swoje imię wy-
powiadane przez Jezusa, z całym
ciepłem. Zmartwychwstanie zostało
jakby zastrzeżone dla Marii Mag-
daleny, tej namiętnej kobiety, która
sporo grzeszyła, ale i bardzo ko-
chała. Grzesznica jest pierwszym
świadkiem zmartwychwstania. Ma-
ria, z pasją kochająca kobieta, stoi
przed grobem i płacze. Szuka wzro-
kiem tylko Tego, którego chciałaby
zatrzymać przy sobie. Odwraca się,
widzi Jezusa, ale Go nie pozna-
je. „Niewiasto, czemu płaczesz?”.
Jest tak bardzo zniewolona swoim
głębokim smutkiem, że nie potrafi
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dostrzec Tego, którego kocha. „Ma-
rio!” Gdy do jej serca trafia słowem
miłości, poznaje Go, „Rabbuni. Mój
Mistrzu!”

Zmartwychwstały objawia się tylko
temu, kto kocha. Maria Magdalena
jest grzesznicą, która Jezusa głę-
boko umiłowała, kobietą z pasją.
Jej żarliwa miłość była tym warun-
kiem, który pozwolił jej zrozumieć
zmartwychwstanie. Poza tym Maria
jest tą samą kobietą, z której Je-
zus wypędził siedem demonów. One
nękały jej duszę i doprowadziły ją
na skraj rozpaczy. Dzięki spotkaniu
z Jezusem została uzdrowiona, jej
rozpacz przemieniła się w głębo-
kie zaufanie, a w swym rozdarciu
odnalazła prawdę o tym, że jest
kochana. Czując się zaakceptowa-
ną i kochaną, wyczuła jednocześnie
swą nienaruszalną godność.

Magdalena cała była nastawiona na
grób, ale obejrzała się za siebie.
Zmieniając kierunek patrzenia, zo-
baczyła coś nowego. Nie można być
ciągle wpatrzonym w punkt swojej
klęski. Nie należy ciągle wpatrywać
się w swój grób. Jest w niej wy-
trwałość w poszukiwaniu: „Pobiegła
do uczniów; przybiegła, dalej szuka-
jąc”. Jej miłość jest pełna wytrwało-
ści w szukaniu, choć szukała tylko
zwłok. Ona pierwsza szukała Jezu-
sa. Maria Magdalena jest symbolem
ucznia, który szuka Pana. Jezusa
znajdują ci, którzy Go potrzebu-
ją, którzy szukają i chcą znaleźć.
Nie ma takiej ludzkiej grzeszności,
z którą Zmartwychwstały nie mógł-
by sobie poradzić. Trzeba jednak
pozwolić Mu się prowadzić, rów-
nież w ciemności, która nie jest bez
znaczenia.

Ks. Józef Pierzchalski SAC

Powyższa strona jest oczywiście dostępna na urządzeniach mobilnych
takich jak np. telefon komórkowy.

Jacek Brzózka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

29 marca, w Niedzielę Palmową,
przez Trąbki Wielkie po raz dziesiąty
przeszła procesja Drogi Krzyżowej.
O godz. 15 w kościele odmówiona zo-
stała koronka do Miłosierdzia Boże-
go. Następnie pod przewodnictwem
ks. prałata Edwarda Szymańskie-
go, z udziałem rekolekcjonisty ks.
Andrzeja Wieckiego, procesja wyru-
szyła z kościoła i ulicami Gdańską
oraz K. Pawłowskiej przeszła do
Kaplicy Miłosierdzia Bożego przy

ul. Ełganowskiej. Na czele proce-
sji niesiono krzyż, a przy kolejnych
stacjach drogi krzyżowej młodzież
czytała rozważania męki pańskiej.
Pomiędzy stacjami śpiewano pieśni
wielkopostne pod przewodnictwem
kilkuosobowej reprezentacji Męskie-
go Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf”
z Trąbek Wielkich z prezesem chóru
Teofilem Bąkiem na czele. Po po-
wrocie do kościoła wierni odśpiewali
drugą część Gorzkich Żali.
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Państwo Młodzi Kamila i Arkadiusz Kopania

Nowo ochrzczona Maja Wiktoria Jasińska z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Joanna Maria Waśko z rodzicami i chrzestnymi

Droga krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich w Niedzielę Palmową
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Tegoroczne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Warta strażaków i harcerzy przed Grobem Pańskim

27



Czcigodni jubileci Bolesława i Brunon Wenzel przyjmują życzenia od ks. prałata
Edwarda Szymańskiego z okazji 55-lecia sakramentu małżeństwa

Czcigodni jubileci Bożena i Henryk Cieciora przyjmują życzenia od ks. proboszcza
Bolesława Antoniowa z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa
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***
5 kwietnia w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
przyjęli:

� Maja Wiktoria Jasińska, córka
Pauliny i Piotra zam. w Trąbkach
Wielkich,

� Joanna Maria Waśko, córka Ka-
roliny i Rafała zam. w Trąbkach
Wielkich.

***
5 kwietnia 75. urodziny obchodził
ks. prałat Edward Szymański. Po
Mszy św. rezurekcyjnej w trąbkow-
skim kościele oraz po zakończeniu
pozostałych Mszy św. przewodni-
czący Rady Parafialnej Józef Sroka
w imieniu parafian złożył szacowne-
mu Jubilatowi życzenia. Z życzenia-
mi pośpieszyli także inni parafianie,

w tym przedstawiciele wspólnoty
neokatechumenalnej.

***
5 kwietnia w kościele w Ełga-
nowie sakramentalny związek mał-
żeński zawarli Kamila Salewska
z Ełganowa i Arkadiusz Kopania
z Pruszcza Gdańskiego.

***
18 kwietnia w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich miał miejsce
podwójny jubileusz 55-lecia sakra-
mentu małżeństwa Bolesławy i Bru-
nona Wenzlów oraz 50-lecia sakra-
mentu małżeństwa Bożeny i Henry-
ka Cieciorów. Obie pary małżeńskie
są mieszkańcami Kleszczewa.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – maj 2015

W dniach od 12 maja do 10 czerwca
2015 odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Michała
Narwojsza.

1. a) Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów oraz Stefanię i Alfonsa
Bolczaków

b) Za śp. Marię Zielke

2. a) Za śp. Marię Jankowską,
Eleonorę Zielke (2. rocznica
śmierci) i Zygmunta Platę

b) Za śp. Helenę, Jana, Romana
i Jana Bukowskich

3. 700: Za śp. Juliannę, Gabrielę
i Tadeusza Abramów

830, Czerniewo: O zdrowie
dla Gerarda Zulewskiego

b) Za śp. Danutę, Huberta,
Martę i Bernarda z rodziny
Lewańczyków
1000: Za śp. Stanisławę Wal-
czewską i Janinę Szepietowską
(9. rocznica śmierci)
1115: O Boże błogosławieństwo
dla Magdaleny i Joanny
w urodziny
1800: O Boże błogosławieństwo
dla Klaudii Płóciennik
w 14. urodziny

4. a) O zgodę i miłość w rodzinie
b) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla jubilatów
Mieczysława i Tadeusza
Papisów w 80. urodziny

5. a) Za śp. Elfrydę Hermann
b) Za śp. Marię Zielke
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6. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Mateusza
Panikowskiego w 16. urodziny
oraz dla Danuty i Sławomira
Panikowskich w 19. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Elfrydę Hermann
Czerniewo: Za śp. Pawła,
Martę i Annę Zulewskich

7. a) Za śp. Józefę i Adolfa
Sykutowskich
b) Za śp. Stanisława Kromera
(22. rocznica śmierci)

8. Za śp. Stanisławę (12. rocznica
śmierci) i Bolesława Ceplinów

9. a) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Emilii
i Janusza Brzózków w urodziny
b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Bogusławy Godlejewskiej
w urodziny (int. męża)

10. 700: Za śp. Henryka Błaszczyka
(2. rocznica śmierci) oraz
Marię i Szczepana Rzepeckich
(5. rocznica śmierci)
830, Czerniewo: a) O Boże
błogosławieństwo dla Bartło-
mieja Dończyka oraz Natalii
i Sylwii Gzela w urodziny
(int. mamy chrzestnej)
b) Za śp. Stanisławę, Józefa,
Władysława i Stanisława
Szostków
1000: w intencji dzieci przystę-
pujących do I Komunii św.
1800: Za śp. Marię Zielke

11. a) Za śp. Jadwigę, Alfonsa
i Zygfryda Tiborskich oraz
Mariana Alabę
b) Za śp. Leokadię Miękinę
i Małgorzatę Rogall

12. a) Za śp. Michała Narwojsza
(rozpoczęcie Mszy św.
gregoriańskiej)
b) Za śp. Elfrydę Hermann

13. a) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
Czerniewo: Za śp. Tadeusza
Bartosa

14. Za śp. Marię Zielke
15. Za śp. Renatę Wasilewską

(16. rocznica śmierci)
17. 700: Dziękczynna, o zdrowie

i Boże błogosławieństwo dla
Gabrieli i Łukasza Lorkowskich
w 2. rocznicę sakramentu
małżeństwa i urodziny Łukasza
830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Wioletty Ludwikowskiej
i Anity Dończyk w urodziny
b) Za zmarłych z róży św. Jacka
p. Karnath
1000: Za zmarłych z rodziny
Dufke
1115: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Michała,
Kariny, Karoliny, Marii i Józefa
Brzózków
1800: Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)

18. Za śp. Marię Zielke
19. Za śp. Genowefę i Jana

Godlewskich
20. a) Za śp. Michała Narwojsza

(greg.)
b) Za zmarłych z rodzin Suss
i Hensel
Czerniewo: W pewnej intencji
p. Sienkiewicz
b) Za śp. Gertrudę Dończyk

21. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Anety i Daniela
Karpińskich w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa

22. Za śp. Marię Zielke
23. Za zmarłych z rodzin Kelpinów

i Kiedrowskich
24. 700: Za śp. Michała Narwojsza

(greg.)

30



830, Czerniewo: a) Za śp. Mar-
tę, Józefa i Jana Zawickich
oraz Helenę i Józefa Rodów
b) Za śp. Adama (4. rocznica
śmierci) i Tadeusza Kosikow-
skich oraz Jana Witczaka
1000: W intencji ks. ka-
nonika Adama Krolla (int.
„Margaretek”, p. Brzózka)
1115: Za śp. Romana Niedź-
wiedzia i zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów
1800: Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów

25. Za śp. Marię Zielke
26. Za śp. Renatę Dunst i Renatę

Antkowiak
27. a) Za śp. Jadwigę, Jana, Ge-

nowefę, Olgierda i Stanisława
Tiałowskich
b) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)
Czerniewo: Za śp. Władysława
i zmarłych z rodzin
Ludwikowskich i Cylkowskich

28. Za śp. Jadwigę, Gerarda i Pawła
Garczyńskich

29. Za śp. Janinę Stefan (rocznica
śmierci)

30. Za śp. Marię Stefańczyk
31. 700: Za śp. Helenę i Stefana

Kaczmarków
830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Agnieszki i Marcina Kiela-
sów w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. rodziców)
b) Za śp. Józefa, Franciszka,
Rozalię, Józefa i Gertrudę
Dończyków
1000: Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)
1800: Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (24. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny
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Prośba o pomoc siostrom karmelitankom w Suchej Hucie
W nawiązaniu do prośby wyrażonej w marcowym numerze „Kany”, raz
jeszcze serdecznie proszę naszych ofiarnych parafian o okazanie od czasu
do czasu materialnej pomocy siostrom karmelitankom, które utrzymują
się z ofiar dobrych ludzi. W każdą sobotę, jadąc tam, by odprawić
Mszę św., przywożę im żywność. Chętnych proszę, by zechcieli przeze
mnie podzielić się z siostrami produktami żywnościowymi lub ofiarą
pieniężną, za którą zakupię dla nich żywność. W ich imieniu z góry
składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim przyszłym ofiarodawcom.
Zapraszam też do udziału we Mszy św. w ich klasztornej kaplicy, gdzie
można pojechać ze mną w soboty o godz. 7.00 rano.

ks. prałat Edward Szymański

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
4 maja: Zofia Małgorzata Chmura.

Rocznice sakramentu małżeństwa
17 maja: 1. roczn. s. m. Oliwii (z d. Miloszyńskiej) i Gustawa Tomczyków
24 maja: 1. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Jaworskiej) i Marcina Kielasów
12 maja: 25. roczn. s. m. Ewy (z d. Dunst) i Adama Antkowiaków
17 maja: 40. roczn. s. m. Krystyny (z d. Kinder) i Bogumiła Rogallów

ODESZLI DO PANA

7 kwietnia: zmarł w wieku 57 lat śp. Jan Kisicki z Trąbek Wielkich
11 kwietnia: zmarł w wieku 53 lat śp. Jan Kolendo z Trąbek Wielkich

8 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Katarzyny Orlikowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


