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Najświętsze
Serce Boże,
poświęcamy Ci
naszą Ojczyznę,
naszą parafię,
nasze rodziny
i nas samych.

Serce Boże, przyjdź
Królestwo Twoje!



SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Bracia i Siostry
w Chrystusie Panu!

Przybywam do Was trochę znany
i nieznany. Trzy lata pracy duszpa-
sterskiej jako Rektor kościoła w Eł-
ganowie i Dyrektor OREW-u w Trąb-
kach Wielkich spowodowało, że z nie-
którymi spotykałem się, zapoznałem
i dlatego jestem znany. Są też ta-
cy z którymi będę się zapoznawał
służąc pracą duszpasterską.

Urodziłem się 4 stycznia 1969 ro-
ku. Po zdaniu matury wstąpiłem
do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Gdańsku, gdzie po 6 latach
studiów otrzymałem święcenia ka-
płańskie wraz z 21 kolegami (wśród
nich ks. Krzysztof Sroka) 22 czerwca
1996 roku z rąk księdza arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego.

Jak Wam wiadomo 13 kwietnia bie-
żącego roku ksiądz arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź ustanowił mnie
proboszczem trąbkowskiej parafii.
Zdaję sobie sprawę, że jest to wielki
zaszczyt ale także wielkie wyzwa-
nie. Dziękuję Bogu i Matce Bożej
Trąbkowskiej, i zawierzam wszyst-
kie sprawy Bożej Opatrzności. Pro-
szę także Was, wiernych o modlitwę,
wyrozumiałość i pomoc. Staram się
spotykać z poszczególnymi grupami
i wsłuchiwać w ich głosy, proponując
także swoje zamiary.

Dziękuję Opatrzności za wspaniałe-
go Księdza Prałata Edwarda Szy-
mańskiego. Jego doświadczenie, mą-
drość i cierpliwość z pewnością bę-
dą mi potrzebne. Jestem wdzięcz-
ny Wam za wspaniałe świadectwo

Waszego szacunku, jaki okazaliście
podczas pożegnania. To pożegnanie
ma charakter symboliczny, ponieważ
Ksiądz Prałat zostaje z nami i będzie
służył jak dotychczas.

Dziękuję także za przyjęcie mnie
z życzliwością. Każdy z nas ka-
płanów ma świadomość duchowej
odpowiedzialności za wiernych. Dla-
tego proszę o modlitwę za nas, ale
i pomoc. Niech NASZA wspólnota bę-
dzie jak dobra rodzina. Niech każdy
z nas czuje się w naszej parafii i przy
naszym Sanktuarium jak w domu.
A mądre stwierdzenie „nic o Was bez
Was” będę stosował każdego dnia.

ks. Bolesław Stanisław Antoniów
Wasz proboszcz
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Są wydarzenia religijne, które na-
pełniają radością rodzinę a nawet
całą wspólnotę parafialną. Radość
ta u nas wierzących jest związana
z przyjęciem sakramentów świętych.
Pierwszym sakramentem, w który
zaangażowani są rodzice, a po nich
dziadkowie i chrzestni jest sakra-
ment chrztu św. Jest to sakrament
duchowych narodzin do życia z Bo-
giem na zawsze. Pan Jezus powie-
dział do Nikodema, że jeśli się nie
narodzi po raz drugi, nie może być
zbawionym. Słowa te odnosiły się do
przyjęcia chrztu św.

W naszej rzeczywistości zwykle
chrzest jest udzielany niemowlę-
tom, dlatego odpowiedzialność za
realizację zadań wynikających z te-
go sakramentu przejmują rodzice
i chrzestni dziecka. Zasadniczym
zobowiązaniem jest przekazywanie
dziecku wiary.

Następnym etapem w duchowym
życiu dziecka, przeżywanym przez
nie już świadomie, jest I Komunia
św., czyli sakrament Eucharystii.
Dziecko przeżywa niezwykłą radość
wynikającą ze spotkania z Jezusem
i zaproszeniem Go do swojego serca.
W radości dziecka znów uczestniczą
jego rodzice, chrzestni i dziadkowie.
Teraz na rodzicach spoczywa obo-
wiązek podtrzymywania w dziecku
wiary, jej rozwijanie i troska, aby
dziecko ją pogłębiało przez syste-
matyczny udział we Mszy św. oraz
w częstym przystępowaniu do sakra-
mentu pokuty i Komunii św. Jest

to okazja, by i rodzice pogłębiali
swoje życie religijne i sakramental-
ne, bo nie może „ślepy prowadzić
kulawego”.

Kieruję serdeczny apel do rodziców,
chrzestnych i dziadków, by troszczy-
li się o systematyczny udział dzieci
w niedzielnej Mszy św. i częsty udział
w nabożeństwach: w maju do Matki
Najświętszej, w czerwcu do Serca Pa-
na Jezusa, w październiku Różaniec,
w grudniu roraty. Do tradycji po I Ko-
munii św. należy przystępowanie do
comiesięcznej spowiedzi św. przez 9
pierwszych piątków miesiąca. W tym
roku dzieci otrzymały specjalne kar-
ty z wykazem 9 pierwszych piątków
w celu mobilizacji ich do comiesięcz-
nej spowiedzi. W ostatnich latach
nasze dzieci są bardzo zaniedbane
w tej dziedzinie. Kiedyś szkolny au-
tokar uruchamiany na pierwsze piąt-
ki miesiąca był wypełniony dziećmi,
a obecnie do pierwszopiątkowej spo-
wiedzi przystępuje najwyżej kilkoro
dzieci. Trzeba ten stan zdecydowa-
nie poprawić, i tu istotne zadanie
spoczywa na was, drodzy rodzice.
Postawa zobojętnienia prowadzi do
tego, że młodzież gimnazjalna prze-
staje uczęszczać na niedzielną Mszę
św. i do sakramentu pokuty. Pew-
na mobilizacja w tym zakresie jest
związana z przyjęciem bierzmowa-
nia, a po przyjęciu tego sakramentu
młodzi bierzmowani zupełnie prze-
stają uczęszczać na niedzielną Mszę
św., zamiast być świadkami wiary, do
której mobilizuje ich ten sakrament.
Mam nadzieję, że od tego roku ta
sytuacja się diametralnie poprawi.

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

4 czerwca: Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
Wj 24,3–8
Hbr 9,11–15
Mk 14,12–16.22–26

7 czerwca: 10. Niedziela zwykła
Rdz 3,9–15
2 Kor 4,13–5,1
Mk 3,20–35

14 czerwca: 11. Niedziela
zwykła
Ez 17,22–24

2 Kor 5,6–10
Mk 4,26–34

21 czerwca: 12. Niedziela
zwykła
Job 38,1.8–11
2 Kor 5,14–17
Mk 4,35–41

28 czerwca: 13. Niedziela
zwykła
Mdr 1,13–15; 2,23–24
2 Kor 8,7.9.13–15
Mk 5,21–43 lub Mk 5,21–24.35b–43

Czcigodny Księże Proboszczu Edwardzie!
Podziękowanie pracowników szkoły w Czerniewie

Czerniewo, 19.04.2015 r.

Czcigodny Księże Proboszczu
Edwardzie!

„Wierny przyjaciel jest potężną
obroną – kto go znalazł, skarb
znalazł”. Takim przyjacielem jesteś
dla nas Ty, Księże Proboszczu.

Przez wszystkie lata odczuwaliśmy,
Twoje wsparcie dla trudu, zrozu-
mienie dla naszych problemów, do-
świadczyliśmy wielkiej życzliwości
i opieki.

Nasza szkoła jest nierozerwalnie
związana z Twoją posługą dusz-
pasterską. Wspólną modlitwą roz-
poczynaliśmy i kończyliśmy każdy

kolejny rok szkolny. Bez Twojej,
Księże, obecności nie odbyła się
żadna ważna uroczystość. Wspól-
nie obchodziliśmy święta kościelne,
narodowe i Dni Patrona. Korzy-
staliśmy z Twych Ojcowskich rad,
dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewali-
śmy kolędy.

W naszej pamięci na zawsze pozo-
staną wspomnienia związane z au-
diencją u papieża Jana Pawła II
oraz ze zwiedzaniem pięknych wło-
skich miejsc. Poznaliśmy urok Mszy
Świętych odprawianych w nieco-
dziennych miejscach. Swoją wiarą
i postawą uczyłeś nas najtrudniej-
szego z przykazań – przykazania mi-
łości. Razem przeżywaliśmy smutek
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Podziękowanie księdzu prałatowi Edwardowi Szymańskiemu składają przedsta-
wiciele społeczności Czerniewa

Podziękowania składają przedstawicielki grona pedagogicznego Szkoły Podstawo-
wej w Czerniewie
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po śmierci Jana Pawła II oraz mo-
dlitewne spotkania z okazji „Mszy
Papieskich”.

Chcielibyśmy powiedzieć znacznie
więcej, ale nawet najpiękniejsze sło-
wa nie wyrażą tego, co czują dziś na-
sze serca. Wdzięczność za wszystko,
czego dzięki Twojej obecności wśród
nas doświadczyliśmy, wyrazimy naj-
prościej – modlitwą i kwiatami.

Niech Matka Boża Trąbkowska,
której opiece tak często nas po-
wierzałeś, chroni Twoje zdrowie
i dodaje sił do dalszej służby Panu
Bogu.

Księże Proboszczu – Bóg zapłać za
Twoją obecność wśród nas.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Bukowskiego
w Czerniewie

RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 3 maja 2015 r. odby-
ło się spotkanie Rady Parafialnej
zwołane przez nowego proboszcza
naszej parafii, ks. Bolesława Anto-
niowa. Na wstępie ks. proboszcz Bo-
lesław powitał obecnych członków
Rady Parafialnej i zakomunikował,
że zgodnie z prawem kościelnym
z chwilą zmiany proboszcza kończy
też swoją działalność dotychczasowa
Rada Parafialna. Chciałby jednak,
aby Rada Parafialna w tym samym
składzie działała dalej, chyba, że
ktoś z członków Rady sam chciałby
zrezygnować.

W swoim wystąpieniu zasygnalizo-
wał, że w najbliższym czasie zamie-
rza przeprowadzić kilka remontów
na terenie przykościelnym, m.in.
naprawę lub odnowienie ogrodzeń,
odnowienie zakrystii, remont ple-
banii oraz renowację schodów i po-
sadzki ołtarza polowego. Na realiza-
cję tych inwestycji ksiądz proboszcz
chce pozyskać środki z Unii Euro-
pejskiej, ale jak podkreślił, liczy też
na wsparcie parafian.

Ksiądz proboszcz zapewnił, że jego
poprzednik, ksiądz prałat Edward
Szymański będzie mieszkał w ple-
banii, jak dotychczas, a po remoncie
będzie miał do dyspozycji jeszcze po-
mieszczenie obecnego biura, które
zostanie przeniesione. W sprawach
różnego rodzaju zmian ksiądz pro-
boszcz będzie informować parafian
na bieżąco.

***
W niedzielę, 17 maja br. z inicja-
tywy księdza proboszcza Bolesła-
wa Antoniowa odbyło się spotkanie
nadzwyczajnych szafarzy Komunii
św. Podczas tego spotkania ksiądz
proboszcz przedstawił swoją wizję
współpracy z gronem szafarzy. Pod-
kreślił, że w żadnej parafii nie
spotkał się z tak częstą posługą sza-
farzy u chorych. Następnie skupił
się na podziale zadań podejmowa-
nych przez szafarzy w niedziele
i święta na terenie parafii.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka
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Słowo Boże na...
Święto Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba.
J 14,6–14

Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tyl-
ko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca.
Ale teraz już Go znacie i zobaczyli-
ście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie,
pokaż nam Ojca, a to nam wy-
starczy”. Odpowiedział mu Jezus:
„Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Oj-
ca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż
nam Ojca?» Czy nie wierzysz, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który
trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli
zaś nie – wierzcie przynajmniej ze
względu na same dzieła! Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, będzie także dokony-
wał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni,
bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek
prosić będziecie w imię moje, to
uczynię, aby Ojciec był otoczony
chwałą w Synu. O cokolwiek prosić

mnie będziecie w imię moje, Ja to
spełnię”.

Poznanie Jezusa jest drogą do zoba-
czenia Go. Poznając mojego Pana,
widoczną dla mnie, staje się droga
mojego życia. Siłą pociągającą do
ujrzenia Boga, patrzenia na Niego,
czyli kontemplacji, jest poznawanie
Jego: cierpliwe, wytrwałe, codzien-
ne. Tego, którego poznam, ten za-
mieszka we mnie, ale i ja zamiesz-
kam w Nim. Poznanie Boga jest
niczym innym, jak miłością. Chcąc
tego dokonać, człowiek dojrzał do
tego, aby wszystko stracić. Nie moż-
na poznać Jezusa, nie rezygnując
równocześnie z własnego myślenia
i odczuwania jedynie według ciała.
Jest to droga całkowitego ogołoce-
nia i całkowitego przyobleczenia się
w Tego, którego poznaję przez mi-
łość. Jezusa poznajemy przez Ducha
i w Duchu Świętym. Poznanie Boga
przez człowieka można porównać ze
stworzeniem człowieka na nowo.

Jeśli chcę poznać Boga, powinie-
nem o to pytać Jezusa. Poznanie
Boga Ojca jest możliwe wówczas,
gdy człowiek wstąpi na drogę Je-
zusa, przyjmie Go za Prawdę i Nią
będzie oddychał, czyli dzięki niej bę-
dzie żył. Jezus jest tak blisko Ojca,
że uczniowie nie rozpoznawali, nie
dostrzegali Oblicza Ojca w Chry-
stusie. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Czy należy rozumieć tę tajemnicę?
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Nie jesteśmy zdolni, aby to uczynić.
My w nią wierzymy, ze względu na
słowo naszego Pana.

Do poznania Jezusa potrzebne jest
„rozumne serce”, to, o które pro-
sił Boga król Salomon. Mądry jest
ten człowiek, który posiadł zdolność
„właściwego poznania”. Przychodzi
zaś ona, gdy będzie we mnie bojaźń
Boża i posłuchanie, (czyli: wypeł-
nianie) tego, co mówi Bóg.

„Wierzcie Mi”. To sposób na przy-
jęcie tego, co Jezus chce dać czło-
wiekowi. Dzięki wierze, staję się
człowiekiem sprawiedliwym. To jest
droga mojego uświęcenia i usy-
nowienia. Moją cechą szczególną,

jako człowieka staje się to, że „ży-
ję z wiary”, żyję dzięki zaufaniu
i zawierzeniu Bogu. Gdy wierzymy
Bogu, dostrzegamy w swoim życiu
i w świecie znaki Jego działania
z mocą i mądrością. Żyję, jakbym
widział Boga. Żyję dlatego, że wie-
rzę. Wiara jest „pewnością tego,
czego się spodziewamy, przeświad-
czeniem o tym, czego nie widzi-
my”. Idę, nie widząc, lecz wierząc.
Na widzenie przyjdzie czas później.
Dlaczego takie myślenie? Ponieważ
dla człowieka, który wierzy, wszyst-
ko jest możliwe z Bogiem, dla Boga
i w Bogu.

ks. Józef Pierzchalski, SAC
http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 kwietnia ks. prałat Edward
Szymański, w związku z przejściem
na emeryturę, spotkał się w do-
mu pielgrzyma w Trąbkach Wiel-
kich z kilkudziesięcioma osobami,
chcąc w ten sposób podziękować
im za dotychczasową współpracę.
Przy kawie i słodkościach spotkali
się ci, którzy przez wiele lat poma-
gali, współpracowali lub wyręczali
księdza Edwarda w różnych działa-
niach podejmowanych przez niego
w parafii. W spotkaniu uczestniczył
nowy proboszcz naszej parafii ks.
Bolesław Antoniów.

***
3 maja w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
przyjęła Hanna Izabela Ciąćka,
córka Katarzyny i Krzysztofa zam.
w Jagatowie.

***
10 maja, w pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich 2015, miesz-
kańcy naszej gminy oddali 41,58%
głosów na Bronisława Komorow-
skiego, 30,44% głosów na Andrzeja
Dudę oraz 18,49% głosów na Pawła
Kukiza, przy frekwencji 42,21%.

***
15 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich sakramentalny związek
małżeński zawarli Marika Orłow-
ska i Dawid Dunst – oboje z Trą-
bek Wielkich.

***
16 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Anna Zielke z Trąbek Wielkich
i Marcin Westphal z Gdańska.

***

10



Nowo ochrzczona Hanna Izabela Ciąćka z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Marika i Dawid Dunstowie
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Państwo Młodzi Anna i Marcin Westphal

Państwo Młodzi Magdalena i Mateusz Cieszyńscy
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23 maja w naszym kościele pa-
rafialnym sakrament małżeństwa
zawarli Magdalena Budnik i Ma-
teusz Cieszyński, oboje z Trąbek
Wielkich.

***

24 maja, w drugiej turze wyborów
prezydenckich, mieszkańcy naszej
gminy oddali 55,6% głosów na Bro-
nisława Komorowskiego oraz 44,4%
głosów na Andrzeja Dudę przy fre-
kwencji 46,62%.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – czerwiec 2015

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

1. O błogosławieństwo Boże dla
dzieci i wnuków państwa
Sroków

2. Za śp. Elżbietę (4. rocznica
śmierci) i Jana Zielke

3. a) Za śp. Marię Stefańczyk

b) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

4. 700: a) O zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla Barbary Ohl

b) Za śp. Jana, Bertę i Heinza
Stefanów oraz Norę Nowak

1000: a) Za śp. Marię Stefańczyk

b) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)

1800: Za śp. Mariana Dzwon-
kowskiego i Jana Połtarzyckiego

5. Za śp. Halinę i Jana Kozaków
oraz za śp. Eugenię

6. Za śp. Lucjana i Gertrudę
Pirchów i zmarłych z tej rodziny

7. 700: a) Za śp. Genowefę
i Jana Szczepaniaków (rocznice
śmierci) oraz Klarę, Tomasza
i Jana Sławińskich
b) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)
830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla jubilatów Urszuli i Zenona
Kielasów w 35. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Helenę Zawadzką
i Jana Zawickiego
1000: O zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla Julii
Godlejewskiej w 4. urodziny
1115: Za śp. Gertrudę, Fran-
ciszka i Zygmunta Preussów
1800: Za śp. Władysława
(18. rocznica śmierci), Janinę,
Eugeniusza Płaza oraz Jadwigę
(2. rocznica śmierci) i Jana
Brokosów

8. Za śp. Marię Stefańczyk
9. Za śp. Janinę i Stanisława

Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich

10. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Michała Narwojsza
(greg.)
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10. Czerniewo: Za śp. Stanisława
Karnatha

11. Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego

12. a) Za śp. Hertę Ulatowską
(int. mieszkańców bloku
„Nadzieja”)
b) Za śp. Michała Narwojsza
(zakończenie Mszy św. greg.)

13. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Aleksandra Godlejew-
skiego i zmarłych z tej rodziny

14. 700: Za śp. Leokadię, Leona
i Jerzego Wolfów
830, Czerniewo:
Za śp. Czesławę Miecznikowską
1000: Dziękczynna i o
błogosławieństwo Boże dla
Katarzyny i Krzysztofa
Piankowskich (1. rocznica
sakramentu małżeństwa)
1115: Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
1800: Za śp. Jana Kisickiego

15. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Zygmunta Preussa

16. 700: Za śp. Jana Kisickiego
1800: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Ani Laskowskiej (roczek)
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Kaspra
Baumgarta (roczek)

17. a) Za śp. Zygmunta
Platę (1. rocznica śmierci)
i Kazimierza Jankowskiego
(19. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jana Kolendo
Czerniewo: Za śp. Pawła i Mał-
gorzatę Fenskich oraz zmarłych
z rodzin Fenskich i Sulewskich

18. a) O zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Haliny i Piotra
Lewańczyków w rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Anieli
i Jana Kelerów w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa (int.
dzieci i wnuków)

19. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego

20. a) Dziękczynna o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla Ewy
i Jana Selków w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich oraz zmarłych
z rodziny Dusza

21. 700: Dziękczynna o błogosła-
wieństwo Boże dla księdza
Krzysztofa Sroki w 19. rocznicę
święceń kapłańskich
830, Czerniewo:
a) Za śp. Alojzego juniora
i Alojzego seniora Ptachów
(z okazji imienin)
b) Za śp. Władysława i Wandę
Karnathów i zmarłych z tej
rodziny
1000: Za śp. Jana
Pajonkowskiego
1115: Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
1800: Za śp. Stanisławę i Józefa
Dopierałów oraz zmarłych
z rodzin Sobótków i Dopierałów

22. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego

23. a) Za śp. Jana Łaszczewskiego
b) Za śp. Edwarda Tkaczyka
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24. a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla solenizanta Jana
Kelera (int. dzieci i wnuków)
b) Za śp. Janinę, Bolesława
Niedźwiedzkich i zmarłych
z rodziny Brzózków
Czerniewo: Za śp. Magdalenę,
Alfreda, Urszulę, Józefa
i Zygmunta Karassków

25. a) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
b) Za śp. Jana Kolendo

26. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Jana Kisickiego

27. 1200: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Pauliny
i Macieja Raduchów w 10. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
1800: a) O błogosławieństwo
Boże dla Karoliny Szurgociń-
skiej w 18. urodziny i potrzebne
łaski dla całej rodziny
b) Za śp. Stanisława Krępę
(26. rocznica śmierci)

28. 700: Za śp. Jana Kielasa i zmar-
łych z rodzin Kielasów i Wolfów
830, Czerniewo: Za śp. Józefa,
Jadwigę Borkowskich oraz
śp. Włodzimierza Sautycza
1000: Za śp. Marię Stefańczyk
1115: Za śp. Jana Kolendo
1800: Za śp. Marię i Grzegorza
Szymczaków i zmarłych
z rodziny

29. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla nadzwyczajnego
szafarza Komunii świętej
Piotra Pianowskiego

30. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
13 czerwca: Aleks Grzegorz Myszke.

Rocznice sakramentu małżeństwa
7 czerwca: 1. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Warachewicz) i Marka Surmów
7 czerwca: 1. roczn. s. m. Darii (z d. Terleckiej) i Adama Krupińskich

21 czerwca: 1. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Bąk) i Krzysztofa Piankowskich
28 czerwca: 1. roczn. s. m. Justyny (z d. Gralla) i Mateusza Lubawskich
12 czerwca: 5. roczn. s. m. Patrycji (z d. Pasik) i Macieja Makarewiczów
19 czerwca: 5. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Pianowskiej) i Krystiana Goyków
26 czerwca: 5. roczn. s. m. Lilianny (z d. Wójtowicz) i Kamila Zimolągów
11 czerwca: 10. roczn. s. m. Anity (z d. Kielas) i Krzysztofa Kolibskich
18 czerwca: 10. roczn. s. m. Ewy (z d. Lewańczyk) i Adama Łukaszewiczów
25 czerwca: 10. roczn. s. m. Danuty (z d. Kowalik) i Sławomira Mokrosińskich
25 czerwca: 10. roczn. s. m. Iwony (z d. Surma) i Adama Owanków
10 czerwca: 15. roczn. s. m. Iwony (z d. Preuss) i Piotra Pawłowskich
24 czerwca: 20. roczn. s. m. Joanny (z d. Jaszczyk) i Jacka Goldschmidtów
16 czerwca: 25. roczn. s. m. Barbary (z d. Klimek) i Bernarda Zimnych
16 czerwca: 25. roczn. s. m. Marzeny (z d. Niemczyk) i Janusza Szymczyków
30 czerwca: 25. roczn. s. m. Ewy (z d. Plak) i Tadeusza Lewandowskich
22 czerwca: 30. roczn. s. m. Grażyny (z d. Stolc) i Leszka Wardaków

ODESZLI DO PANA

17 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Platy

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


