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50-lecie kapłaństwa księdza prałata Edwarda Szymańskiego – czcigodny Jubilat
przewodniczy uroczystej Mszy świętej w trąbkowskim sanktuarium



SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Siostry i Bracia!

Nadszedł czas wakacji dla dzieci
i czas urlopów dla Was pracujących.
Będzie wiele wyjazdów rodzinnych,
kolonii i radości – zwłaszcza dla
dzieci. Z naszej parafii wyjeżdża
dziewięcioro dzieci do Warzenka
i czworo do Zakopanego. Wiem,
że będą i takie, których nie stać
na żaden wyjazd. Dlatego wraz
z Parafialnym Kołem Caritas chce-
my organizować wycieczki dla tych
dzieciaków.

Czas wakacji nie może być czasem
„wakacji od Pana Boga”. Proszę
rodziców, aby zwrócili uwagę na
uczestnictwo dzieci w Mszy nie-
dzielnej, spowiedzi pierwszopiątko-
wej i modlitwie. Święty Jan Paweł II
dawał nam przykład i zachęcał, aby
szukać Pana Boga w pięknie przyro-
dy. Starajmy się wykorzystać cenną
radę.

Pamiętajmy o wstawiennictwie na-
szych świętych patronów. W czasie
wakacyjnych podróży wzywajmy po-
mocy św. Krzysztofa, który jest pa-
tronem podróżujących i kierowców.

Na czas wakacji życzę wszystkim
błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Trąbkowskiej. Zapew-
niam o modlitwie. Szczęść Boże.

Z życia naszej parafii
Jak na początku postanowiłem, tak
pragnę Was informować o wszyst-
kich planach i wydarzeniach na-
szej parafii. Dziękuję jeszcze raz

Wszystkim za wspólne przeżywanie
jubileuszu księdza Prałata.

Przed nami kolejne plany związane
z remontami ołtarza polowego przy
Sanktuarium, ułożenie kostki wokół
Sanktuarium i remont płytek przy
kościele w Czerniewie. Ponieważ
Sanktuarium jest pod ochroną kon-
serwatora zabytków, wszelkie prace
musimy zgłaszać tej instytucji.

Ksiądz Prałat 26 lutego 2015 roku
zwrócił się z prośbą do Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o udzielenie dotacji celowej
dla naszej parafii. W dniu 5 czerwca
2015 roku otrzymałem odpowiedź:
„Wniosek nie spełnia wymogów for-
malnych ze względu na niezgodność
z zakresem ustalonym w niniejszym
Regulaminie w par. 6 ust. 5 lit. D”.

Pragnę poinformować, że 10 czerw-
ca przybył do nas p. Jarosław
Kalinowski z Fundacji Rozwoju
i podjął się przygotowania wnio-
sków na dotację renowacji ołta-
rzy bocznych, konfesjonału, remon-
tu plebanii i projektu pomp ciepła
gruntowego na potrzeby ogrzewa-
nia budynków sakralnych. Czy coś
z tego wyniknie, czas pokaże. Oby
nie sprawdziło się po raz kolejny
przysłowie: „umiesz liczyć, licz na
siebie”. O ile mniej kosztowne pra-
ce i remonty będziemy wykonywać
swoimi siłami, to na większe trzeba
się starać o pomoc. Pragnę zauwa-
żyć, że Ksiądz Prałat nie uzyskał
żadnej pomocy.
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Dziękuję Wszystkim za wspieranie
naszego Sanktuarium każdą zło-
tówką. Tak jak ustaliliśmy z radą
parafialną – o czym informowałem,

w każdą drugą niedzielę miesiąca
będzie taca inwestycyjna.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

Posadzka i schody ołtarza polowego w naszym sanktuarium wymagają pilnego
remontu

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – lipiec 2015

5 lipca: 14. Niedziela zwykła
Ez 2, 2–5
2 Kor 12, 7–10
Mk 6, 1–6

12 lipca: 15. Niedziela zwykła
Am 7, 12–15
Ef 1, 3–14
Mk 6, 7–13

19 lipca: 16. Niedziela zwykła
Jr 23, 1–6
Ef 2, 13–18
Mk 6, 30–34

26 lipca: 17. Niedziela zwykła
2 Krl 4, 42–44
Ef 4, 1–6
J 6, 1–15
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BOŻE CIAŁO 2015
Tegoroczne ołtarze na fotografiach
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała,
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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POKŁOSIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA

Szybko przeminęły lata kapłań-
stwa. To już minęło 50 lat od przy-
jęcia święceń kapłańskich. Święceń
udzielił nam w niedzielę 13 czerw-
ca 1965 roku ks. biskup Edmund
Nowicki w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku. Wyświęconych było
wtedy dziesięciu diakonów, a do
jubileuszu 50-lecia dożyło tylko
czterech.

Większą część mojego kapłańskie-
go posługiwania przeżyłem z Wami
w Trąbkach Wielkich, bo od 1972
roku do chwili obecnej. Szybko
przeminęło te 50 lat mojego ka-
płaństwa.

Wyznam szczerze, że byłem nega-
tywnie nastawiony do uroczyste-
go obchodu jubileuszu kapłaństwa.
Przyczyną był obchodzony dwa
miesiące wcześniej (w Niedzielę
Wielkanocną) jubileusz 75. uro-
dzin, połączony z Waszymi życze-
niami. Chciałem bowiem jubileusz
przeżyć w ciszy u tronu Mat-
ki Bożej na Jasnej Górze, gdzie
od czasów seminaryjnych po dziś
dzień przynajmniej raz w roku
pielgrzymowałem.

Odmiennego zdania była Rada Pa-
rafialna z księdzem proboszczem
na czele i wielu parafian. Pra-
gnę wyrazić głębokie podzięko-
wanie wszystkim, którzy włączyli

się i przygotowali uroczysty ob-
chód jubileuszu 50-lecia kapłań-
stwa. Szczególnie dziękuję mo-
jemu czcigodnemu następcy ks.
proboszczowi Bolesławowi za pod-
jęty ogromny trud przygotowania
jubileuszu. Nie mniej tej spra-
wie poświęcił się przewodniczący
Rady Parafialnej p. Józef Sroka.
Dziękuję członkom Rady Dusz-
pasterskiej, Parafialnemu Zespoło-
wi Caritas, neokatechumenatowi,
szafarzom Komunii św., członkom
Żywego Różańca, chórowi para-
fialnemu, organistce p. Gabrysi
i organiście p. Maciejowi, p. Marii.
Dziękuję przedstawicielom Trąbek
Wielkich, Czerniewa, Kleszczewa,
Czerńca, Postołowa, Suchej Hu-
ty i Granicznej Wsi. Dziękuję za
wielki trud związany z wystrojem
kościoła p. Zdzisi Dziemińskiej.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom
i składającym życzenia, a więc wła-
dzom samorządowym z p. Wójtem
i Przewodniczącym Rady Gminy na
czele, dyrekcjom szkół: gimnazjum
oraz szkół podstawowych w Trąb-
kach Wielkich, Czerniewie, Mie-
rzeszynie i trąbkowskiego przed-
szkola. Dziękuję paniom katechet-
kom i tym wszyskim, których nie
zdołałem wymienić.

Serdecznie dziękuję pani dyrek-
tor gimnazjum za udostępnienie
pomieszczeń na wspólny jubile-
uszowy posiłek oraz pracownikom
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gimnazjum za wspaniale przygoto-
wany jubileuszowy obiad.

Przede wszystkim dziękuję Panu
Bogu, że dane mi było przeżywać
kapłaństwo u tronu Matki Bożej
Trąbkowskiej i uczestniczyć w pa-
pieskiej koronacji Jej Cudownego
Wizerunku. Mam niepokój, że za
mało zrobiłem w kierunku szerze-
nia Jej czci i kultu w tym sanktu-
arium. Wielka praca pozostaje dla
mego następcy.

W środę po uroczystości jubile-
uszowej udałem się z dwoma księż-
mi Jubilatami Gerardem Borysem

i Andrzejem Kowalczykiem na Ja-
sną Górę, by przed Cudownym
Obrazem Czarnej Madonny od-
prawić dziękczynną jubileuszową
Mszę św. W tym miejscu dziękuję
ks. kanonikowi Adamowi Krollowi
za usłużenie nam swoim samo-
chodem w tej pielgrzymce. Mam
nadzieję, że uwolniony od obowiąz-
ków proboszczowskich teraz więcej
czasu będę mógł poświęcić modli-
twie za drogich mi parafian i za
siebie.

ks. E. Szymański

RADA PARAFIALNA

W niedzielę 14 czerwca br. w na-
szej parafii miała miejsce piękna
uroczystość jubileuszowa 50-lecia
kapłaństwa naszego ks. prałata
Edwarda Szymańskiego. Na tę
uroczystość przybyło wielu para-
fian oraz zaproszonych przyjaciół
i gości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.
11.15 i trwała prawie do godz.
14.00. Na zakończenie były po-
dziękowania, życzenia i mnóstwo
kwiatów dla Księdza Prałata Jubi-
lata, które złożyły dzieci, młodzież
i rodziny, a także przyjaciele i pa-
rafianie. Miłą niespodziankę spra-
wili ks. prałatowi koledzy ze szkoły
podstawowej z jego rodzinnej wsi
oraz grono przyjaciół z poprzed-
nich parafii.

Drogi Księże Prałacie
Jubilacie

W imieniu całej społeczności
parafialnej składamy Ci z ca-
łego serca najlepsze życze-
nia z okazji 50-lecia Twoje-
go kapłaństwa. Życzymy Ci
przede wszystkim obfitości
łask Bożych, jeszcze wielolet-
niej posługi kapłańskiej i ra-
dości życia w naszej wspólno-
cie, pośród życzliwych ludzi,
wdzięcznych za to, co dla nas
zrobiłeś. Niech Cię Bóg błogo-
sławi i strzeże, a Matka Boża
Trąbkowska, której tak wier-
nie służysz, niech Cię otacza
swoją opieką.

Szczęść Boże.
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Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza prałata Edwarda Szymańskiego – dostojne-
mu Jubilatowi życzenia składa rodzina państwa Pauliny i Macieja Raduchów

Życzenia składają członkowie Rady Parafialnej, Franciszek Preuss i Stefan Płocke
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Życzenia składają przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy z wójtem
Błażejem Konkolem

Życzenia składa pani dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich Anna Tysler
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Życzenia składa dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich Przemysław
Sautycz

Życzenia składa pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniewie Kazimiera Kozak
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Życzenia w imieniu pracowników Gimnazjum w Trąbkach Wielkich składa pani
dyrektor Ewa Tuz

Życzenia składają panie katechetki Sabina Stolc i Mariola Jankowska z mężem
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Życzenia od mieszkańców Czerniewa

Życzenia od mieszkańców Postołowa z ks. proboszczem Dariuszem Cieniewiczem

12



Życzenia od mieszkańców Kleszczewa

Życzenia składają koledzy ze Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim,
rodzinnej miejscowości Księdza Prałata, państwo Anna i Mieczysław Kloc oraz
pan Ryszard Zbylut; za nimi przyjaciele z Oruni, państwo Jolanta i Jerzy
Bednarczykowie
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Życzenia składają członkowie Parafialnego Zespołu Caritas

Występ chóru parafialnego na jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księdza prałata
Edwarda Szymańskiego w trąbkowskim gimnazjum
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Podczas podziękowań i życzeń prze-
wodniczący Rady Parafialnej odczy-
tał życiorys ks. prałata, ubogacający
wiedzę wiernych o Jubilacie.

ŻYCIORYS

Ks. prałat Edward Szymański uro-
dził się 5 kwietnia 1940 roku w Rze-
pienniku Strzyżewskim w dawnym
powiecie gorlickim na Podkarpaciu.
Pochodzi z wielodzietnej rodziny
chłopskiej.

Miał siedmioro rodzeństwa, był siód-
mym dzieckiem w rodzinie. Został
ochrzczony 14 kwietnia 1940 roku
w kościele parafialnym. Do I komu-
nii świętej przystąpił w 1949 roku,
a sakrament bierzmowania przyjął
19 czerwca 1953 roku. Po Pierwszej
Komunii św. wraz ze swoim ser-
decznym kolegą zgłosił się do grona
ministrantów w swoim kościele pa-
rafialnym

Mimo odległości kilku kilometrów
jego domu rodzinnego od kościoła,
często służył do porannej Mszy świę-
tej, a swoją służbę przy ołtarzu pełnił
z największą starannością. Był nie-
zwykle obowiązkowym i zdyscyplino-
wanym ministrantem. Po powrocie
ze szkoły bardzo często pasał krowy,
a przy tym zajęciu czytał książki.

Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Rzepienniku, od 1954 roku został
uczniem Liceum Ogólnokształcącego
w Tuchowie. W czasie nauki w li-
ceum często uczestniczył w poran-
nych Mszach świętych w klasztorze
oo. Redemptorystów w Tuchowie.
Tam właśnie zrodziła się w nim
chęć wstąpienia do Zgromadzenia
oo. Redemptorystów.

Po ukończeniu drugiej klasy liceum
wstąpił do Nowicjatu oo. Redempto-
rystów w Łomnicy Zdroju. Niestety
z uwagi na problemy zdrowotne wy-
nikające z chorób przebytych w dzie-
ciństwie, ojcowie Redemptoryści wy-
słali go na leczenie do Tarnowa.

Następnie został zwolniony ze zgro-
madzenia z zapewnieniem, że po
wyleczeniu ponownie może być przy-
jęty. Kontynuując dalsze leczenie, jak
sam często mówił, zmarnował rok
nauki. W następnym roku powrócił
do trzeciej klasy liceum w Tuchowie,
jednocześnie kontynuował leczenie.
Po ukończeniu liceum i zdaniu ma-
tury zamierzał wstąpić do Semi-
narium Duchownego. Przed matu-
rą dla zmylenia władz i dyrekcji
szkoły złożył podanie na studia hi-
storyczne na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po
zdaniu matury wycofał swoje wcze-
śniejsze podanie po to, aby ubiegać
się o przyjęcie na studia do Semina-
rium Duchownego w Tarnowie. Jed-
nak zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, jakie złożył z dokumentami
do Seminarium w Tarnowie, poda-
ło w wątpliwość jego zdolności na
ten kierunek studiów. Po przeba-
daniu przez lekarza seminaryjnego
i otrzymaniu pozytywnej opinii nie
został przyjęty ze względu na brak
miejsc. Poinformowano go jednak, że
może podjąć studia w seminarium
Duchownym w Gdańsku, Olsztynie
lub we Wrocławiu, ponieważ w tych
uczelniach były wolne miejsca.

Po namyśle wybrał Gdańsk, gdzie
w 1959 roku rozpoczął naukę
w Gdańskim Seminarium Duchow-
nym. Po 6 latach studiów, 13 czerwca
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1965 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie, a następnie został skiero-
wany do pracy duszpasterskiej jako
wikariusz w parafii pw. Świętego
Franciszka z Asyżu w Gdańsku-
-Emaus. W parafii tej posługę ka-
płańską pełnił wraz ze swoim kolegą
kursowym, ks. Gerardem Borysem
do roku 1967. W latach 1967–1969
był wikariuszem w parafii Św. Jana
Chrzciciela w Giemlicach.

W latach 1969–1972 pełnił posłu-
gę jako wikariusz w parafii Św.
Ignacego znajdującej się na terenie
Gdańska-Oruni. W tej właśnie para-
fii zaprzyjaźnił się z grupą młodych
ludzi związanych z Kościołem, z któ-
rymi utrzymuje kontakt do dnia
dzisiejszego.

Jedną z rodzin z tamtych czasów
jest rodzina Bednarczyków, która
służyła mu pomocą i wsparciem za-
wsze kiedy jej potrzebował, także
na rzecz parafii, pomagając przy re-
moncie plebanii czy przy budowach
kościołów w Postołowie, Czerniewie
i Ełganowie. W lipcu 1972 roku de-
kretem biskupa gdańskiego został
wikariuszem parafii Trąbkowskiej.

Swoją pierwszą Mszę świętą w trąb-
kowskim kościele odprawił w dniu
15 sierpnia 1972 roku. Już na sa-
mym początku ks. prałat Edward
Szymański jako ówczesny wikariusz
i następnie administrator parafii,
za przyzwoleniem księdza prałata
Feliksa Głowienki, ówczesnego pro-
boszcza, rozpoczął pracę przy urzą-
dzeniu sobie mieszkania na plebanii.

Następnie stopniowo remontował
plebanię, obejście wokół plebanii
oraz kościół, począwszy od napra-
wy dachu przedsionka i utwardzenia

placu wokół kościoła. Przeprowadził
naprawę wieży kościoła i pokrycie
dachu kościelnego blachą miedzia-
ną, wymianę okien kościoła, malo-
wanie wnętrza kościoła, odnowienie
ołtarzy, remont organów, wymianę
ławek, wymianę posadzki i instala-
cji elektrycznej wraz z oświetleniem
i założeniem ogrzewania, a także
wiele innych napraw. Kolejno prze-
budowane zostały budynki gospodar-
cze – w ich murach mieści się dzi-
siejszy Dom Pielgrzyma. Uporząd-
kowany został teren przykościelny,
zlikwidowane zostały bagna, zbudo-
wano kaplice drogi krzyżowej i drogi
różańcowej oraz utwardzono chod-
nik wokół tych kaplic.

W drugiej połowie lat 80-tych XX
wieku odnowiono z zewnątrz i we-
wnątrz kościół na uroczystość koro-
nacji obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej, którą ukoronował osobiście Oj-
ciec Święty Jan Paweł II 12 czerwca
1987 roku na Gdańskiej Zaspie.

Głównym organizatorem tego nie-
zwykłego i wielkiego wydarzenia był
ten oto wielki kapłan, nasz dzisiejszy
Jubilat, ks. prałat Edward Szymań-
ski, który przygotował parafian na
tę wielką uroczystość poprzez pere-
grynację obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej.

Od tego wydarzenia w naszej parafii
został wprowadzony odpust tygo-
dniowy i rozpoczęły się sobotnie
nowenny ku czci Matki Bożej Trąb-
kowskiej.

W kolejnych latach jako wota
wdzięczności za koronację obrazu
Matki Bożej zbudowane zostały: ko-
ściół pw. Świętego Józefa w Postoło-
wie, kościół pw. Jezusa Miłosiernego
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w Czerniewie oraz kościół pw. błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszki
w Ełganowie.

Warto też podkreślić, że podczas peł-
nienia kapłańskiej posługi ks. prałat
Edward Szymański był wielokrotnie
wyróżniany przez zwierzchników ko-
ścielnych i władze samorządowe.

W 1978 roku został wikariuszem ad-
ministratorem naszej parafii, a w rok
później dziekanem dekanatu Gdań-
skie Wyżyny. W tym samym ro-
ku, po śmierci ks. prałata Feliksa
Głowienki, objął funkcję proboszcza
parafii, którą pełnił nieprzerwanie
przez 36 lat. Następnie w listo-
padzie 1983 roku otrzymał tytuł
kanonika honorowego kapituły kate-
dralnej Gdańskiej, a w czerwcu 2001
roku został kanonikiem gremialnym
Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej.

W styczniu 2003 roku otrzymał no-
minację na prałata nadaną przez
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na-
tomiast za całokształt pracy spo-
łeczno-religijnej uchwałą Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie z dnia 30 maja
2006 roku otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy. Zaś dekretem
ks. arcybiskupa gdańskiego Sławoja
Leszka Głódzia z dnia 6 października
2013 roku otrzymał tytuł proboszcza
roku 2013.

Te wszystkie osiągnięcia osobiste
i parafialne księdza prałata, wy-
mienione w znacznym skrócie, są
przede wszystkim konsekwencją je-
go ogromnej i odpowiedzialnej pracy.

Kolejny raz podziękujmy Bogu za
tego niezwykłego kapłana oraz za to,
że aż 43 lata z tego okresu ks. prałat
posługiwał wśród nas przybliżając

nas do Boga na drodze naszego
życia.

Drodzy parafianie, treścią tego skró-
towego życiorysu pragnę zwrócić Wa-
szą uwagę na ten jakże istotny ele-
ment Bożej Opatrzności od dziecka
prowadzącej ks. prałata tą drogą,
którą miał dojść właśnie do nas, do
sanktuarium Matki Bożej Trąbkow-
skiej, której z oddaniem służy do
dzisiaj.

Nikt z nas nie ma chyba wątpliwo-
ści, że gdyby pozostał w Zgroma-
dzeniu o.o. Redemptorystów, to nie
byłoby go w naszej parafii. Gdyby
został przyjęty do Seminarium Du-
chownego w Tarnowie, też by nie
było go w naszej parafii. I dalej,
gdyby zamiast gdańskiego semina-
rium wybrał naukę w seminarium
w Olsztynie czy we Wrocławiu, to
również prawdopodobnie nie byłoby
go w naszym trąbkowskim sank-
tuarium. Nie sposób nie zauważyć,
że Matka Boża czuwała nad nim
zawsze, nawet wówczas gdy z per-
spektywy ówczesnych zdarzeń wy-
dawać się mogło, że nie jest mu
dane podjęcie kapłańskiej posługi.
Nieprzypadkowo znalazł się właśnie
wśród nas, u stóp Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Zapewne jest to zadanie,
które Matka Boża postawiła na je-
go kapłańskiej drodze, by pobudzić
naszą wiarę i ożywić kult Maryjny
w naszym sanktuarium.

Jeszcze raz podziękujmy Panu Bo-
gu i Matce Najświętszej za tego
kapłana, ks. prałata Edwarda Szy-
mańskiego, którym nas obdarzyli.
Za jego modlitwy, nauki, pracę, uwa-
gi i trafne spostrzeżenia, za jego
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skromność i wielki wzór. Dziękuje-
my za to, że wielu z nas ochrzcił,
przygotował do Pierwszej Komunii
Świętej, sakramentu bierzmowania,
a później również do sakramentu

małżeństwa. Zawsze pamiętał o cho-
rych i potrzebujących. Dwóch z jego
wychowanków zostało kapłanami.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka

DROGI KSIĘŻE EDWARDZIE

Parafialny Zespół Caritas pragnie
gorąco pogratulować Księdzu tak
pięknego jubileuszu wieloletniej po-
sługi kapłańskiej.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za
trud, jaki przed laty podjął Ksiądz,
zakładając w naszej parafii Zespół
Caritas, a następnie kierując jego
pracami przez prawie 9 lat.

Pragniemy gorąco podziękować za
ogromne zaangażowanie Księdza
w działalność naszego Zespołu, za
okazaną nam życzliwość, za to, że
nieustannie uczył nas Ksiądz poko-
ry, wytrwałości, miłości do drugiego
człowieka i pokazał jak czerpać ra-
dość z niesienia pomocy osobom

potrzebującym, starszym, chorym
czy samotnym.

I kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II
powiedział, że człowiek jest wielki
nie przez to co ma, lecz przez to
czym dzieli się z innymi, to na
pewno miał na myśli ludzi takich
jak Ksiądz Prałat, bezinteresow-
nych i oddanych innym.

Za wszystko składamy serdeczne
Bóg zapłać, życząc jednocześnie dłu-
gich, spokojnych lat życia w zdro-
wiu oraz nieustającej opieki Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Członkowie Parafialnego
Zespołu Caritas

„Traktat o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny”

napisany przez Świętego Ludwika Grignion de Montfort

W kolejnych numerach „Kany” pra-
gnę w skrócie ukazać głębię posłan-
nictwa Matki Najświętszej wobec
wszystkich odkupionych i Jej roli
w całym dziele zbawienia. Posłużę
się niezwykle głębokim opracowa-

niem Świętego Ludwika Grignion
de Montfort pt. „Traktat o doskona-
łym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny”. Dzieło to studiował
późniejszy papież św. Jan Paweł II.
Lektura ta wpłynęła na jego całko-
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wite oddanie się pod opiekę Maryi
wyrażone w haśle „Totus Tuus”
(Cały Twój), które uczynił dewi-
zą swojego życia. Dzisiaj posłużę
się wstępnym tekstem o wybraniu
przez Boga Maryi.

Przez Najświętszą Maryję Pannę
przyszedł Jezus na świat i przez
Nią chce w świecie panować. Mary-
ja prowadziła życie ukryte, dlatego
przez Ducha Świętego i Kościół na-
zwana jest „Alma Mater” (Matką
ukrytą). Bóg wysłuchał próśb, które
zanosiła do Niego o życie ukryte
i w dobroci swojej zasłonił przed
ludźmi Jej poczęcie, narodzenie, ta-
jemnice Jej życia. Właśni rodzice
nie znali Jej dobrze, a aniołowie
pytali często jedni drugich: Kimże
jest ta? (...) Maryja jest najdosko-
nalszym arcydziełem Boga, którego
znajomość Bóg zastrzegł samemu
sobie. Maryja jest wierną oblubie-
nicą Ducha Św., do której tylko On
ma przystęp. Maryja jest świątynią
i miejscem odpoczynku Trójcy Świę-
tej. Twierdzę ze świętymi, że Maryja
jest rajem ziemskim, jest wielkim
cudownym światem Boga, w której
Najwyższy ukrył jakby we własnym
łonie Syna Swego jedynego. Ileż to
rzeczy wielkich i ukrytych zdziałał
Bóg w tym cudownym stworzeniu.
Jakże przedziwnie mówi Maryja sa-
ma o sobie: Wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny. Świat tych wiel-
kich rzeczy nie zna, bo jest do tego
niezdolny. (...) Święci wołali głośno,
że nie jest możliwe poznać wielkości
Jej zasług, które wznoszą się aż do
tronu Bożego, ani zmierzyć ogromu

Jej miłości, szerszej od całej ziemi,
ani pojąć wielkości jej władzy, którą
posiada nawet nad Bogiem samym.
O Niepojęta Wysokości! O Niewypo-
wiedziany Ogromie! O Bezmierna
Wielkości!

Codziennie z jednego krańca ziemi
na drugi, na wysokościach niebios
wszystko sławi, wszystko wychwala
Maryję. Zarówno Dziewięć Chórów
Anielskich, jak i ludzie wszelkiego
stanu zwą Ją błogosławioną i wy-
sławiają miliony razy w pozdrowie-
niu anielskim: „Zdrowaś Maryjo”.
Cała ziemia jest pełna Jej chwały,
a liczne królestwa, diecezje, miasta
obrały Ją sobie za patronkę. Mnó-
stwo kościołów poświecono Bogu
pod Jej wezwaniem. Nie ma kościo-
ła, w którym by nie było ołtarza
poświęconego Jej czci. Nie ma kra-
ju, gdzie nie czczono by Cudownego
Jej Obrazu. Ileż to bractw, kon-
gregacji i zakonów istnieje ku czci
Maryi. Nie ma dziecięcia, które by
nie szczebiotało „Zdrowaś Maryjo”.
Trudno nawet o tak zatwardziałego
grzesznika, który by nie miał ku
Niej choć iskierki ufności. Nawet
szatani w piekle odnoszą się do
niej z szacunkiem, choć się Jej lę-
kają. Zaprawdę, musimy zawołać:
„o Maryi nigdy dosyć”. Maryję nie
dosyć dotąd sławiono, nie dosyć wy-
chwalano, czczono, kochano. Należy
się Jej więcej chwały, czci, miłości
i nabożeństwa.

W następnych numerach „Kany”
będą przekazywane dalsze słowa
o wielkości Maryi.

ks. E. Szymański
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TWORZENIE I PROMOCJA NOWYCH
RZECZYWISTOŚCI

Środki masowego przekazu oraz in-
stytucje prawa krajowego i między-
narodowego, starają się na szeroką
skalę stwarzać nową rzeczywistość
i obszernie ją promować w społe-
czeństwach wszelkimi dostępnymi
środkami. Swoim zasięgiem i często-
tliwością przekazu sprawiają u od-
biorcy wrażenie, że to już chyba jest
inna rzeczywistość i najwyraźniej
trzeba się do niej przystosować, bo
albo się będzie homofobem, albo
najzwyczajniej podpadnie się pod
jakiś „postępowy” paragraf zwal-
czający szalejącą na każdym kroku
homofobię.

UNICEF – BO NAJWAŻNIEJSZE
SĄ DZIECI

Fundusz Narodów Zjednoczonych
na rzecz Dzieci – organizacja, która
w swojej nazwie ma za zadanie dzia-
łać na rzecz dzieci wydała właśnie
dokument zatytułowany „Wyelimi-
nować dyskryminację wobec dzieci
i rodziców spowodowaną orientacją
seksualną i/lub tożsamością płcio-
wą”, który jawnie promuje insty-
tucję homo-adopcji, pokazując, że
problemem nie jest fakt tworzenia
„rodzin” składających się z dwóch
ojców, czy z dwóch matek, lecz fakt,
że takie okaleczone rodziny spoty-
kają się z nietolerancją w swoich
środowiskach.

Instytucja mająca z założenia dbać
o prawa dzieci, w sposób oficjalny

popiera sytuację, gdzie dzieci nie
mają prawa do przebywania w nor-
malnej rodzinie złożonej z rodziców
obojga płci. Swoim autorytetem or-
ganizacji o zasięgu globalnym pró-
buje stworzyć wrażenie, że jest to
normalne zjawisko i jego uznania
domaga się od państw członkow-
skich ONZ.

Wszelaka agresja jest oczywiście za-
wsze nie do zaakceptowania, ale jej
usuwanie na drodze siłą wymusza-
nych zmian podstawowych norm
społecznych (wynikających choćby
z prawa naturalnego) musi nie-
jednokrotnie prowadzić do reakcji
agresywnych ze strony ludzi, któ-
rym na siłę wtłacza się uznanie
dewiacji.

W związku z powyższym CITIZEN-
GO na swoich stronach wzywa do
bojkotu UNICEF-u jako organizacji
sprzeniewierzającej się swoim pod-
stawowym celom dla których została
powołana oraz nadużywającej swo-
jej pozycji w narzucaniu państwom
członkowskim pojęć i rozwiązań ,
które nie są przyjęte w global-
nych umowach międzynarodowych

(http://citizengo.org/pl/16503-petycja-
do-unicef-u-nie-dla-homoadopcji)

POSTĘP

Jeszcze ok. 10 lat temu gejow-
scy aktywiści w Polsce przyciskani
do muru pytaniami dziennikarzy

20



o zamiary adopcji dzieci przez pa-
ry homoseksualne wzbraniali się
przed odpowiedzią twierdzącą pró-
bując udowodnić, że ich jedynym
celem jest zaprzestanie rzekomej
dyskryminacji środowisk homosek-
sualnych przez tzw. homofobiczne
społeczeństwo.

„Postęp” jaki dokonał się na prze-
strzeni tych 10 lat widać w ostat-
nich dniach między innymi w tym,
że na Rzecznika Praw Obywatel-
skich proponowany jest pan Adam
Bodnar (kandydat popierany przez
SLD i PO). Z osobą pana Bodnara
popierające go środowiska wiążą na-
dzieję, że zajmie się skutecznie m.
in. takimi tematami jak jednopłcio-
we związki małżeńskie. Te nadzieje
mogą się jak najbardziej spełnić,
ponieważ kandydat na RPO w jed-
nym z wywiadów jakiego udzielił
na łamach Rzeczpospolitej jawnie
wyraził swoje poparcie nie tylko dla
takich związków, ale również dla
ich prawa do adopcji dzieci.

MOŻE PRZEZ IN VITRO...

Zaplanowane na koniec czerwca gło-
sowanie nad projektem ustawy o in
vitro, może przesądzić o otwar-
ciu furtki do homoadopcji poprzez
umieszczenie zapisu mówiącego, że
ojcem dziecka może być mężczyzna,
który nie jest ani ojcem genetycz-
nym, ani nie jest związany z jego
matką. I choć konstytucjonaliści
kwestionują zgodność tego projek-
tu z naszą Konstytucją, to kropelka
skałę już drąży, a nieustannie oświe-
cane społeczeństwo w końcu może
jakiegoś kota w worku kupi.

WEJŚĆ CHOĆBY
TYLNYMI DRZWIAMI

Społeczeństwo jest oswajane z te-
matem homoseksualizmu, jako czę-
ścią otaczającego nas krajobrazu,
między innymi poprzez umieszcza-
nie wątków gejowskich i lesbijskich
w popularnych telenowelach, któ-
re poprzez dużą oglądalność sączą
swój przekaz nieświadomym „kon-
sumentom”. W powszechnej świa-
domości homoseksualizm traktowa-
ny jest już jako coś naturalnego,
a słowa mówiące o dewiacji w tym
temacie są traktowane jako agresja,
zacofanie no i oczywiście w ramach
nowomowy jako „homofobia”.

JESZCZE MOŻNA MÓWIĆ I PISAĆ,
ALE...

Zgłaszane projekty zmian w kodek-
sie karnym dotyczącym tzw. mowy
nienawiści (nienawiść na tle ra-
sowym, wyznaniowym, religijnym)
mają poszerzyć dotychczasowy jego
zakres o zapisy dotyczące tzw. orien-
tacji seksualnej i ekspresji seksual-
nej. Proponowane zapisy pozwalają
na tak szeroką ich interpretację, że
zwykłe wyrażenie swojej dezaproba-
ty dla zachowań homoseksualnych
będzie traktowane jako „mowa nie-
nawiści”. W ten sposób utnie się
jakiekolwiek wolne dyskusje na ten
temat, bo zawsze będzie można je
podciągnąć pod paragraf „mowy nie-
nawiści”. Sprzeciw np. wobec przy-
musowej edukacji dzieci promującej
zachowania homoseksualne będzie
mógł być wtedy traktowany rów-
nież jako podżeganie do nienawiści.
Tak się już dzieje w tzw. zachodnich
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demokracjach, gdzie prawa mniej-
szości seksualnych są traktowane
jako największa zdobycz zachodniej
demokracji i cywilizacji jako takiej.

ZAŚCIANKOWA POLSKA

Państwo polskie jest coraz bardziej
naciskane przez międzynarodowe
samozwańcze gremia opinii publicz-
nej do zastosowania norm przez nie
głoszonych, jako wyraz dostosowa-
nia się do rzekomo obowiązujących
powszechnie norm międzynarodo-
wych. Obyśmy długo jeszcze byli
w stanie utrzymać naszą „zaścian-
kowość”. Wcale nie jest powiedzia-
ne jak zakończyłoby się referen-
dum w Polsce w sprawie „mał-
żeństw” jednopłciowych, jakie prze-
prowadzono w Irlandii. Większość
społeczeństwa niestety poparła tę

chorą ideę. Watykan przez osobę se-
kretarza stanu kard. Pietro Parolin
skomentował wyniki tego referen-
dum w słowach „To nie tylko klęska
wartości chrześcijańskich, ale także
klęska ludzkości”. Kardynał dodał,
że „Kościół musi wziąć pod uwagę
ten fakt, ale w tym sensie, żeby
wzmocnić swoje wysiłki na rzecz
ewangelizacji, w tym ewangelizacji
kultury”.

Inżynieria społeczna majstrująca
przy najczulszym organizmie, ja-
kim jest rodzina, zagraża przyszło-
ści naszej cywilizacji, bo to właśnie
rodzina złożona z małżonków oboj-
ga płci jest przyszłością Kościoła
i ludzkości.

Jacek Brzózka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

4 czerwca. Uroczystość Bożego Cia-
ła rozpoczęła Msza św. przy ołtarzu
polowym w Trąbkach Wielkich, kon-
celebrowana przez ks. proboszcza
Bolesława Antoniowa oraz ks. prała-
ta Edwarda Szymańskiego. Następ-
nie procesja Eucharystyczna ruszyła
ulicami Gdańską, Pocztową, Sporto-
wą, Pasteura i ponownie Gdańską.
Ołtarze zostały przygotowane, po-
dobnie jak w latach poprzednich,
przy krzyżu obok poczty, przy domu
państwa Świerczków, przy gimna-
zjum oraz przy urzędzie gminy. Na
zakończenie uroczystości ks. pro-
boszcz podziękował wszystkim, któ-
rzy włączyli się w przygotowanie,
zabezpieczenie i przeprowadzenie
procesji.

***
7 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Anna Gralla z Trąbek Wielkich
i Tomasz Rola z Gdańska.

***
13 czerwca ks. kanonik Gerard
Borys, który od 1 stycznia 1970 r.
do 30 czerwca 2010 r. pracował jako
duszpasterz w parafii św. Bartło-
mieja Apostoła w Mierzeszynie, ob-
chodził złoty jubileusz kapłaństwa.
Z okazji tego jubileuszu w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Mierzeszynie odprawiona
została uroczysta Msza św. dzięk-
czynna za doznane łaski i dary. Pod
koniec Mszy św. w kościele ustawiła
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Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza kanonika Gerarda Borysa – uroczysta
Msza św. w Mierzeszynie

Czcigodni Jubilaci Aniela i Jan Kelerowie w dniu 55-lecia sakramentu małżeństwa
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Państwo Młodzi Anna i Tomasz Rola

Państwo Młodzi Malwina i Wiesław Paul
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się długa kolejka chętnych do zło-
żenia gratulacji Jubilatowi, w tym
reprezentanci władz gminy z wój-
tem Błażejem Konkolem, szkół, in-
stytucji, parafianie oraz osoby spoza
parafii. Po Mszy św. zaproszeni go-
ście wraz z Jubilatem uczestniczyli
w spotkaniu biesiadnym w szkole
w Mierzeszynie. W trakcie uroczy-
stości można było nabyć książkę pt.
„Nasz Proboszcz z Mierzeszyna”,
która została wydana jako praca
zbiorowa pod redakcją ks. Andrzeja
Sowińskiego – obecnego probosz-
cza parafii mierzeszyńskiej. Słowo
wprowadzające do książki napisał
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański.

***
14 czerwca z okazji jubile-
uszu 50-lecia kapłaństwa ks. pra-
łata Edwarda Szymańskiego,
w kościele w Trąbkach Wielkich
o godz. 11.15 została odprawiona
uroczysta Msza św. dziękczynna. Ks.
prałat został procesyjnie wprowa-
dzony do kościoła i powitany przez
ks. proboszcza Bolesława Antonio-
wa. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof
Masiulanis – proboszcz parafii w So-
bowidzu i jednocześnie dziekan de-
kanatu Trąbki Wielkie. Po kazaniu
ksiądz proboszcz poświęcił krzyż,
który następnie wręczył ks. prała-
towi. Oprawę muzyczną Mszy św.

uświetnił chór Męskie Towarzystwo
Śpiewacze „Gryf” z Trąbek Wiel-
kich. Po Mszy św. delegacje władz sa-
morządowych gminy z wójtem Bła-
żejem Konkolem, szkół, instytucji,
grup duszpasterskich oraz wierni
składali podziękowania i życzenia
dostojnemu Jubilatowi. W imieniu
parafian słowa podziękowania do
ks. prałata skierował Józef Sroka
– przewodniczący Rady Parafialnej,
który w swoim wystąpieniu przypo-
mniał najważniejsze dokonania ks.
prałata w ciągu 43 lat pracy w naszej
parafii. Po uroczystościach w koście-
le zaproszeni goście udali się na
obiad do miejscowego gimnazjum.

***
18 czerwca miał miejsce jubile-
usz 55-lecia sakramentu małżeń-
stwa Anieli i Jana Kelerów z Trą-
bek Wielkich. Z tej okazji w kościele
parafialnym w Trąbkach Wielkich
została odprawiona Msza św. dzięk-
czynna i o błogosławieństwo Boże
dla szacownych Jubilatów.

***
20 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich związek małżeński zawarli
Malwina Ogórek i Wiesław Paul,
oboje z Kleszczewa.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – lipiec 2015

1. a) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
b) Za śp. Jana Kisickiego

2. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Jana Kolendo

3. a) Za śp. Rajmunda Mieczni-
kowskiego (9. rocznica śmierci)

b) Za śp. Mariana Dzwonkow-
skiego i Jana Połtarzyckiego
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4. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Jana Kolendo

5. 700: Za śp. Jana Kisickiego
830, Czerniewo:
a) Za śp. Józefa Paklerskiego
b) Za zmarłych z rodzin
Karnath i Stapel
1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Janiny
i Tomasza Misiorów w 15. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

1115: Za śp. Marię Śliwę
(1. rocznica śmierci)
180: Za śp. Eugeniusza
Wiśniewskiego (2. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny

6. a) Za śp. Marię Stefańczyk
b) Za śp. Jana Kolendo

7. a) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
b) Za śp. Jana Kisickiego

8. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marianny
Grzelak w 70. urodziny
b) Za śp. Teresę Raczkowską
(2. rocznica śmierci)

9. a) Za śp. Marię Goczkowską
(10. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Jana Kolendo

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

11. a) Za śp. Wiktora, Małgorzatę
i Jerzego Kinder
b) Za śp. Jana Kolendo

12. 830, Czerniewo:
a) O szczęśliwe zbiory (int.
róży św. Franciszka z Asyżu)
b) Za śp. Leona i Jana Hen-
drychów oraz Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków

1000: Dziękczynna oraz o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo
dla Tomasza Radelskiego
w urodziny
1115: Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
1800: Dziękczynno-błagalna
dla ks. neoprezbitera Marcina
Mieszczuka

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

14. Za śp. Marię Stefańczyk
15. Za śp. Mariusza

Szurgocińskiego
16. a) Za śp. Jana Kolendo

b) Za śp. Franciszka i Anielę
Abramów oraz Jarosława Sikorę
i zmarłych z rodziny Abramów

17. a) Za śp. Zygmunta
Majewskiego (urodziny)
b) Za śp. Jana Kisickiego

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

19. 700: Za śp. Marię Zielke
(urodziny) i Władysława Myszk
830, Czerniewo:
a) Za śp. Jana Zawickiego
i Józefa Kamińskiego
b) Za śp. Józefa, Alfreda,
Magdalenę, Urszulę i Zygmunta
Karassków
100: Za śp. Marię, Józefa
i Jana Kosztyłów
1115: Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz Wacława
Niewiadomskiego i zmarłych
z rodziny Gawryjołków

20. a) Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Jana Kisickiego
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21. a) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
b) Za śp. Jana Kolendo

22. Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków

23. a) Dziękczynna oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Zdzisławy Preuss
b) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego

24. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Jadwigi i Piotra
Pianowskich w 33. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Jana Kisickiego

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

26. 830, Czerniewo: Za śp. Annę,
Wiktora, Kazimierza, Joannę
i Jana Formelów
1115: Za śp. Annę Sulewską
(1. rocznica śmierci)

27. a) Za śp. Gabriela Łyczaka
(17. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jana Kisickiego

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

29. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Eckharda
Selki w 77. urodziny i za
śp. Łucję Selka
Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów

30. a) Za śp. Mariusza
Szurgocińskiego
b) Za śp. Jana Kisickiego

31. a) Za śp. Jana Kolendo
b) Za śp. Jana Kisickiego
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
26 lipca: Aleksandra Hetmańska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
17 lipca: 1. roczn. s. m. Emilii (z d. Bolczak) i Piotra Dyksów

3 lipca: 5. roczn. s. m. Sylwii (z d. Gorzyńskiej) i Arkadiusza Kuklińskich
3 lipca: 5. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Hebel) i Tomasza Mielewczików

10 lipca: 5. roczn. s. m. Aleksandry (z d. Krępa) i Krystiana Kozaków
10 lipca: 5. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Orzechowskiej) i Jana Trofimowiczów
16 lipca: 10. roczn. s. m. Lucyny (z d. Mucha) i Romana Wasynów
30 lipca: 10. roczn. s. m. Wioletty (z d. Cieciora) i Rafała Szostków

1 lipca: 15. roczn. s. m. Aliny (z d. Czerw) i Grzegorza Szymczyków
1 lipca: 20. roczn. s. m. Krystyny (z d. Czerwińskiej) i Antoniego Głowackich
7 lipca: 25. roczn. s. m. Bogumiły (z d. Czerwińskiej) i Wojciecha Skierków

20 lipca: 30. roczn. s. m. Grażyny (z d. Chmielewskiej) i Andrzeja Węsierskich
19 lipca: 40. roczn. s. m. Marii (z d. Tkaczyk) i Tadeusza Szwajcowskich

ODESZLI DO PANA

5 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Śliwy
13 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Patryka Bednarskiego
26 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Sulewskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


