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SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Siostry i Bracia!

Sierpień nazywany jest w Kościele
„Miesiącem Maryjnym”. Nazwa ta
jest potwierdzana od lat wieloma
pielgrzymkami, które zmierzają do
różnych sanktuariów i miejsc zwią-
zanych z kultem Matki Naszego
Pana. Szczególna pielgrzymka Ja-
snogórska, którą gościmy w na-
szej parafii, jest wyrazem miłości
wszystkich wierzących Polaków do
Matki Najświętszej.

Jest to także miesiąc trzeźwości
w naszym narodzie, który ciągle
boryka się z tym problemem w ży-
ciu osobistym, rodzinnym i spo-
łecznym. Łącząc się z modlitwami
i trudem pielgrzymujących, włą-
czajmy się w modlitwy także w tej
intencji.

Nasza parafia oddaje cześć Maryi
ze względu na Jej obecność od
wieków. Warto więc zatrzymać się
nad kultem Matki Najświętszej
w Kościele Jej Syna.

MARYJA – MATKA CHRYSTUSA,
MATKA KOŚCIOŁA

Cała zjednoczona ze swoim
Synem...

Rola Maryi wobec Kościoła jest
nieodłączna od Jej zjednoczenia
z Chrystusem i wprost z niego
wynika. Ta zaś łączność Matki

z Synem w dziele zbawczym uwi-
dacznia się od chwili dziewiczego
poczęcia Chrystusa aż do Jego
śmierci. W sposób szczególny uka-
zuje się w godzinie Jego męki:

Błogosławiona Dziewica szła na-

przód w pielgrzymce wiary i utrzy-

mywała wiernie swoje zjednoczenie

z Synem aż do krzyża, przy któ-

rym nie bez postanowienia Bożego

stanęła, najgłębiej ze swoim Jedno-

rodzonym współcierpiała i z ofiarą

Jego złączyła się matczynym du-

chem, z miłością godząc się, aby

doznała ofiarniczego wyniszczenia.

Wreszcie przez tegoż Jezusa Chry-

stusa umierającego na krzyżu od-

dana została uczniowi jako Matka

tymi słowami „Niewiasto oto syn

Twój” (J 19, 26–27).

Jest naszą Matką w porządku
łaski...

Przez całkowite przylgnięcie do
woli Ojca, do odkupieńczego dzieła
Jego Syna, do każdego natchnienia
Ducha Świętego, Maryja Dziewica
jest dla Kościoła wzorem łaski
i miłości.

Rola Maryi w stosunku do Ko-
ścioła i całej ludzkości ma jeszcze
inny wymiar. W szczególny sposób
współpracowała z dziełem Zbawi-
ciela przez wiarę, nadzieję i miłość
żarliwą dla odnowienia nadprzy-
rodzonego życia dusz ludzkich.
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Dlatego to stała się nam Matką
w porządku łaski.

To macierzyństwo Maryi w ekono-
mi łaski trwa nieustannie, po-
czynając od aktu zgody, którą
przy Zwiastowaniu wiernie wy-
raziła i którą zachowała bez wa-
hania pod krzyżem, aż do wieku-
istego dopełnienia się zbawienia
wszystkich wybranych. Albowiem
wzięta do nieba, nie zaprzestała
tego zbawczego zadania, lecz po-
przez wielorakie swoje wstawien-
nictwo ustawicznie zjednuje nam
dary zbawienia wiecznego. Dlate-
go to do Błogosławionej Dziewi-
cy stosuje się w Kościele tytuły:
Orędowniczki, Wspomożyciel-
ki, Pośredniczki.

Sobór Watykański II mówi: Macie-

rzyńska zaś rola Maryi w stosunku

do ludzi żadną miarą nie przyćmie-

wa i nie umniejsza tego jedynego

pośrednictwa Chrystusowego, lecz

ukazuje jego moc. Cały bowiem

wpływ zbawienny Błogosławionej

Dziewicy na ludzi wywodzi się

z nadmiaru zasług Chrystusowych,

na Jego pośrednictwie się opiera,

od tego pośrednictwa całkowicie

zależy i z niego czerpie całą swoją

moc.

Kult Najświętrzej Dziewicy

Błogosławić mnie będą wszystkie

pokolenia (Łk 1,48). Pobożność Ko-
ścioła względem Świętej Dziewicy
jest wewnętrznym elementem kul-
tu chrześcijańskiego. Najświętsza

Dziewica słusznie doznaje od Ko-
ścioła czci szczególnej. Już też od
najdawniejszych czasów, Błogosła-
wiona Dziewica czczona jest pod
zaszczytnym imieniem Bożej Ro-
dzicielki, pod której obronę ucie-
kają się w modlitwach wierni we
wszystkich przeciwnościach i po-
trzebach. Kult ten choć zgoła wy-
jątkowy, różni się przecież w sposób
istotny od kultu uwielbienia, który
oddawany jest Słowu Wcielonemu
na równi z Ojcem i Duchem Świę-
tym, i jak najbardziej sprzyja temu
kultowi. Wyraża się on w świętach
liturgicznych poświęconych Matce
Bożej oraz w modlitwie Maryj-
nej, takiej jak Różaniec, który jest
„streszczeniem całej Ewangelii”.

Maryja, wypowiadając swoje „fiat”
(„niech mi się stanie”) w chwili
Zwiastowania i dając przyzwolenie
na misterium Wcielenia, współ-
działała już w całym dziele, jakie
miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona
Matką wszędzie tam, gdzie On jest
Zbawicielem i Głową Mistycznego
Ciała.

Po dopełnieniu swego ziemskiego
życia Najświętsza Dziewica Mary-
ja została wzięta z ciałem i duszą
do chwały nieba, gdzie uczestniczy
już w chwale Zmartwychwstania
swojego Syna, uprzedzając zmar-
twychwstanie wszystkich wierzą-
cych.

Wasz proboszcz

ks. Bolesław Stanisław Antoniów
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – sierpień 2015

2 sierpnia: 18. Niedziela zwykła
Wj 16,2–4.12–15
Ef 4,17.20–24
J 6,24–35

9 sierpnia: 19. Niedziela zwykła
1 Krl 19,4–8
Ef 4,30–5,2
J 6,41–51

15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
1 Kor 15,20–26
Łk 1,39–56

16 sierpnia: 20. Niedziela
zwykła
Prz 9,1–6
Ef 5,15–20
J 6,51–58

23 sierpnia: 21. Niedziela
zwykła
Joz 24,1–2a.15–17.18b
Ef 5,21–32
J 6,54.60–69

30 sierpnia: 22. Niedziela
zwykła
Pwt 4,1–2.6–8
Jk 1,17–18.21b–22.27
Mk 7,1–8.14–15.21–23

„Traktat o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny”

napisany przez Świętego Ludwika Grignion de Montfort

Część 2.

Konieczność i owoce nabożeń-
stwa do Matki Najświętszej

Zgodnie z przesłaniem przekaza-
nym w lipcowym numerze „Ka-
ny” kontynuujemy treść przesłania
o doskonałym nabożeństwie Maryj-
nym. Pan Bóg dał światu swojego
jednorodzonego Syna przez Mary-
ję. Maryja jedyna spośród stworzeń
znalazła „łaskę u Pana.” (Łk 1,30)
Syn Boży stał się człowiekiem dla
naszego zbawienia przez Maryję.
Duch Święty ukształtował Jezusa

w Maryi dzięki jej przyzwoleniu.
„Niech mi się stanie według Twego
słowa” (Łk 1,31).

Jezus zstąpił na ziemię i najpierw
zamieszkał pod sercem Maryi jako
nowy Adam. Okazał swój majestat
przez to, że chciał być zależnym
jako człowiek od Maryi w swoim
wcieleniu, narodzeniu, ofiarowaniu
w świątyni, życiu ukrytym przez
30 lat, a nawet w swojej śmierci
przy której Maryja była obecna, aby
się z nim zjednoczyć w ofierze za
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zbawienie świata. Ona w życiu ziem-
skim karmiła Jezusa, wychowywała
w dzieciństwie i wewnętrznie zgo-
dziła się na Jego ofiarę krzyżową
dla naszego zbawienia. Niezwykłą
chwałę samemu Bogu oddaje czciciel
Maryi, by przez Nią wielbić Boga
za wszystko. Warto zwrócić uwagę,
że Chrystus rozpoczął swoją cudo-
twórczą działalność na interwencję
Maryi w Kanie Galilejskiej przemie-
niając wodę w wino. Po prostu Jezus
rozpoczął czynić cuda przez Maryję
i nie przestaje ich pełnić przez Nią,
i tak będzie do końca czasów.

Maryja jest szafarką łask
Bożych

Możemy Ją nazwać przebogatą
skarbnicą, w której sercu Chrystus
złożył wszystkie łaski wysłużone
swoją nauką, swoim posłannictwem,
swoją zbawczą ofiarą krzyżową. Je-
zus uczynił Maryję szafarką tego
wszystkiego co Mu Ojciec Niebieski
przekazał w dziedzictwie. Przez Ma-
ryję Jezus daje nam udział w swoich
zasługach i cnotach, i przez nią roz-
daje swoje łaski. Maryja jest jakby
kanałem, przewodem przez który
obficie płynie bogactwo Bożego mi-
łosierdzia do naszych dusz. Tak więc
Maryja jest szafarką wszystkiego co
Bóg złożył do rozdzielania nam w Jej
sercu. Jest więc szafarką Bożej ła-
ski. Nikt z ludzi nie otrzyma daru
niebieskiego, który nie przeszedłby
przez Jej macierzyńskie serce. Wolą
Bożą jest bowiem byśmy wszystko
otrzymali przez Maryję. W ten spo-
sób Bóg wzbogacił i uczcił w sposób
niebywały Tę, która w swojej po-
korze chciała przez całe życie być
w ukryciu.

Maryja jest naszą orędowniczką

Pewną jest rzeczą, że Jezus rów-
nież w niebie jest tak samo Synem
Maryi, jak Nim był na ziemi. Za-
chował On nadal względem swojej
Matki uległość i posłuszeństwo naj-
doskonalszego Syna wobec najlep-
szej Matki. Ona zaś nie prosi, ani
nie żąda niczego, ani nie czyni nic,
co sprzeciwiałoby się woli Bożej.
Zarówno w niebie jak i na ziemi
Bóg niejako „podlega Maryi”. Chce
przez to okazać, że Jego władza
i moc jest poddana Maryi, a Jej
modlitwy i prośby są u Boga tak
wszechpotężne, że uchodzą wprost
za rozkazy przed Majestatem Bo-
żym, który nigdy nie odrzuca próśb
swojej ukochanej Matki. Ona będąc
Królową nieba, więc i mieszkań-
ców w niebie, rozkazuje aniołom
i błogosławionym.

To w nagrodę za Jej niezwykłą
pokorę Bóg dał Jej władzę i zle-
cił posłannictwo wobec nas. Bóg
wymaga, by mieszkańcy nieba i zie-
mi bezwzględnie poddali się rozka-
zom pokornej Maryi, którą uczynił
Królową nieba i ziemi, Skarbnicą
swoich bogactw, Szafarką łask i po-
średniczką między nami a Bogiem.
Jak w porządku naturalnym każ-
de dziecko ma ojca i matkę tak
w porządku nadprzyrodzonym ma-
my ojca – Boga i matkę – Maryję,
a kto nie ma Maryi za matkę, ten
i Boga nie ma za ojca. Stąd ci,
którzy nienawidzą Maryi i odnoszą
się do niej z obojętnością i pogardą,
również oddalają się od Boga. Zna-
kiem, po którym można rozpoznać
odstępców od wiary, jest to, że ma-
ją do Matki Najświętszej pogardę,
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obojętność i słowem oraz postawą
życia otwarcie lub skrycie usiłują
umniejszać nabożeństwo i miłość
do Maryi.

Maryja Królową naszych serc

Maryja otrzymała od Boga wielką
władzę nad naszymi duszami. Ina-
czej nie mogłaby uważać nas za
swoje dzieci i kształtować w nas mi-
łość do Jezusa Chrystusa. Podobnie
jak Jezus Chrystus jest przez swoją
mękę i zmartwychwstanie Królem
nieba i ziemi, tak Maryja przez
swoją pokorę, przez swoje macie-
rzyństwo, przez swoje „fiat” jest
Królową nieba i ziemi. „Królestwo
Boże jest pośród was” (Łk 17,21).
Podobnie i królestwo Maryi rozwi-
ja się zwłaszcza we wnętrzu czło-
wieka, tzn. w jego duszy. Dlatego
za świętymi możemy Maryję na-
zywać Królową serc. Nabożeństwo
zatem do Maryi jest niezmiernie
potrzebne do osiągnięcia zbawienia.
Stąd przewyższa ono nabożeństwa
do świętych. Wielcy czciciele Ma-
ryi udowadniają, że nabożeństwo
do Najświętszej Maryi jest do zba-
wienia koniczne oraz, że brak czci
i miłości do Maryi jest niezawod-
nym znakiem odrzucenia, podobnie
jak całkowite oddanie się Jej jest
niezawodnym znakiem wybrania.

W kronikach św. Franciszka z Asy-
żu czytamy, że ujrzał on w ekstazie
drabinę łączącą ziemię z niebem.
Na jej końcu była Maryja. Przez
to widzenie zrozumiał, że do nieba
należy wspinać się po tej drabinie
idąc niejako za Maryją. Spośród
wszystkich stworzeń tylko Maryja
znalazła łaskę u Boga. Wszyscy inni

znajdują ją przez Maryję. Maryja
jest pełnią łaski. Archanioł Gabriel
bowiem tak Ją pozdrowił: „Bądź po-
zdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą”
(Łk 1,28).

Łaskę Bożą Maryja pomnażała w ca-
łym swoim ziemskim życiu. A bę-
dąc pełnią łaski, została szafar-
ką wszelkich łask względem nas.
Tylko Maryi przekazał Bóg klucze
skarbnicy Bożej miłości i tylko Jej
jednej dał siły postępowania dro-
gami doskonałości i prowadzenia
innych tymi drogami. Doskonałe
nabożeństwo do Maryi jest drogą do
Chrystusa. Przez Maryję rozpoczęło
się zbawienie świata i przez Ma-
ryję przez wieki się ono dopełnia.
Przy pierwszym przyjściu Chrystu-
sa w swojej pokorze Maryja usuwała
się w cień. „Oto Ja służebnica Pań-
ska”. W przeciwnym razie mogliby
ludzie uważać Ją za bóstwo. Na-
tomiast przy powtórnym przyjściu
Chrystusa Maryja będzie znana, by
przez Nią poznawano Chrystusa,
kochano Go i służono Mu.

Na czym polega nabożeństwo
do Maryi?

Jezus jest ostatecznym celem
wszystkich naszych modlitw i na-
bożeństw, gdyż tylko w Nim za-
mieszkała cała pełnia bóstwa, cała
pełnia łaski i doskonałości. Tylko
w Nim otrzymaliśmy pełnię błogo-
sławieństwa, tylko On jest naszym
jedynym Mistrzem, naszą jedyną
Głową, z którą mamy być połączeni,
naszym jedynym Pasterzem, naszą
jedyną Drogą, jedyną Prawdą, któ-
rą musimy przyjąć. Albowiem nie
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dano ludziom żadnego innego imie-
nia, w którym mogliby być zbawieni.
Kto nie trwa w Jezusie jak latorośl,
w innym szczepie uschnie i bę-
dzie wart wrzucenia w ogień. Jeśli
więc głosimy, że nabożeństwo do
Najświętszej Maryi jest istotne, to
tylko w tym znaczeniu, by ułatwiło
nam w uwielbieniu Jezusa. Bowiem
między Jezusem a Maryją istnieje
niezwykła jedność, bo Jezus jest za-
wsze z Maryją, a Maryja z Jezusem.

Łatwiej byłoby oddzielić światło od
słońca i ciepło od ognia niż Maryję
od Jezusa. Maryja goręcej kocha
Jezusa niż wszystkie stworzenia ra-
zem wzięte. Kiedy oddajemy cześć
Maryi nie umniejszamy czci na-
leżnej Bogu, lecz ją powiększamy.
Nabożeństwo do Maryi nigdy nie
jest przeszkodą w nabożeństwie do
Boga, ale jego pogłębieniem.

Opr. ks. E. Szymański

Pielgrzymka na 50-lecie kapłaństwa

Po uroczystości jubileuszowej
50-lecia kapłaństwa, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, ks. pra-
łat Edward Szymański postanowił
zrealizować zaplanowaną podróż.
Przy wsparciu przedstawicieli Rady
Parafialnej w dniach od 28 czerwca
do 3 lipca br. udał się na pielgrzym-
kę, trochę, jak się później okazało,
związaną z początkiem jego kapłań-
stwa.

A oto relacja z jego wyjazdu:

W niedzielę, 28 czerwca o godz. 1400

wyjechaliśmy z Trąbek Wielkich na
Jasną Górę do Częstochowy. W Czę-
stochowie byliśmy około godz. 1900.

O godzinie 2100 uczestniczyliśmy
w Apelu Jasnogórskim, a następnie
udaliśmy się na nocleg do Semina-
rium Duchownego na Jasnej Górze.

W poniedziałek, 29 czerwca br.
o godz. 700 uczestniczyliśmy we
Mszy św. w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej, a po śniadaniu,

około godz. 930 wyruszyliśmy do
Świętochłowic do pana Ryszarda
Zbyluta, kolegi ks. prałata Edwarda
z lat szkoły podstawowej w jego ro-
dzinnej miejscowości. Pan Ryszard
Zbylut był obecny na uroczystości
jubileuszowej ks. prałata w Trąb-
kach Wielkich. Oczywiście zostali-
śmy tam bardzo gościnnie przyjęci,
a kilkugodzinna rozmowa i wspo-
mnienia tych przyjaciół z dawnych
lat skończyła się bardzo smacznym
obiadem, który przygotowała Pani
Janina – żona Ryszarda.

Około godz. 1500 wyruszyliśmy
ze Świętochłowic do Bielska Bia-
łej w odwiedziny kolejnego kolegi
ks. prałata, Mieczysława Kloca. Pan
Mieczysław Kloc wspólnie z ks. pra-
łatem uczęszczał nie tylko do szko-
ły podstawowej, ale także do li-
ceum w Tuchowie. U państwa Klo-
ców zostaliśmy równie serdecznie
i gościnnie przyjęci, a wspomnienia
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Jasna Góra

Sanktuarium Maryjne w Lewoczy
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z dawnych czasów trwały do póź-
nego wieczora. Tam też ks. prałat
skorzystał z noclegu, ja natomiast
skorzystałem z noclegu u swojego
brata, który mieszka w Czechowi-
cach, 15 km od Bielska Białej.

We wtorek, 30 czerwca o godz. 730

ks. prałat odprawił Mszę św.
w mieszkaniu swojego kolegi, w któ-
rej uczestniczyli również jego sąsie-
dzi. Po Mszy św. i śniadaniu, około
godz. 900 wyruszyliśmy na Słowację
przejściem granicznym w rejonie
Bukowiny Tatrzańskiej do Sank-
tuarium Maryjnego w Lewoczy. To
sanktuarium w Lewoczy na Słowacji
jest porównywane do Częstochowy
– jest to tzw. Jasna Góra Słowacka.

Do Lewoczy dotarliśmy około
godz. 1400 i udaliśmy się do tego
sanktuarium, które jest usytuowa-
ne na wzniesieniu kilka kilometrów
od centrum Lewoczy. Po drodze spo-
tykaliśmy coraz większe grupy lu-
dzi wędrujących w kierunku Jasnej
Góry Słowackiej – jak się później
okazało od rana następnego dnia
rozpoczynał się tygodniowy odpust
od 1 do 7 lipca. Te pielgrzymki
wędrujących ludzi udawały się tam
do spowiedzi w przeddzień odpustu.

Około godz. 1700 opuściliśmy to
urocze święte miejsce i udaliśmy
się w kierunku Polski do Tuchowa
przejściem granicznym w rejonie
Nowego Sącza. Do klasztoru w Tu-
chowie dotarliśmy około godz. 2100,
tam też mieliśmy zarezerwowany
nocleg. W środę 1 lipca o godz. 700

uczestniczyliśmy we Mszy świętej,
a następnie po śniadaniu udaliśmy
się w dalszą podróż. W Tuchowie

nie mogliśmy za długo przebywać,
ponieważ tu, podobnie jak w Le-
woczy na Słowacji, rozpoczynał się
tygodniowy odpust, a pokoje przez
nas zajmowane trzeba było oddać,
ponieważ już wcześniej były zarezer-
wowane przez innych pielgrzymów.

Warto dodać, że właśnie w tym
klasztorze nasz ks. prałat ubiegał
się o nowicjat u o.o. redempto-
rystów w czasie szkoły średniej
(czytaj w Kanie z lipca br. życio-
rys ks. prałata). Z Tuchowa, udając
się w kierunku Gorlic, wstąpili-
śmy do rodzinnej miejscowości ks.
prałata Edwarda Szymańskiego –
Rzepiennika Strzyżewskiego, gdzie
mieszka jeszcze jego starsza siostra
Janina z mężem i synem. Odwiedzi-
ny ks. prałata w domu rodzinnym
sprawiły wielką radość jego sio-
strze i wszystkim domownikom. Po
prawie dwugodzinnej wizycie w ro-
dzinie ks. prałata ruszyliśmy dalej.

Około godz. 1200 dotarliśmy do nie-
wielkiego miasta Gorlice (obecnie
woj. małopolskie, kiedyś podkarpac-
kie) do parafii Świętego Andrzeja
Boboli na wzgórzu Golgoty.

Tam zastaliśmy starszego kapłana
– też emeryta, choć z wyglądu wy-
dawał się za młody na emeryta.
Był to ks. prałat Andrzej Mucha,
który od roku jest na emeryturze.
75 lat skończył rok temu, ale jubi-
leusz 50-lecia kapłaństwa obchodził
w 2012 roku, a więc 3 lata temu.
Jak się okazało, ks. prałat Andrzej
Mucha był kapłanem z zaledwie
trzyletnim stażem w rodzinnej pa-
rafii naszego ks. prałata, w czasie
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kiedy ks. Edward Szymański od-
prawiał swoją Mszę prymicyjną po
święceniach kapłańskich. Ks. prałat
Andrzej Mucha, wtedy młody wika-
riusz, organizował naszemu ks. pra-
łatowi jako prymicjantowi uroczy-
stość prymicyjną. W tym czasie
się zaprzyjaźnili, ale odległość nie
pozwoliła im na bliższe kontakty.
Ciekawa rzecz, że kiedy ks. prałat
Andrzej Mucha zobaczył nas pod
drzwiami swojej plebanii powiedział
– witam serdecznie. Zapytałem go,
czy wie kim jesteśmy, a on odpo-
wiedział – pana nie znam ale ks.
Edwarda tak. Zapytałem też kiedy
ostatnio się widzieli, a on oznaj-
mił, że chyba w 1978 roku, jak
był w Gdańsku to zajechał do Trą-
bek Wielkich. Ksiądz prałat Andrzej
Mucha jest niezwykle interesującym
człowiekiem, opowiadał nam bar-
dzo dużo o swoim kapłaństwie. Nie
wchodząc w szczegóły, warto jednak
podkreślić, że w jego rodzinie było
sześcioro dzieci, pięciu braci i jedna
siostra, z tego czterech braci jest
kapłanami, a siostra jest siostrą za-
konną. Natomiast najmłodszy brat
pozostał z rodzicami na gospodar-
stwie. Ksiądz prałat Andrzej Mucha
ma wielkie zasługi dla kościoła,
przez całe życie kapłańskie ciągle
coś budował. Jego dziełem jest też
przepiękny kościół pw. św. Andrzeja
Boboli w Gorlicach, gdzie obecnie
jest rezydentem.

Po tych wielogodzinnych wspomnie-
niach zamierzaliśmy wyruszyć da-
lej, ale gospodarz gorlicki postano-
wił nakarmić nas obiadem przed
dalszą podróżą. Po obiedzie wyru-
szyliśmy w dalszą podróż w kie-
runku Lubatowej w gminie Iwonicz

Zdrój, gdzie mieliśmy zamówiony
kolejny nocleg. Po zwiedzeniu jesz-
cze wielu ciekawych miejsc w tym
rejonie, do Lubatowej dotarliśmy
około godz. 2000. Tam czekała na
nas kolacja, a po kolacji nocleg.

W czwartek, 2 lipca o godz. 715 zo-
stała odprawiona Msza św. w domu
rodziny Sroków, w której uczest-
niczyła rodzina także z pobliskich
domów. Po śniadaniu około godz. 930

wyruszyliśmy w Bieszczady poprzez
skansen miniatur kościołów i cerkwi
z rejonu Bieszczad przedwojennych
ukraińskich Łemków. Opiekę nad
tym skansenem sprawuje Caritas –
jest też tam małe zoo – naturalna
przyroda, warto to zwiedzić. Ko-
lejno udaliśmy się przez Solinę do
Ustrzyk Dolnych i dalej w kierunku
Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej.
Tam zatrzymaliśmy się. Jest to
niezwykłe Sanktuarium Maryjne,
bogate, pięknie odnowione i ciągle
nawiedzane przez pielgrzymów.

Kalwaria Pacławska zawdzięcza
swoje istnienie Andrzejowi Mak-
symilianowi Fredrze, kasztelanowi
lwowskiemu i wojewodzie podolskie-
mu, który bardzo głęboko przeżył
swoją pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej odbytą około 1660 r. Zapragnął
on odwzorować w Polsce miejsca
związane z Męką Pańską. W Ziemi
Świętej wymierzył odległości między
stacjami Drogi krzyżowej od Góry
Oliwnej do Golgoty. Ukształtowanie
terenu dzisiejszej Kalwarii Pacław-
skiej na Pogórzu Przemyskim sprzy-
jało temu projektowi, stąd Kalwaria
Pacławska bywa określna jako Je-
rozolima Wschodu. Na wzgórzach
wokół Kalwarii zostały zbudowa-
ne 42 kaplice poświęcone różnym
wydarzeniom z życia Pana Jezusa
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Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach

Kalwaria Pacławska
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i Jego Matki. Aby nawiedzić wszyst-
kie te kaplice trzeba poświęcić 7,5
godziny. Taka informacja widnieje
na początku drogi. Z uwagi na ogra-
niczony czas, nie zdecydowaliśmy
się na przejście całej tej drogi.

Po kilkugodzinnej wędrówce i zwie-
dzaniu Kalwarii Pacławskiej, około
godz. 1730 ,udaliśmy się w drogę
powrotną w kierunku Lubatowej,
gdzie spędziliśmy kolejną noc.

W piątek, 3 lipca br. o godz. 715

ks. prałat odprawił ostatnią na wy-
jeździe Mszę św. w gronie rodziny
Sroków. Po śniadaniu i krótkim
spotkaniu rodzinnym około 1030

wyruszyliśmy w kierunku Trąbek
Wielkich. Droga powrotna przebie-
gała spokojnie, bez zakłóceń i na
miejsce dotarliśmy o godz. 2100.

Moim zdaniem, wyjazd ten był bar-
dzo udany, bo zwiedziliśmy sporo
ciekawych miejsc, które wzbogaci-
ły i umocniły nas religijnie, tym
bardziej, że modlitwa była naszą
codzienną rozmową. Ksiądz prałat
Edward Szymański podróż spędził
w dobrym humorze, zdrowiu i w peł-
ni sił. Cały ten wyjazd i bogactwo
przeróżnych zwiedzanych miejsc do-
skonale komentują słowa polskiego
bajkopisarza Stanisława Jachowi-
cza: „Cudze chwalicie, swego nie
znacie, Sami nie wiecie, co posia-
dacie”. Myślę, że warto ten cytat
wziąć sobie do serca.

Wyjazd opisał i skomentował
Józef Sroka

Laudato si’ – encyklika Ojca Świętego Franciszka
Będzie można posłuchać z internetowej strony parafii

Pochwalony bądź, mój Panie,
przez siostrę naszą, matkę ziemię,

która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami

św. Franciszek z Asyżu

Najnowsza encyklika Ojca Świętego
Franciszka „Laudato si” traktująca
o ekologii jest dostępna m.in. na
stronie
http://papiez.wiara.pl/doc/
2549331.LAUDATO-SI,
gdzie zostało umieszczone tłuma-
czenie z oficjalnej strony Watykanu
vatican.va w formie PDF do prze-
czytania.

Dokument ma ponad 200 stron,
więc jego przeczytanie zajmuje tro-
chę czasu, a że czas jest dzisiaj
jednym z najbardziej deficytowych
„towarów”, to trzeba zbierać wszel-
kie jego rozsypane okruchy.

Nie można prowadzić samochodu
i czytać, nie można sprzątać do-
mu i czytać, nie można pracować
w ogrodzie i czytać. Tak dużo ma-
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my prac, które zabierają nam czas
m.in. na czytanie. Ale wszystko to
można robić i jednocześnie słuchać
– oczywiście jeśli ktoś lubi robić co
najmniej dwie rzeczy na raz. Dla
tych, którzy chcą wykorzystać swój
czas w ten sposób, spróbujemy na
naszej stronie parafialnej utworzyć
zakładkę z plikami dźwiękowymi
do pobrania lub do bezpośrednie-
go słuchania na stronie. Dzięki
programowi Exprees Ivo, tekst zo-
stał przekonwertowany – zamienio-
ny w pliki dźwiękowe, które potem
można odsłuchać np. ze swojego
telefonu, na który przegrywamy go
ze strony naszej parafii spod adre-
su http://www.trabki.diecezjagda.pl/
z zakładki „Do słuchania”.

Jeśli będziemy obserwowali ruch na
stronie, tzn., jeśli będą pobrania
plików, to będziemy ten projekt
kontynuowali.

Z pliku dźwiękowego zostały usunię-
te przypisy i źródła podane w formie
skrótowej, ponieważ automatyczny
lektor nie czyta ich w całości, tylko
jako fizycznie istniejący tekst, więc
np. skrót Rdz 11,2 nie zostanie
przeczytany jako „Księga Rodza-
ju rozdział dwunasty, werset drugi,
ale jako „rdz jedenaście przecinek
dwa”. Z tego właśnie powodu przy-
pisy i źródła zostały usunięte, a moż-
na je znaleźć w oryginalnym tekście
encykliki.

Jacek Brzózka

Rada Parafialna

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa na-
szego ks. prałata Edwarda Szy-
mańskiego co prawda już minął, ale
pozostało kilka spraw z nim związa-
nych, które chciałbym wam Drodzy
Parafianie przekazać.

1. Zgodnie z wcześniejszym ape-
lem na temat zbiórki do koszyków
na bocznych ołtarzach na prezent
dla ks. prałata z okazji 50-lecia Jego
kapłaństwa – pragnę poinformować,
że zebraliśmy 4 134 zł. Dodatkowa
składka członków rady parafialnej,
koła Caritas i wspólnoty neoka-
techumenalnej wyniosła 3 150 zł.
Razem w prezencie ks. prałatowi
Edwardowi Szymańskiemu podczas
Mszy św. jubileuszowej przekazali-
śmy 7 300 zł. Przy okazji pragnę

podziękować wszystkim ofiarodaw-
com za złożone datki. Wiemy, że
ks. prałat dobrze wykorzysta te pie-
niądze na swój osobisty cel, zresztą
takie było życzenie darczyńców.

2. Pragnę podziękować wszystkim
parafianom, którzy w jakikolwiek
sposób wspierali organizację Jubile-
uszu 50-lecia kapłaństwa ks. Prała-
ta. Szczególnie pragnę podziękować
Pani Zdzisławie Dziemińskiej za wy-
konanie bardzo ładnej i wymownej
dekoracji kwiatowej w kościele na
czas 75-lecia urodzin ks. prałata
Edwarda Szymańskiego jak i na
50-lecie jego kapłaństwa. Pragnę
też podziękować pani dyrektor gim-
nazjum i szefowej kuchni oraz ca-
łej załodze obsługi tej placówki za
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przygotowanie bardzo smacznych
posiłków i za profesjonalną obsłu-
gę podczas wspólnego obiadu dla
zaproszonych gości przez Ksiedza
Jubilata. Dziękuję również obec-
nemu ks. proboszczowi Bolesławo-
wi za pokrycie kosztów związanych
z przygotowaniem podanego obiadu.
Podziękowanie składam też naszym
organistom, szczególnie pani Ga-
brysi za wykonanie pieśni ułożonej
przez siebie specjalnie na tę uro-
czystość. Na zakończenie chcę też
podziękować wszystkim parafianom
i delegacjom, a także przyjaciołom

za życzenia i kwiaty przekazane
ks. prałatowi podczas uroczystości
jubileuszowej.

Nie muszę chyba kogokolwiek prze-
konywać, że ten oddany nam kapłan
zasłużył sobie w tej parafii na to,
abyśmy choć w ten skromny sposób
wyrazili Mu naszą wdzięczność.

Jeszcze raz składam wszystkim ser-
deczne Bóg zapłać.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

20 czerwca w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich odbył
się III Festiwal Pieśni Maryjnych
im. Jana Pawła II. W tegorocz-
nym festiwalu wzięły udział 3 chó-
ry: Chór Nauczycielski „Belferek”
z Lęborka, Chór „Kozal” z Pruszcza
Gdańskiego oraz Męskie Towarzy-
stwo Śpiewacze „Gryf” z Trąbek
Wielkich. Prowadzącym koncert był
Teofil Bąk – prezes trąbkowskie-
go chóru. Na zakończenie koncertu
dyrygenci chórów otrzymali z rąk
Teofila Bąka oraz ks. proboszcza
Bolesława Antoniowa pamiątkowe
statuetki i dyplomy. Po koncercie
wszyscy spotkali się przy kawie
w domu pielgrzyma.

***
5 lipca w kościele w Trąbkach Wiel-
kich chrzest św. przyjął Mikołaj
Kąca, syn Magdaleny i Arkadiusza
zam. w Juszkowie.

***

18 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Barbara Bąk z Trąbek Wiel-
kich i František Cais z miejsco-
wości Zd́ıkovec w Czechach.

***
Już po zamknięciu lipcowego nume-
ru „Kany” zakończyły się rozgrywki
piłkarskie na szczeblu wojewódz-
kim. Drużyna seniorów „Orzeł”
Trąbki Wielkie zdołała utrzymać
się w V lidze i w nowym sezo-
nie wystąpi w grupie Gdańsk I.
Drużyna „Sokół” Ełganowo zaję-
ła w rozgrywkach klasy A drugie
miejsce i już po roku powróciła do
V ligi. W nowym sezonie grać bę-
dzie w tej samej grupie co zespół
„Orła”, tak więc będziemy mieli
derby jesienią tego roku i wiosną
2016 roku. Obu drużynom życzymy
powodzenia w rozgrywkach.

Oprac. S. D.
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Przedstawiciele chórów występujących na Festiwalu Pieśni Maryjnych z księdzem
proboszczem Bolesławem Antoniowem

Rozpoczęcie prac ziemnych przy wymianie nawierzchni chodnika wokół kościoła
w Trąbkach Wielkich
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Nowo ochrzczony Mikołaj Kąca z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Barbara i František Cais
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INTENCJE MSZY ŚW. – sierpień 2015

1. a) Za śp. Jana Kolendo

b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Wojciecha
Kosińskiego w dniu urodzin

2. 700: Za śp. Jana Kolendo

830, Czerniewo: Za śp. Leona,
Jana Hendrychów oraz śp. Jó-
zefa, Rozalię, Franciszka, Józe-
fa Dończyków i zmarłych z ro-
dzin Hendrychów i Dończyków

1000: O zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Fabiana Ogórka w 7. urodziny

1115: Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Agnieszki
i Michała Königów w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1800: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla jubilatki Wioletty
Płazy w rocznicę urodzin

3. a) Za śp. Elżbietę i Brunona
Lagów oraz zmarłych z rodziny
Szczodrowskich

b) Za śp. Grzegorza Grzelaka
i zmarłych z rodziny
Grzelaków i Lisiaków

4. Za śp. Mariana Dzwonkow-
skiego i Jana Połtarzyckiego

5. Za śp. Dorotę Bonczyńską
(miesiąc po pogrzebie)

1700, Czerniewo:
Za śp. Czesława Gawryjołka
(miesiąc po pogrzebie)

6. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Agnieszki i Da-
riusza Wróblewskich w 10. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

7. Za śp. Władysława Myszk
(17. rocznica śmierci), Marię
Zielke (2. rocznica śmierci) oraz
Franciszkę i Hugona Zielków

8. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Magdaleny
i Sebastiana Bodziony (1. rocz-
nica sakramentu małżeństwa)

9. 700: Za śp. Dorotę Bonczyńską

830, Czerniewo: Za śp. Krzysz-
tofa Kempika, Jolantę Lewek
oraz Zofię i Stefana Prociów

1000: O zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla Natalki
Szolle w 7. urodziny i Eugenii
Kobierzyńskiej w 87. urodziny

1115: O błogosławieństwo Boże
w rocznicę sakramentu małżeń-
stwa Joanny i Jacka Pobłockich

1800: Za śp. Jerzego Dufke

10. Za dusze w czyśćcu cierpiące
(int. Moniki Kosińskiej)
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11. Za śp. Romana Jaszczyka
(33. rocznica śmierci),
Stanisława, Katarzynę i Józefa
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

12. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Renaty i Tomasza
Morawskich (15. rocznica
sakramentu małżeństwa)

Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Jasia Jankowskiego
w 3. urodziny

13. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Katarzyny
i Jacka Brzózków (21. rocznica
sakramentu małżeństwa)

b) Za śp. Franciszka, Józefę
i Józefa Tkaczyków

14. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

15. 700: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego oraz
Franciszkę i Jana Selków

830, Czerniewo: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Jolanty
Brzezińskiej w 50. urodziny

1000: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla
małżonków w rocznicę ślubu

1115: Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże w rocznicę przy-
bycia do Trąbek Wielkich Księ-
dza Prałata Edwarda Szymań-
skiego (int. p. Kaczmarków)

1800: Za ofiarodawców naszej
parafii

16. 700: Za śp. Władysława
(30. rocznica śmierci), Stefanię
i Zofię Wróblewskich

830, Czerniewo: Za śp. Wi-
tolda i Martę Piszczuków oraz
Józefa i Leokadię Ziemannów

1000: Za śp. Czesława
Gawryjołka

1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa Iwony
i Dariusza Szczukowskich

1800: W intencji ks. Marka
oraz o błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Stanisława
Buczka w 80. urodziny

17. a) Dziękczynna, o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla
jubilatów Marty i Franciszka
Dopierałów w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyków

18. Za śp. Tadeusza Wojewódzkiego
(13. rocznica śmierci)

19. Za śp. Barbarę i Kazimierza
Chajewskich

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Zulewskich i Blokusów
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20. a) Dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla
jubilatów Doroty i Zdzisława
Jaszewskich w rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Kazimierza (9. rocz-
nica śmierci) i Monikę Bugów

21. Dantis

22. Dantis

23. 830, Czerniewo:
a) Za śp. Marię Jankowską
i Zygmunta Platę

b) Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków

1000: Za śp. Bernarda
(11. rocznica śmierci)
i śp. Wandę Zulewskich

24. a) Dziękczynna, o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla rodziny
Barbary i Andrzeja Ziemannów

b) O zdrowie i o błogosła-
wieństwo Boże dla Edwarda
Kaczmarka w 60. urodziny
(int. żony, dzieci i wnuków)

25. Dantis

26. Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

27. Dantis

28. Dantis

29. Dantis

30. 830, Czerniewo:
Za śp. Alojzego Juniora
i Alojzego Seniora Ptachów

1000: Za śp. Dorotę Bonczyńską

31. Za śp. Barbarę Chajewską
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 sierpnia: Anna Maria Laskowska,
9 sierpnia: Alan Stanisław Wójtowicz,

15 sierpnia: Kacper Mateusz Baumgart.

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 sierpnia: 1. roczn. s. m. Moniki (z d. Stolc) i Andrzeja Malinowskich
2 sierpnia: 1. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Bąk) i Michała Königów
8 sierpnia: 1. roczn. s. m. Magdaleny (z d. Lewańczyk) i Sebastiana Bodziony

23 sierpnia: 1. roczn. s. m. Moniki (z d. Bartczak) i Piotra Prabuckich
23 sierpnia: 1. roczn. s. m. Sylwii (z d. Kotula) i Marka Urbańskich
28 sierpnia: 5. roczn. s. m. Honoraty (z d. Wrońskiej) i Miłosza Fordonów
28 sierpnia: 5. roczn. s. m. Anety (z d. Karcz) i Roberta Kąkolów

6 sierpnia: 10. roczn. s. m. Moniki (z d. Pisarczyk) i Adama Wlazło
6 sierpnia: 10. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Preuss) i Dariusza Wróblewskich

13 sierpnia: 10. roczn. s. m. Małgorzaty (z d. Szynka) i Piotra Łopuchów
20 sierpnia: 10. roczn. s. m. Teresy (z d. Bukowskiej) i Pawła Nieradków
12 sierpnia: 15. roczn. s. m. Renaty (z d. Kielas) i Tomasza Morawskich
26 sierpnia: 20. roczn. s. m. Honoraty (z d. Bąk) i Krzysztofa Pętlaków
11 sierpnia: 25. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Gralak) i Janusza Antypiuków
25 sierpnia: 25. roczn. s. m. Wioletty (z d. Sienkiewicz) i Jarosława Brzezińskich
17 sierpnia: 30. roczn. s. m. Marty (z d. Czerwińskiej) i Franciszka Dopierałów
24 sierpnia: 30. roczn. s. m. Bernadety (z d. Stanolewicz) i Zdzisława Cieślaków

ODESZLI DO PANA

25 czerwca: zmarła w wieku 36 lat śp. Dorota Bonczyńska
3 lipca: zmarł w wieku 67 lat śp. Czesław Gawryjołek
14 lipca: zmarła w wieku 77 lat śp. Krystyna Suss
13 lipca: zmarł śp. Henryk Szwoch
9 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Dufke
27 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Marcina Albina
29 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Ryszarda Skowrona

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


