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Po górach, dolinach

rozlega się dzwon,

Anielskie witanie

ludziom głosi on:

Ave, Ave, Ave Maryja,

Zdrowaś, Zdrowaś,

Zdrowaś Maryja.

Bernadka dziewczynka

szła po drzewo w las,

Anioł ją tam wiedzie,

Bóg sam wybrał czas.

Ave, Ave, Ave Maryja,

Zdrowaś, Zdrowaś,

Zdrowaś Maryja.

4–6 września 2015 r. – Nawiedzenie Matki Bożej z Lourdes
6–13 września 2015 r. – Tygodniowy Odpust Maryjny



SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed nami wielkie wydarzenia
związane z Naszym tygodniowym
odpustem. W tym roku Nasz odpust
poprzedzi „wizyta” figurki Matki
Bożej z Lourdes.

Przywitamy ją 4 września (piątek)
o godz. 17.30 i będzie z Nami do
6 września.

Każdy z Nas zdaje sobie sprawę
jak ważne jest zdrowie cielesne
i duchowe, dlatego chcemy prosić
Matkę Bożą – patronkę chorych,
aby wyprosiła Nam łaskę zdrowia.

Już dzisiaj pragnę wszystkich ser-
decznie zaprosić na te wielkie prze-
życia.

Zapoznajmy się z historią kultu
Matki Bożej z Lourdes.

Historia figury Najświętszej
Panny z Lourdes

Figura Matki Bożej z Lourdes, którą
znamy z masabielskiej groty, stała
się wzorcem kopiowanym na całym
świecie. Przedstawia postać niewia-
sty w białej sukni przewiązanej
niebieskim paskiem i otulonej bia-
łym płaszczem. Symbolika kolorów
białego i niebieskiego wskazuje na
czystość, nieskazitelność i prosto-
tę Maryi przepasanej wstęgą barwy
nieba, czyli świata wiecznego. W re-
lacji św. Bernadety, którą przytacza
René Laurentin, postać była bardzo
młodą dziewczyną i nie mogła być

wyższa niż sama 14-letnia wówczas
Bernadeta, to znaczy, nie mogła
mieć więcej niż 140 cm wzrostu.
Wizjonerka cierpiała z powodu pre-
sji jaką wywierało na nią otoczenie,
by nie używała wyrażenia młoda
dziewczyna dla określenia widzia-
nej postaci Maryi, lecz by opisywała
ją pojęciami bardziej odpowiednimi
dla tradycyjnej ikonografii maryj-
nej. Figurę którą erygowano w gro-
cie w 1864 roku, a która stoi tam
do dziś, uważała za zbyt wielką,
jej oblicze natomiast za zbyt sta-
re. Przez całe życie nie godziła się
z przedstawianymi jej prezentacja-
mi swoich wizji. Figury wielkich
i małych artystów uważała za zbyt
mijające się z prawdą.

Joseph-Hugues Fabisch, francuski
rzeźbiarz urodzony w Aix-en-Pro-
vence w 1812 roku, którego dziełem
jest figura wykonana z marmuru
karraryjskiego, znana dziś na ca-
łym świecie, ma polskie korzenie.
Jego ojciec był najprawdopodobniej
polskim emigrantem i żołnierzem
napoleońskim. Fabisch od 15 do
19 września 1863 przebywa w Lo-
urdes, by wysłuchać świadectwa
Bernadety, które pozwoliłoby mu
na naszkicowanie zarysów postaci
objawiającej się Maryi. Artysta ma
bardzo wygórowane pojęcie misji,
która zostaje mu powierzona przez
dwie bogate mieszczanki z Lyonu
Marie-Elfride i Marie-Sabine de La-
tour, które gotowe są poświęcić
swoją fortunę na zbożny cel. Znany
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już w całej Francji rzeźbiarz jest
przekonany, że zeznania Bernade-
ty należy zinterpretować w świetle
tradycyjnych kanonów sztuki i pre-
zentacji maryjnych w ten sposób,
by powstało prawdziwe arcydzie-
ło. 30 marca 1864 roku Fabisch
przyjeżdża do Lourdes ze swoją
rzeźbą. W miejscowym hospicjum
formuje się mały komitet dla oceny
pracy mistrza; postarano się rów-
nież o obecność Bernadety, której
werdykt oczekiwany jest w napię-
ciu. Proboszcz Dominique Peyra-
male zadaje jej kluczowe pytanie:
Czy to jest to? Bernadeta wahając
się chwilę, odpowiada: To jest to,
po czym dodaje: Nie, to nie jest
to. Fabisch jest skrajnie zawiedzio-
ny. Napisze później, że ten dzień
liczony był zawsze wśród jego naj-
bardziej przykrych momentów życia
artystycznego.

Scenę tę dokumentuje film Berna-
dette z 1988 roku, w której reżyser
Jean Delannoy, w jasny sposób poka-
zuje, że żadne dzieło sztuki choćby
najpiękniejsze, nie może się równać
z prawdziwym obrazem Tej, którą
widziała Bernadeta, a która przed-
stawia się jako Niepokalane Poczę-
cie. Żadne przedstawienie uczynio-
ne ręką ludzką nie może wyrazić
piękna osoby Najświętszej Maryi

Panny promieniującego w momen-
cie objawienia. Rzeźba zawsze pozo-
stanie tylko statyczną figurą, która
próbuje uchwycić dynamiczny mo-
ment spotkania Maryi z Bernadetą.
Zadaniem tej figury jest pomoc tym,
którzy nie mieli możliwości ogląda-
nia razem z Bernadetą Najświętszej
Matki twarzą w twarz, by w mo-
dlitewnym skupieniu i medytacji,
przez dotknięcie Bożą łaską mie-
li szansę na osobiste uzdrawiające
spotkanie z Maryją, a przez nią z Jej
Synem Jezusem Chrystusem.

Figura, która nawiedza Archidie-
cezję Gdańską, powstała w 1986
roku w pracowni Figur Religijnych
„La Fabrique” w Lourdes na po-
trzeby filmu Bernadette. Miała swo-
je miejsce we wszystkich scenach
tego dzieła francuskiego reżysera
dotyczących historycznej figury Fa-
bischa, którą znamy z lourdzkiej
groty, i którą godnie zastępowała
również w zaaranżowanej na po-
trzeby filmu sztucznej grocie. Na-
stępnie 28 lat spędziła w przyległym
do Pracowni Muzeum figur religij-
nych pod adresem 3–13 rue des
Pyrenees w Lourdes, by w koń-
cu 8 grudnia 2014 roku znaleźć
się, staraniem ks. Janusza Stecia,
w Archidiecezji Gdańskiej.

Litania do Matki Bożej z Lourdes:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

3



Święta Panno, objawiona w Lourdes, módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę,
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,
Święta Panno, ogłaszająca się „Niepokalanym Poczęciem”,
Córko Niepokalana Boga Ojca,
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Niepokalana Ducha Świętego,
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego,
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi,
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,
Powiernico Niepokalana łask Bożych,
Gwiazdo morza Niepokalana,
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,
Różo Niepokalana wśród cierni,
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,
Przyczyno Niepokalana naszej wiary,
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,
Światło Niepokalane Aniołów,
Chwało Niepokalana Proroków,
Nauczycielko Niepokalana Apostołów,
Potęgo Niepokalana Męczenników,
Opiekunko Niepokalana Wyznawców,
Radości Niepokalana w Tobie ufających,
Obrono Niepokalana grzeszników,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygoto-
wałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy
obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

4



PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

PATRONKI ŚWIATA PRACY
od 6 do 13 września 2015 r.

Niedziela 6 września – rozpoczęcie odpustu
7.00 Msza św. z homilią

10.00 Msza św. dla dzieci z homilią
11.15 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Poniedziałek 7 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi małżeńskiej
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Wtorek 8 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski

Środa 9 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 10 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 11 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych
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Sobota 12 września – dzień kapłański i młodzieży, dziękczynienie
za sakrament bierzmowania
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka

do Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją

Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 13 września – uroczystość dziękczynna za plony,
dożynki archidiecezjalno-samorządowe
7.00 Msza św. z homilią

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie,
Kolbudy, Pruszcz Gd. – przewodniczy ks. Arcybiskup, oprawa
muzyczna – chór męski z Trąbek Wielkich, wręczenie
pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych,
błogosławieństwo tegorocznych plonów

14.00 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią
19.00–21.00 Zabawa na stadionie
21.00 Zakończenie odpustu – Apel Jasnogórski

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – wrzesień 2015

6 września: 23. Niedziela
zwykła
Iz 35,4–7a
Jk 2,1–5
Mk 7,31–37

8 września: Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
Mi 5,1–4a
Rz 8,28–30
Mt 1,1–16.18–23 lub Mt 1,18–23

13 września: 24. Niedziela
zwykła
Iz 50, S–9a

Jk 2,14–18
Mk 8,27–35

20 września: 25. Niedziela
zwykła
Mdr 2,12.17–20
Jk 3,16 – 4,3
Mk 9,30–37

27 września: 26. Niedziela
zwykła
Lb 11,25–29
Jk 5,1–6
Mk 9,38–43.45.47–48
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KATECHEZA W ŻYCIU DZIECKA
wychowanie do wiary

Młody człowiek, dziecko, poszuku-
je Prawdy – czyni to bardziej lub
mniej świadomie. Często zadaje
pytanie: „Co dobrego mam czy-
nić?” Wynika to z jego niepokoju
i niewiedzy, a zarazem jest pełnym
ufności oczekiwaniem na zaspoko-
jenie tego braku: cóż mam czynić
– nie wiem – ty mi to powiedz!
Dziecko nie jest przygotowane do
tego, by „znać drogę do Prawdy”.
Potrzebuje przewodników.

W powyższym pytaniu zawarte
jest skierowanie do katechety: je-
steś moim nauczycielem, prowadź
mnie. Stawia to każdego kateche-
tę wobec odpowiedzialności za los
powierzonego mu dziecka, jak też
wobec pytania o własną wiarygod-
ność jako świadka Prawdy. Wiąże
się to ściśle z tym, by katecheta
działał w świetle tej Prawdy, która
ma swoje źródło w samym Bogu –
pełni wszelkiej Prawdy.

Zatem, nasuwają się pytania: Co
należy czynić? W jaki sposób pro-
wadzić dziecko do pełnej wiary? Ja-
kie stosować środki? Jakim świad-
kiem ma być sam katecheta?

W procesie wychowania dzieci do
wiary ważna jest współpraca insty-
tucji wychowawczych, „mówienie

wspólnym głosem”. Tymi instytu-
cjami są przede wszystkim rodzina,
Kościół, szkoła.

Zadania rodziny, „Kościoła domo-
wego” związane są ściśle z tym,
czym żyje cała Rodzina Boża. Zada-
niem rodziców powinna być pomoc
w rozumieniu symboli religijnych,
w odkrywaniu ich głębszego „bo-
skiego” wymiaru. Najistotniejszym
jednak elementem jest Msza święta
– centrum wszystkich poszczegól-
nych świąt i okresów liturgicz-
nych. Stąd ważne jest wspólne
uczestnictwo w Ofierze Chrystusa
jako niezastąpiony przykład dobrej
katechezy.

W obecnych czasach wydaje się, że
najbardziej destrukcyjnym zagro-
żeniem dla rodziny i całokształtu
jej zadań wychowawczych (też re-
ligijnych) jest brak podstawowego
fundamentu, jakim jest „klimat
miłości”. Jest to przyczyna pato-
logii środowiska rodzinnego i ro-
dzinnych kryzysów, w których naj-
bardziej cierpi dziecko (rozwody,
wyjazdy zagraniczne za pracą, ży-
cie w konkubinacie itp.).

Kościół swą działalnością dusz-
pasterską obejmuje wszystkich.
Szczególne jednak miejsce we
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wspólnocie Kościoła zajmują dzie-
ci jako te, które są jego nadzie-
ją i przyszłością. Kościół przede
wszystkim swoje zadania urze-
czywistnia poprzez angażowanie
dziecka w samą liturgię: powie-
rzanie mu funkcji lektora, za-
chęcanie do śpiewania w chórze,
grania na instrumentach muzycz-
nych, do brania udziału w spon-
tanicznej modlitwie powszechnej,
procesjach, jasełkach, misteriach
oraz innych czynnościach, wynika-
jących ze specyfiki danego okresu
liturgicznego.

Omawiając zadania szkoły, których
celem jest kształtowanie wiary,
ograniczę się wyłącznie do naucza-
nia religii (katechezy szkolnej).
Należy cieszyć się, że zgodnie z ży-
czeniem Jana Pawła II katecheza
znalazła swoje miejsce w warun-
kach szkolnego środowiska. Kate-
chetom winna przyświecać troska
o to, by w rzeczywistości szko-
ły katecheza nadal pozostała au-
tentycznym spotkaniem uczniów
z Chrystusem, a nie ograniczyła
swojej misji do suchego przekazu
wiadomości religijnych, co uczyni-
łoby z niej tylko lekcję religii.

Katecheta wypełnia swoje zadania
z polecenia Kościoła. Aby mógł na-
uczać religii w szkole, musi otrzy-
mać od biskupa diecezji tzw. mi-
sję kanoniczną, do wydania której
potrzebne są: odpowiednie kwali-
fikacje moralne, odpowiednie wy-
kształcenie i gotowość do posługi
w imieniu Kościoła.

Zatem celem katechetycznej po-
sługi jest prowadzenie uczniów
do osiągnięcia dojrzałej wiary, by
w sposób pełny, świadomy i czynny
przeżywały spotkanie z Chrystu-
sem podczas liturgii słowa i Eu-
charystii. Katecheza ma kształto-
wać postawę słuchania słowa Bo-
żego i realizowania go w życiu,
podziwu dla dzieł Bożych, uwiel-
bienia, wdzięczności, ofiarowania
siebie z Chrystusem Bogu przez
wierne wykonywanie codziennych
obowiązków.

Poprzez stworzenie odpowiednich
warunków w domu i w szkole,
dziecko będzie uczyło się działania
we wspólnocie, życzliwego odno-
szenia się do siebie, wzajemnej od-
powiedzialności, niesienia pomocy
w trudnościach.

Dziecko uformowane przez kate-
chezę domową i szkolną nie będzie
miało trudności w podejmowaniu
różnych zadań dla dobra wspólnoty
w przygotowaniu do uczestnictwa
w Eucharystii.

Wiara bowiem, w swojej pełnej po-
staci, nie jest niczym innym, jak
miłością Boga, ta zaś winna mieć
swoje odbicie w życiu codzien-
nym. Tak więc atmosfera miłości
w rodzinie, wiarygodność kateche-
ty jako świadka Prawdy oraz pro-
mowanie przez szkołę wartości po-
dawanych przez Kościół umożliwią
zbliżenie się do Boga tych, którzy
są przyszłością zarówno rodziny,
jak i Kościoła czy też państwa.

Opracowała: Sabina Stolc
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 lipca gościliśmy w Trąbkach
Wielkich XXXIII Gdańską Pie-
szą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Z Gdańska do Częstochowy wyru-
szyło około 500 pielgrzymów. Tego-
roczna pielgrzymka przebiegała pod
hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!”. Pierwszy dzień wę-
drówki był urozmaicany deszczem
i z tego powodu pielgrzymi odpoczy-
wali i posilali się w hali sportowej
naszego gimnazjum. Dla uczestni-
ków pielgrzymki nie zabrakło napo-
jów chłodzących i ciasta oraz gorącej
zupy pomidorowej, przygotowanej
przez grupę naszych parafianek. Na
stronach 10–11 bieżącego numeru

„Kany” zamieszczamy krótką foto-
relację z tego wydarzenia.

***
W połowie sierpnia zakończyła się
budowa chodnika wokół kościoła
parafialnego w Trąbkach Wielkich.
Ksiądz proboszcz Bolesław Anto-
niów osobiście nadzorował postęp
robót wykonywanych przez brygadę
pod kierunkiem Zygmunta Schwich-
tenberga z Ełganowa. Nowy chodnik
ładnie się prezentuje i miejmy na-
dzieję, że będzie służył parafianom
przez wiele lat.

Oprac. S. D.

Nowy chodnik wokół kościoła w Trąbkach Wielkich

9



GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2015 r.

Wejście pielgrzymów do Trąbek Wielkich utrudniały deszcz i prace drogowe

Poczęstunek zupą „proboszczówką” i ciastem
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Odpoczynek w hali sportowej

Modlitwa przed dalszą drogą
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MŁODZIEŻOWA GRUPA INTEGRACYJNA

W dniach od 1 do 15 sierpnia 2015
roku, w Domu Pielgrzyma przy
parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Trąbkach Wielkich
już po raz drugi gościła młodzież
z Ukrainy, Niemiec oraz Polski.
Celem ich pobytu było uczestnictwo
w integracyjnym spotkaniu grup
międzynarodowych.

W ramach obozu młodzież w wieku
12–17 lat pogłębiała wiedzę ducho-
wą, katolicką, poznawała zwyczaje
panujące w poszczególnych krajach
oraz ich cechy charakterystyczne.
Jednym z zadań było branie aktyw-
nego udziału w liturgii Mszy św.
przez czytania, psalmy, modlitwy
wiernych i śpiewy.

Uczestnicy projektu dzięki pie-
szym wędrówkom poznali najbar-
dziej urokliwe miejsca w gminie.

Brali oni również udział w wyciecz-
kach nad morze, zwiedzili zamek
w Malborku, Twierdzę Wisłoujście
i Archikatedrę w Gdańsku-Oliwie.
Odwiedzili Westerplatte, ogród bo-
taniczny i palmiarnię w Oliwie.
Sobotni czas wolny młodzież spę-
dziła w Gdańsku na Jarmarku św.
Dominika.

Codziennymi atrakcjami były gry
i zabawy w zespołach międzyna-
rodowych na orliku w Trąbkach
Wielkich, wspinaczka na mobilnej
ściance, zabawy taneczne, animacje
wieczorne, jak również noc filmowa
w gimnazjum.

Projekt dofinansowany był przez or-
ganizację Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży. Uczestniczyło
w nim 67 osób, w tym 6 opiekunów.

info i foto Justyna Perka

Młodzież ukraińsko-niemiecko-polska na Westerplatte
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Na Westerplatte W Twierdzy Wisłoujście

W Malborku
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INTENCJE MSZY ŚW. – wrzesień 2015

W dniach od 1 do 30 września
2015 odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Jana Halbę.

1. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za zmarłych z rodzin
Butowskich i Groszów

2. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Stanisława Jasińskiego
(30. dzień od śmierci)
Czerniewo: Za śp. Marcina
Albina (1. rocznica śmierci)

3. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Henryka Szwocha

4. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Czesława Gawryjołka
c) Za śp. Zbigniewa Krzosa
i Andrzeja Jakubowskiego oraz
zmarłych z rodziny Krzosów

5. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Jana Pajonkowskiego
(1. rocznica śmierci)

6. 700: Za zmarłych z róży
św. Katarzyny (p. Keler)
830, Czerniewo: a) O zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Jana Dończyka w 85. urodziny
b) Za śp. Andrzeja Brzezińskiego
(11. rocznica śmierci)
1000: Za śp. Jana Halbę (greg.)
1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Joanny
i Tomasza w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa
1800: Za śp. Krystynę Suss

7. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

8. a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk

b) Za śp. Jana Halbę (greg.)
9. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)

b) Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza

10. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Danutę, Mariana, Ro-
mana, Kazimierza i Marię Jan-
kowskich oraz Zygmunta Platę

11. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Henryka i Brygidę
(w urodziny) Kuszów

12. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Pauliny
Jaszewskiej w 15. urodziny
b) Za śp. Jana Halbę (greg.)
c) Za śp. Janinę (8. rocznica
śmierci), Władysława,
Eugeniusza Płazów oraz Jana
(25. rocznica śmierci) i Jadwigę
Brokosów

13. 1200: a) Za śp. Jana Halbę
(greg.)
b) Za śp. Jana, Piotra, Marię
i Stanisława Wilków oraz
zmarłych z tej rodziny
c) Za śp. Krzysztofa Kempika,
Jolantę Lewek, Zofię i Stefana
Prociów
1800: Za śp. Marzenę Kozaczuk

14. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Krystynę Suss

15. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Henryka Szwocha

16. Za śp. Jana Halbę (greg.)
17. a) Dziękczynna, o zdrowie

i Boże błogosławieństwo
dla Władysławy i Jürgena
Tucholskich w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa
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17. b) Za śp. Jana Halbę (greg.)
18. a) Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo dla Anity
i Andrzeja Dończyków w rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Jana Halbę (greg.)

19. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)
b) Za śp. Antoninę, Andrzeja
i Alfonsa Czerwińskich
oraz zmarłych z rodzin
Czerwińskich i Walkiewiczów

20. 700: Za śp. Jana Halbę (greg.)
830, Czerniewo: Za śp. Marię,
Władysława i Helenę Rodów
oraz Józefa, Jana i Martę
Zawickich
1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Katarzyny
i Michała Bianga w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
1115: Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego oraz zmarłych
z rodzin Dzwonkowskich
i Myszkierów
1800: Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów oraz rodziców z obojga
stron

21. Za śp. Jana Halbę (greg.)
22. Za śp. Jana Halbę (greg.)
23. Za śp. Jana Halbę (greg.)
24. Za śp. Jana Halbę (greg.)
25. a) Za śp. Jana Halbę (greg.)

b) Za śp. Jadwigę Rogall
(2. rocznica śmierci)

26. Za śp. Jana Halbę (greg.)
27. 1000: Za śp. Stanisława

Nowaka (5. rocznica śmierci)
1115: Za śp. Franciszka Sussa
(8. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Jana Halbę (greg.)

28. Za śp. Jana Halbę (greg.)
29. Za śp. Jana Halbę (greg.)
30. Za śp. Jana Halbę (greg.)

SPIS TREŚCI

Słowo do Wiernych,
ks. Bolesław Antoniów . . . . . . . . . . . . 2

Program tygodniowego odpustu
od 6 do 13 września 2015 r. . . . . . . . 5

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki . . . . . . . . . . . 6

Katecheza w życiu dziecka.
Wychowanie do wiary,
Sabina Stolc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kronika nie tylko parafialna . . . . . . 9

Gościliśmy pielgrzymów –
28 lipca 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Młodzieżowa grupa integracyjna,
Justyna Perka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
21 września: Julia Agata Jakubowska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
27 września: 1. roczn. s. m. Ewy (z d. Murzyn) i Wojciecha Surmów
25 września: 5. roczn. s. m. Hanny (z d. Smulczyk) i Piotra Drejerów
25 września: 5. roczn. s. m. Karoliny (z d. Pelowskiej) i Pawła Wysockich
29 września: 5. roczn. s. m. Marii (z d. Grot) i Pawła Meyerów
16 września: 20. roczn. s. m. Anny (z d. Jurkowskiej) i Sławomira Sebzdów
30 września: 20. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Wysieckiej) i Michała Szturo
14 września: 30. roczn. s. m. Ireny (z d. Szwindowskiej) i Ryszarda Kotulów
14 września: 30. roczn. s. m. Aliny (z d. Szulc) i Krzysztofa Formelów
14 września: 30. roczn. s. m. Jolanty (z d. Pauls) i Antoniego Gierskich
21 września: 30. roczn. s. m. Anny (z d. Czapiewskiej) i Krzysztofa Zająców
28 września: 30. roczn. s. m. Anny (z d. Smukała) i Jana Prangów

ODESZLI DO PANA

2 sierpnia: zmarł w wieku 61 lat śp. Stanisław Jasiński
8 sierpnia: zmarła w wieku 49 lat śp. Marzena Kozaczuk z Ełganowa

5 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Pajonkowskiego
27 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Herty Ulatowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


