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SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Siostry i Bracia!

Przed nami piękny miesiąc paź-
dziernik poświęcony pięknej modli-
twie różańcowej. Będziemy rozwa-
żać tajemnice z życia Pana Jezusa
i Jego Najświętszej Matki Maryi.
Każdy z nas może odnaleźć w tych
tajemnicach swoje życie. Przecież
nasze życie przeplata się radością,
bólem, chwałą i światłem. Możemy
uczyć się w szkole Maryi, jak prze-
żyć pięknie każdy dzień, jak zdać
egzamin z naszego chrześcijaństwa.

Spróbujmy zastanowić się nad mo-
dlitwą „Zdrowaś Maryjo” i rozważ-
my poszczególne zwroty tej modli-
twy.

– „Zdrowaś Maryjo (Raduj się,
Maryjo”). Pozdrowienie anioła Ga-
briela rozpoczyna modlitwę „Zdro-
waś”. To sam Bóg, za pośrednic-
twem anioła, pozdrawia Maryję.
W naszej modlitwie ośmielamy się
podjąć na nowo pozdrowienie Ma-
ryi wraz ze spojrzeniem, jakie Bóg
skierował na swoją pokorną Służeb-
nicę i cieszymy się z radości, jaką
On w Niej znajduje.

– „Łaski pełna, Pan z Tobą”.
Dwa słowa pozdrowienia anioła
wyjaśniają się wzajemnie. Maryja
jest pełna łaski, ponieważ Pan jest
z Nią. Łaska, jaką jest napełnio-
na, oznacza obecność Tego, który
jest źródłem wszelkiej łaski. Maryja

w której sam Pan przychodzi za-
mieszkać, jest uosobieniem córy Sy-
jonu, Arką Przymierza, miejscem,
gdzie przebywa chwała Pana; jest
Ona „przybytkiem Boga z ludźmi”.
„Pełna łaski” jest całkowicie odda-
na Temu, który przychodzi w Niej
zamieszkać i którego Ona ma wydać
na świat.

– „Błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus”.
Po pozdrowieniu anioła czynimy
naszym pozdrowienie Elżbiety. Na-
pełniona Duchem Świętym Elżbie-
ta jest pierwsza w długim szeregu
pokoleń, które błogosławią Mary-
ję. „Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła...” (Łk 1,45); Maryja jest
błogosławiona między niewiastami,
ponieważ uwierzyła w wypełnienie
się słowa Pana. Abraham przez swo-
ją wiarę stał się błogosławieństwem
dla „ludów całej ziemi”. Maryja
przez swoją wiarę stała się Matką
wierzących, dzięki której wszyst-
kie narody ziemi otrzymują Tego,
który jest sam błogosławieństwem
Boga: „Błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus”.

– „Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami”. Zdumiewamy
się razem z Elżbietą: „ A skąd-
że mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie?” (Łk 1,43).
Ponieważ daje nam Jezusa swoje-
go Syna, Maryja jest Matką Boga
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i Matką naszą. Możemy Jej powie-
rzyć wszystkie nasze troski i nasze
prośby. Ona modli się za nami,
podobnie jak modliła się za siebie:
„Niech mi się stanie według twego
słowa!”. Powierzając się Jej modli-
twie, zdajemy się razem z Nią na
wolę Bożą: „Bądź wola Twoja”.

– „Módl się za nami grzeszny-
mi, teraz i w godzinę śmierci
naszej”. Prosząc Maryję, by się
modliła za nami, uznajemy siebie
za biednych grzeszników i zwraca-
my się do „Matki miłosierdzia”, do
Całej Świętej. Powierzamy się Jej
„teraz”, w „dzisiaj” naszego życia.
Nasza ufność rozciąga się aż do
powierzenia już teraz „godziny na-
szej śmierci”. Modlimy się, by była
obecna przy niej jak przy śmierci
swojego Syna na krzyżu i w godzi-
nie naszego przejścia przyjęła nas

jako nasza Matka, by poprowadzić
nas do swego Syna Jezusa, do raju.

Pobożność średniowieczna na Za-
chodzie rozwinęła modlitwę ró-
żańcową. Maryja jest doskonałą
„Orantką”, figurą Kościoła. Gdy
modlimy się do Niej, wraz z Nią
łączymy się z zamysłem Ojca, któ-
ry posłał swego Syna dla zbawie-
nia wszystkich ludzi. Podobnie jak
umiłowany uczeń, św. Jan, przyj-
mujemy do siebie Matkę Jezusa,
która stała się Matką wszystkich
żyjących. Możemy modlić się z Nią
i do Niej. Modlitwa Kościoła jest
jakby prowadzona przez modlitwę
Maryi. Jest z Maryją zjednoczona
w nadziei.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – październik 2015

4 października: 26. Niedziela
zwykła
Rdz 2,18–24
Hbr 2,9–11
Mk 10,2–16

11 października: 28. Niedziela
zwykła
Mdr 7,7–11
Hbr 4,12–13
Mk 10,17–30

18 października: 29. Niedziela
zwykła
Iz 53,10–11
Hbr 4,14–16

Mk 10,35–45 lub Mk 10,42–45

25 października: 30. Niedziela
zwykła
Jr 31,7–9
Hbr 5,1–6
Mk 10,46–52
lub

25 października: Uroczystość
rocznicy poświęcenia kościoła
własnego
1 Krl 8,22–23.27–30
1 Kor 3,9b–11
Mt 16,13–19
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Papież Franciszek:
niech rodziny uczą się wspólnej modlitwy!

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Po refleksji nad tym, jak rodzina
przeżywa czas świętowania i pracy,
rozważamy obecnie czas modlitwy.
Najczęstsze narzekanie chrześcijan
dotyczy właśnie czasu: „Powinie-
nem więcej się modlić... Chciałbym
tak uczynić, ale często brakuje mi
czasu”. Nieustannie słyszymy te
słowa. Ten żal jest niewątpliwie
szczery, bo ludzkie serce zawsze po-
szukuje modlitwy, nawet o tym nie
wiedząc; a jeżeli jej nie znajduje,
nie ma pokoju. Lecz aby modlitwa
i serce się spotkały, musimy pielę-
gnować w naszych sercach żarliwą
miłość do Boga, miłość uczuciową.

Możemy postawić sobie bardzo pro-
ste pytanie. Czy umiesz uwierzyć
w Boga z całego serca, żywić nadzie-
ję, że pomoże ci w trudnościach; czy
potrafisz poczuć się zobowiązany,
żeby Jemu podziękować. Wszystko
jak trzeba. Ale czy chcemy też tro-
chę „dobra” dla Pana? Czy myślenie
o Bogu nas wzrusza, zadziwia, an-
gażuje nasze uczucia?

Pomyślmy o sformułowaniu wielkie-
go przykazania, które tkwi u pod-
staw wszystkich innych: „Będziesz
miłował Pana, Boga twojego, z ca-
łego swego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich swych sił”
(Pwt 6,5; Mt 22,37). Sformułowanie
to posługuje się intensywnym języ-
kiem miłości, odnosząc go do Boga.
W tym właśnie przede wszystkim
mieści się duch modlitwy. A skoro
tak, to obejmuje cały czas i nigdy go
nie opuszcza. Czy potrafimy myśleć
o Bogu jako serdecznej zażyłości
utrzymującej nas przy życiu, nad
którą nie ma nic innego? Serdecz-
nej pieszczocie, od której nic, nawet
śmierć nie może nas rozdzielić? Czy
też może myślimy o Nim tylko jako
o Wielkim Bycie, Wszechmocnym,
który stworzył wszystkie rzeczy, Sę-
dzim, który kontroluje wszystkie
działania? Wszystko to jest oczywi-
ście prawdą. Ale tylko kiedy Bóg
jest miłością ponad wszystkie nasze
miłości, sens tych słów staje się peł-
ny. Wówczas czujemy się szczęśliwi,
a nawet trochę zmieszani, bo On
o nas myśli, a nade wszystko nas
miłuje! Czyż nie jest to niesamo-
wite? Czy to nie jest niesamowite,
że Bóg otacza nas, traktuje nas
czule z ojcowską miłością? Jest to
przepiękne, jakże wspaniałe! Mógł-
by dawać się poznać po prostu
jako Najwyższy Byt, dając przyka-
zania i czekać na rezultaty. Ale Bóg
uczynił i czyni nieskończenie więcej
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niż to. Towarzyszy nam na drodze
życia, chroni nas, miłuje.

Jeśli miłość do Boga nie rozpala
ognia, to duch modlitwy nie roz-
grzewa czasu. Jezus powiedział, że
możemy nawet mnożyć nasze słowa,
„jak poganie”, lub ukazywać nasze
obrzędy, „jak to czynią faryzeusze”
(Mt 6,5.7). Serce, w którym płonie
miłość do Boga, sprawia, że modli-
twą stają się także myśli bez słów
lub wezwanie przed świętym obra-
zem, lub gest miłości i szacunku,
gdy mijamy kościół. Jakże to pięk-
ne, kiedy matki uczą małe dzieci
gestów miłości do Jezusa i Dziewicy
Maryi. Jakże w tym wiele czułości.
Wówczas serce dzieci zamienia się
w miejsce modlitwy. I jest to dar
Ducha Świętego. Nigdy nie zapo-
mnijmy, aby poprosić o ten dar dla
każdego z nas! Jak powiedział Je-
zus, Duch Boży ma swój specjalny
sposób, by powiedzieć w naszych
sercach „Abba” – „Ojcze”, sposób,
którego nigdy nie możemy znaleźć
o własnych siłach (por. Ga 4,6). To
w rodzinie uczymy się prosić o ten
dar Ducha Świętego i go docenić.
Jeśli nauczysz się go z taką samą
spontanicznością, z jaką nauczyłeś
się mówić „tata” i „mama”, to na-
uczyłeś się go na zawsze. Kiedy
ma to miejsce, to czas całego życia
rodzinnego jest osłonięty w łonie
miłości Boga i spontanicznie poszu-
kuje czasu modlitwy.

Jak dobrze wiemy, czas rodziny jest
czasem skomplikowanym i wypeł-
nionym, zatłoczonym, zajętym i za-
troskanym. Zawsze go mało, nigdy
nie wystarcza, jest tak wiele do zro-
bienia. Ten, kto ma rodzinę, szybko

się uczy rozwiązywania równania,
którego nawet wielcy matematycy
nie potrafią rozwiązać: jak w ciągu
dwudziestu czterech godzin zrobić
dwa razy tyle! Tak to jest, czyż nie?
Nie brak matek i ojców, którzy mo-
gliby za to dostać Nagrodę Nobla!
W 24 godziny wykonują to, co się
robi w 48! Nie wiem, jak to się
im udaje, ale zbierają się w sobie
i to czynią. Jakże jest wiele pracy
w rodzinie!

Duch modlitwy oddaje czas Bo-
gu, porzuca obsesję życia, któremu
zawsze brakuje czasu, odnajduje po-
kój rzeczy niezbędnych i odkrywa
radość nieoczekiwanych darów. Do-
brymi przewodnikami w tej dziedzi-
nie są dwie siostry Marta i Maria,
o których mówi Ewangelia. Na-
uczyły się one od Boga harmonii
rytmów życia rodzinnego: piękna
świętowania, pokoju pracy, ducha
modlitwy (por. Łk 10,38–42). Ich
świętem były odwiedziny Jezusa,
którego miłowały. Jednakże pewne-
go dnia Marta dowiedziała się, że
trud gościnności, jakkolwiek ważny,
to nie wszystko, ale że słuchanie Pa-
na, jak czyniła to Maria, było rzeczą
naprawdę istotną, „najlepszą cząst-
ką” czasu. Modlitwa wypływa ze
słuchania Jezusa, z czytania Ewan-
gelii – nie zapominajcie, by każdego
dnia przeczytać fragment Ewange-
lii, z zażyłości ze Słowem Bożym.
Czy w naszej rodzinie istnieje ta
zażyłość? Czy mamy w domu Ewan-
gelię? Czy otwieramy ją niekiedy,
żeby przeczytać ją razem? Czy ją
rozważamy, modląc się na różań-
cu? Ewangelia czytana i rozważana
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w rodzinie jest jak dobry chleb, któ-
ry karmi serca wszystkich. A rano
i wieczorem czy też gdy siadamy do
stołu, nauczmy się wspólnego odma-
wiania z wielką prostotą modlitwy:
to Jezus przybywa między nas, jak
udawał się do rodziny Marty, Marii
i Łazarza.

Bardzo mi zależy na pewnej spra-
wie, którą widziałem w miastach:
istnieją dzieci, które nie nauczyły
się znaku krzyża. Ojcze, matko –

naucz swe dziecko modlitwy, jak
się czyni znak krzyża! To piękne
zadania matek i ojców!

W modlitwie rodziny, w jej wydarze-
niach ważnych i chwilach trudnych
powierzamy się sobie nawzajem,
aby każdy w rodzinie strzeżony był
Bożą miłością.

KAI
opr. ks. B. Antoniów

Biskup Mendyk: rodzice mają prawo decydować,
czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii

Żyjemy w ustroju demokratycznym,
a zatem rodzice mają niezbywalne
prawo decydować o uczęszczaniu
bądź nieuczęszczaniu dziecka na
lekcje religii – podkreślił bp Marek
Mendyk, przewodniczący Komisji
Wychowania Katolickiego KEP pod-
czas konferencji „Nauczanie religii
w szkole – 25 lat doświadczeń”, któ-
ra 28 sierpnia odbyła się w siedzibie
Sekretariatu Episkopatu Polski.

Biskup Mendyk przypomniał, że
po przełomie 1989 r. dokonująca się
w Polsce odnowa życia społeczno-po-
litycznego umożliwiła powrót religii
do szkół i przedszkoli publicznych.

U podstaw tej decyzji – wyjaśnił – by-
ło zarówno docenienie roli chrześci-
jańskich wartości etycznych w pro-
cesie wychowania, jak i potwierdze-
nie prawa rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami. – Ten argument wciąż
zachowuje swoje znaczenie – dodał.

Przewodniczący Komisji Wychowa-
nia Katolickiego KEP przypomniał
o założeniach teologicznych oraz
pedagogicznych nauczania religii
w szkole.

Zaznaczył, że nadrzędnym celem
katechezy jest „doprowadzenie do
spotkania z Jezusem jako żywą
osobą, nie jakąś mglistą ideą, ale
Bogiem żywym”. – Staramy się
zatem nie tylko poprzez programy
nauczania, ale i osobiste świadectwo
katechetów – duchownych i świec-
kich – pokazać, że zacząć wierzyć
to decydować się wejść w bliską
relację z Panem Jezusem – wyjaśnił
bp Mendyk.

Podkreślił, że zadaniem kateche-
zy jest też umożliwienie poznania
wiary, co związane jest z formacją
moralną, wychowaniem liturgicz-
nym, nauczaniem modlitwy, wycho-
waniem do życia we wspólnocie
i w poczuciu odpowiedzialności za
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drugiego człowieka oraz misji, czyli
nauki służenia innym i dzielenia się
z nimi swoimi talentami i osiągnię-
ciami.

Nie mniej ważne są założenia peda-
gogiczne nauczania katechezy. Re-
ligia w szkole prowadzi do wiedzy
o historii i kulturze zarówno du-
chowej, jak i materialnej Europy
i świata. – Nie da się bowiem do-
brze zrozumieć literatury czy sztu-
ki bez znajomości chrześcijaństwa –
przypomniał bp Mendyk.

W tym kontekście istotny jest inte-
gralny charakter wychowania czło-
wieka, niemożliwy bez nauczania
religijnego – podkreślił. I zaznaczył:
– Choć dla osób wierzących humani-
styczne wartości religii są argumen-
tem mocno przekonującym, to dla
niewierzących tym, co mogłoby uza-
sadnić obecność religii w nauczaniu
szkolnym, jest znaczenie społeczno-
-kulturowe i wychowawcze.

Religia pomaga bowiem znaleźć od-
powiedź na najbardziej fundamen-
talne pytania człowieka, takie jak:
sens życia, początek i koniec istnie-
nia, konieczność pracy i cierpienia
– argumentował bp Mendyk.

Nauczanie religii w szkole jest także
swego rodzaju wsparciem we właści-
wym rozpoznaniu wielu współcze-
snych „niedojrzałych i niegodnych
człowieka form doświadczenia reli-
gijnego”, jak fanatyzm, fundamen-
talizm, działalność sekt czy nieto-
lerancja. Przeciwwagą, którą niesie
ze sobą katecheza szkolna, jest wy-
chowanie do pokoju i pluralizmu,
o czym wypowiadają się wszystkie
światowe religie.

Z drugiej strony „ignorowanie reli-
gii nie pozwala na właściwą inter-
pretację własnej przeszłości i toż-
samości”. – To właśnie ignorancja
jest źródłem uprzedzeń i nietole-
rancji, zagrożeniem dla współżycia
w pokoju – dodał bp Mendyk.

W jego opinii charakter nauczania
religii jest specyficzny i wyjątko-
wy, dokonuje się bowiem w opar-
ciu o wzajemne relacje dydaktyczne
między katechezą a innymi przed-
miotami.

Ksiądz prof. Piotr Tomasik, dzie-
kan Wydziału Teologicznego UKSW,
przypomniał o podstawach praw-
nych funkcjonowania katechezy
w szkole. Podkreślił, że są to pod-
stawy „bardzo mocne”.

Regulują je, w kolejności hierarchii
aktów prawnych, Konstytucja RP
(art. 53 ust. 4), Konkordat między
Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą
Polską (art. 12), ustawa o syste-
mie oświaty z 1991 r. (art. 16),
rozporządzenie MEN z 1992 r. oraz
porozumienie między MEN a KEP
w sprawie kwalifikacji nauczycieli
religii z 2000 r.

Te akty prawne są analogiczne do
rozwiązań dotyczących innych wy-
znań. – W polskim systemie oświato-
wym jest 27 rodzajów religii, ponie-
waż każdy związek wyznaniowy ma
prawo do organizowania własnego
nauczania i część z tych związków
z tego korzysta – przypomniał ks.
prof. Tomasik.

Od strony kościelnej nauczanie
jest regulowane przepisami prawa
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kanonicznego oraz uchwałą KEP
z 2001 r.

Lekcje religii w szkole organizowane
są zatem we współpracy dwóch
płaszczyzn: kościelnej i szkolnej.
Każdy z tych podmiotów ma inne
zadania.

Kościół jest odpowiedzialny za treść
nauczania religijnego, zatwierdza
programy i podręczniki. Określa,
które cele i zadania szkoły winny
być realizowane na lekcjach religii,
wśród których jest między inny-
mi ewangelizacja. Podejmuje też
nadzór merytoryczny nad tymi lek-
cjami, wreszcie kieruje nauczycieli
religii do pracy w konkretnych pla-
cówkach oświatowych.

Szkoła natomiast włącza nauczy-
ciela religii w realizację planu wy-
chowawczego i dydaktycznego pla-
cówki, stosuje rygory organizacyjne
wobec lekcji religii, właściwe dla
ogółu przedmiotów i nauczycieli.

Relacje między nauczaniem religii
a instytucją szkolną ksiądz prof.
Tomasik określił jako „autonomię
i podporządkowanie”. – Autono-
mia wyraża podmiotowość Kościoła,
a podporządkowanie – podmioto-
wość szkoły – wyjaśnił.

KAI
opr. ks. B. Antoniów

Powitanie Matki Bożej z Lourdes

Matko Boża, Niepokalana
Maryjo

Przybywasz do nas z Lourdes w figu-
rze Twojego objawienia, aby prze-
mówić do nas, tak jak mówiłaś
do 14-letniej Bernadetty przekazu-
jąc Jej swoje orędzie. W orędziu
tym wzywasz nas do nawrócenia,
oczyszczenia z grzechów, do życia
w czystości poprzez modlitwę ró-
żańcową, wskazując na jej ogromną
moc.

Matko Boża, witamy Cię bardzo ser-
decznie w naszej wspólnocie para-
fialnej w domu Pani Trąbkowskiej.
Twoja obecność wśród nas napełnia
dziś radością nasze serca i jest wiel-
kim, niezapomnianym przeżyciem.
Mamy Ci tak wiele do powiedzenia

przez modlitwę wypełnioną również
naszymi prośbami. Ufamy, że nas
wysłuchasz i ubogacisz naszę wiarę.
Chcemy być blisko Ciebie, jak dziec-
ko przytulone do Matki. Powtarza-
my za świętym Janem Pawłem II –
„jesteśmy cali Twoi”. Matko Boża
naucz nas pokory i miłości. Wskazuj
nam drogę, byśmy mogli realizować
Twoje orędzie, które szczególnie
w dzisiejszych czasach jest wciąż
aktualne. Pomóż nam zrozumieć
potrzebę modlitwy różańcowej, tak
jak to uczyniłaś Bernadecie. Matko
Boża, zawierzamy Ci nasze troski,
modlitwy i codzienne sprawy. W To-
bie pokładamy naszą nadzieję.

Józef Sroka
Przewodniczący Rady Parafialnej
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Figura Matki Bożej z Lourdes w Trąbkach Wielkich
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Piękne korony żniwne na dożynkach archidiecezjalno-samorządowych w Trąbkach
Wielkich

Dożynki archidiecezjalno-samorządowe w Trąbkach Wielkich, dziękczynienie za
dar chleba
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Dożynki archidiecezjalno-samorządowe

W niedzielę 13 czerwca br. w Trąb-
kach Wielkich odbyła się uroczy-
stość zakończenia tygodniowego od-
pustu ku czci Narodzenia Matki
Bożej. Uroczysta Msza święta by-
ła koncelebrowana pod przewodnic-
twem Jego Ekcelencji Księdza Ar-
cybiskupa Sławoja Leszka Głodzia,
Metropolity Gdańskiego.

Istotną częścią tej uroczystości było
dziękczynienie Panu Bogu za te-
goroczne plony ziemi. Starostami
uroczystości dożynkowych byli Pań-
stwo Joanna i Andrzej Lul, rolnicy
z Klępin. Przybyło wiele delegacji
rolników z innych gmin powiatu
gdańskiego z pięknymi wieńcami
z kłosów zboża. Pomysłowe i kunsz-
townie wykonane wieńce żniwne –
co dało się zauważyć – przedstawiały
rolniczy trud w różnych formach.

W uroczystości wzięło udział wielu
zaproszonych na tę okazję gości,
wśród których byli kapłani piel-
grzymujący do nas wraz ze swoimi
parafianami. W tym roku przy-
były pielgrzymki z poszczególnych

parafii z terenu naszej gminy, z pa-
rafii godziszewskiej oraz z Gdańska
i Pruszcza Gdańskiego.

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź podczas homilii zwrócił uwa-
gę na rolniczy trud oparty na co-
dziennej, ciężkiej pracy. Poświęcił
również korony żniwne i ziarno na
nowy zasiew. Życzył rolnikom po-
myślności i obfitych zbiorów w przy-
szłym roku.

Po zakończeniu uroczystości religij-
nej jej uczestnicy z placu ołtarza
polowego udali się na stadion, gdzie
miała miejsce dalsza część dożynek.
Wójt naszej gminy wraz z Księdzem
Arcybiskupem dokonali oficjalnego
otwarcia tej części święta rolnicze-
go. Wśród licznych atrakcji i wy-
stępów nie zabrakło również stoisk
przygotowanych przez poszczególne
sołectwa i koła gospodyń wiejskich.

Józef Sroka
Przewodniczący Rady Parafialnej

Działania parafialnej Caritas

Drodzy Parafianie,
jak co roku pragniemy w okresie
powakacyjnym podzielić się infor-
macjami na temat zrealizowanych
przez nas przedsięwzięć. Biorąc pod
uwagę duże zainteresowanie w ubie-
głym roku akcją „Tornister pełen
uśmiechów” postanowiliśmy także

w tym roku przystąpić do jej re-
alizacji. W ramach akcji tornistry
otrzymane od Caritas Archidiecezji
Gdańskiej przekazujemy zgłaszają-
cym się ludziom wielkiego serca,
którzy wyposażają je w artykuły
szkolne. Także w tym roku akcja
cieszyła się dużym zainteresowa-
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niem i więcej osób chętnych zgłosiło
się, aby wyposażyć tornistry, niż
mieliśmy tornistrów. Otrzymujemy
40 tornistrów od Caritas Archidiece-
zji Gdańskiej na całą parafię. Biorąc
pod uwagę duże zainteresowanie
akcją oraz dużą liczbę potrzebują-
cych dzieci przewidujemy w przy-
szłym roku zakup dodatkowych tor-
nistrów przez Caritas parafialną.
Pragniemy przypomnieć, że wypo-
sażone tornistry trafiają do konkret-
nych dzieci z terenu naszej parafii,
wytypowanych wcześniej przez pe-
dagogów szkolnych.

Co roku staramy się rozszerzać
i ulepszać nasze działania. Tak też
stało się i w tym roku, kiedy po
raz pierwszy przy współudziale Ca-
ritas parafialnej dziewięcioro dzieci
pojechało na letni wypoczynek do
Ośrodka Kolonijnego w Warzenku.
Kolonie zostały dofinansowane ze
środków Caritas parafialnej, para-
fii oraz sponsorów. Wszystkie dzieci
wróciły wypoczęte i zadowolone,
dlatego też w kolejnym roku doło-
żymy wszelkich starań, aby więcej
dzieci z terenu naszej parafii mogło
skorzystać z tej formy wypoczyn-
ku. Caritas parafialna dofinanso-
wała także jednodniowe wycieczki
dzieciom z Trąbek Wielkich oraz
Ełganowa.

Czas na podsumowanie naszego naj-
większego corocznego przedsięwzię-
cia, jakim jest organizacja loterii
fantowej. W tym roku było to dla
nas jeszcze większe wyzwanie, gdyż
loteria trwała dwa dni. Wymagało
to zgromadzenia odpowiednio dużej
ilości fantów, aby wszyscy chcą-
cy wziąć udział w loterii mogli to

uczynić. Z roku na rok liczba sprze-
danych losów jest większa. Tak też
stało się i w tym roku. Cieszy nas
to niezmiernie, gdyż nasza praca
nie idzie na marne, a także ma-
my możliwość rozszerzenia naszej
pomocy na większą liczbę osób czy
inne jej formy. Loteria to nie tyl-
ko dwa dni sprzedaży losów. To
wiele miesięcy wytężonej pracy. To
odwiedzanie dziesiątek sponsorów,
załatwianie wielu urzędowych for-
malności, przygotowywanie losów,
robienie zakupów i wiele, wiele
innych czynności organizacyjnych.
Dlatego chcę w sposób szczegól-
ny podziękować wszystkim kole-
żankom z Caritasu, które bezinte-
resownie i dobrowolnie podejmują
corocznie trud związany z przygoto-
waniem i obsługą loterii. Dziękuję
także członkom naszych rodzin za
wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc,
dzięki czemu możemy więcej czasu
poświęcać na działanie w Caritasie.
W tym roku z pomocą przyszła nam
młodzież ze Szkolnego Koła Caritas
funkcjonującego przy Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Bardzo dzię-
kujemy za pomoc przy organizacji
loterii oraz w trakcie jej trwania.
Dziękujemy także sponsorom, bez
których nie bylibyśmy w stanie zor-
ganizować naszej loterii, a których
to przedstawiamy poniżej. Ale naj-
większe podziękowania należą się
Wam drodzy Parafianie za „wier-
ność” naszej loterii, za to, że co
roku nabywacie losy. Środki po-
zyskane z loterii są naszym naj-
większym przychodem, dzięki któ-
remu możemy realizować kolejne
przedsięwzięcia, np.: przygotowa-
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nie paczek świątecznych, kolonie
i wycieczki dla dzieci czy świadczyć
bieżącą pomoc rodzinom potrzebu-
jącym. Składamy Wam serdeczne
Bóg zapłać. Wszystkim, którzy nie
mogli lub nie zdążyli nabyć losów,
a chcieliby wspomóc naszą działal-
ność, zachęcamy do wpłat nawet

niewielkich środków na nasze kon-
to. Z góry serdecznie dziękujemy.

Danuta Mokrosińska

CARITAS Parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Trąbkach Wielkich
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 6
08 8335 0003 0300 0114 2000 0020

Loteria fantowa Caritas – sponsorzy
1. Wójt Gminy Trąbki Wlk. – Błażej Konkol;
2. Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wlk. – Zbigniew Leszczyński;
3. Alfa System (Trąbki Wlk.);
4. Genowefa Latocha (Kleszczewo);
5. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Gdańsk);
6. PHU Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (Trąbki Wlk.);
7. „Bar nad Wierzycą” – Alicja Duszkiewicz (Trąbki Wlk.);
8. Caritas Centrum Rehabilitacji (Trąbki Wlk.);
9. Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” (Łubiana);
10. Salon fryzjerski „Anita” (Trąbki Wlk.);
11. Salon fryzjerski „NICOL” – Magdalena Konieczna (Pruszcz Gd.);
12. Centrum ogrodnicze – Justyna Kaleta (Gdańsk);
13. Szkoła roślin ozdobnych „DAMMERA” (Mierzeszyn);
14. Szkółka roślin – Dariusz Wieczorek (Jagatowo);
15. Sklep spożywczo-przemysłowy „Fart” – Andrzej Pastuszka (Trąbki Wlk.);
16. Sklep „U Sławki” – Sławomira Dera (Trąbki Wlk.);
17. Sklep spożywczo-przemysłowy – Jacek Goldschmidt (Gołębiewko);
18. Gościniec dla Przyjaciół „Hilary” (Kleszczewo);
19. Wytwórnia kosmetyków „OCEANIC” (Trąbki Małe);
20. Gabriela i Krzysztof Jagła (Trąbki Wlk.);
21. Ferma Drobiu Goldferm – Natalia Powalska (Trąbki Wlk.);
22. Krzysztof Marciniak (Trąbki Wlk.);
23. Usługi handlowo-gastronomiczne – Mieczysław Płaza (Trąbki Wlk.);
24. Usługi budowlane – Piotr Wiśniewski (Pruszcz Gd.);
25. Usługi transportowe – Dominik Szostek;
26. Krzysztof Jankowski (Kleszczewo);
27. Jan Kula (Kleszczewo);
28. Andrzej Dończyk (Czerniewo);
29. Biuro Rachunkowe „PERFEKT” – Małgorzata Ogonowska (Trąbki Wlk.);
30. Józef Sroka (Trąbki Wlk.);
31. „Elnaft” Sp. z o.o. (Trąbki Wlk.);
32. Jerzy Gębura – sołtys wsi Kaczki;
33. Alfred Wenzel;
34. Monika i Ireneusz Głowaccy (Kleszczewo);
35. „Energoter” Sp. z o.o.;
36. Sklep „Sezam” (Trąbki Wlk.);
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich – pierwszy etap rozbiórka
części budynku (29.08.2015)

Dalszy etap – przygotowanie wykopu pod fundamenty (19.09.2015)
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 sierpnia rozpoczęły się roboty
przy rozbudowie Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich. Do
budynków szkolnych zostanie do-
budowane nowe skrzydło w miej-
sce wyburzonej części, w której
dotychczas mieściła się m.in. świe-
tlica szkolna i kuchnia. W nowej
części na poziomie przyziemia po-
wstanie 1 sala lekcyjna, stołówka
szkolna, świetlica oraz 2 szatnie
dla dzieci. Na poziomie parteru bę-
dzie 5 sal lekcyjnych oraz zespoły
sanitariatów. Inwestycja powinna
zostać oddana do użytku we wrze-
śniu 2016.

***
29 sierpnia Zarząd OSP Trąbki
Wielkie zorganizował po raz kolej-
ny akcję „Dar krwi”. Przy miejsco-
wej remizie zaparkował specjali-
styczny autobus, w którym chętni
mogli oddać krew. Organizatorem
tej akcji od wielu lat jest druh Jan
Kosiński.

***
30 sierpnia w Ełganowie mia-
ła miejsce uroczystość odsłonię-
cia tablic upamiętniających byłą
Szkołę Podstawową w Ełganowie.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
w miejscowym kościele w inten-
cji zmarłych nauczycieli, uczniów
i rodziców z tej szkoły. Po na-
bożeństwie Jan Trofimowicz jr,

w imieniu organizatorów uroczy-
stości, wręczył byłym nauczycielom
tej szkoły, sponsorom oraz osobom
współpracującym ze szkołą w okre-
sie jej funkcjonowania pamiątkowe
medale. Następnie delegacje złoży-
ły wiązanki i znicze pod obeli-
skiem upamiętniającym zamordo-
wanych i prześladowanych w cza-
sie II wojny światowej. Kulmina-
cyjnym punktem uroczystości było
odsłonięcie pamiątkowych tablic
o byłej szkole z lat 1945–2000. Na
zakończenie organizatorzy zapro-
sili wszystkich na spotkanie przy
kawie.

***

W dniach od 4 do 6 września
w naszym sanktuarium gościliśmy
kopię figury Matki Bożej z Lo-
urdes – patronki chorych. Figura
trafiła do Archidiecezji Gdańskiej
dzięki staraniom ks. Janusza Ste-
cia – dyrektora Gdańskiej Caritas.
Ksiądz Janusz Steć przybył do na-
szej parafii razem z figurą i podczas
wszystkich Mszy św. głosił homilie.

***

5 września w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli Adrianna Karcz i Dawid
Maćkowski z Trąbek Wielkich.

***

15



Honorowa dawczyni krwi Aleksandra Kozak z Trąbek Wielkich z organizatorem
akcji „Dar krwi” Janem Kosińskim

Organizatorzy i goście uroczystości upamiętniającej byłą Szkołę Podstawową
w Ełganowie po Mszy św. w miejscowym kościele
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W dniach od 6 do 13 września po
raz 28 obchodziliśmy tygodniowy
odpust ku czci Matki Bożej Trąb-
kowskiej – Patronki Świata Pra-
cy. Główna uroczystość odpustowa
połączona była z dożynkami archi-
diecezjalno-samorządowymi, a po-
szczególne dni w tygodniu odpu-
stowym dedykowane były różnym
grupom: małżeństwom, dzieciom
szkolnym i nauczycielom, litur-
gicznej służbie ołtarza, czcicielom
Matki Bożej, chorym, młodzieży
i kapłanom.

W niedzielę odpustową, 13 wrze-
śnia, przy ołtarzu polowym od-
prawiona została uroczysta suma
dziękczynna za plony. Mszy św.
koncelebrowanej przez kilkunastu
kapłanów przybyłych z pielgrzym-
kami, przewodniczył metropolita
gdański ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź. Na rozpoczęcie
uroczystości słowa powitania do
ks. arcybiskupa skierował wójt
Błażej Konkol oraz ks. proboszcz
Bolesław Antoniów. Starostami
dożynek w tym roku byli mał-
żonkowie Joanna i Andrzej Lul,
gospodarujący na ok. 40 ha we
wsi Klępiny. Po powitaniu ks. ar-
cybiskup poświęcił korony dożyn-
kowe, a wykonawcy koron żniw-
nych otrzymali puchary i wyróż-
nienia. Homilię wygłosił ks. Arcybi-
skup. Oprawę muzyczną Mszy św.
uświetnił chór Męskie Towarzy-
stwo Śpiewacze „Gryf” z Trąbek
Wielkich.

Po Mszy św. uformował się ko-
rowód dożynkowy z młodzieżową
orkiestrą dętą z gminy Stężyca
na czele, który przemaszerował na
stadion, gdzie odbyła się biesiada
dożynkowa. Na stadionie zaplano-
wano szereg spektakli, w tym dla
dzieci pt. „Złota Rybka” Teatru Na-
rwal. Ponadto odbyły się występy
dzieci i młodzieży z naszej gminy,
występ Koła Gospodyń Wiejskich
z Gołębiewka, koncert Męskiego
Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf”
z Trąbek Wielkich oraz koncert
Przemka Radziszewskiego. Dużym
powodzeniem, jak co roku, cieszyła
się loteria fantowa zorganizowa-
na przez Parafialną Caritas. Dla
chętnych nie brakowało smako-
łyków na różnych stoiskach ga-
stronomicznych. Dla najmłodszych
dostępne było wesołe miasteczko
z wieloma atrakcjami.

***
17 września państwo Jürgen
i Władysława Tucholscy z Trą-
bek Wielkich obchodzili 55-lecie sa-
kramentu małżeństwa. Z tej okazji,
w kościele parafialnym odprawio-
na została Msza św. dziękczynna,
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla czcigodnych jubilatów.

***
19 września w naszym kościele
sakramentalny związek małżeński
zawarli Agnieszka Buga z Kaczek
i Grzegorz Mastalerz z Rywałdu.

Oprac. S. D.
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Dożynki archidiecezjalno-samorządowe w Trąbkach Wielkich, Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” podczas uroczystości wieńczącej tydzień
odpustowy w Trąbkach Wielkich
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Państwo Młodzi Adrianna i Dawid Maćkowscy

Państwo Młodzi Agnieszka i Grzegorz Mastalerzowie
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Posiedzenie Rady Parafialnej w Trąbkach Wielkich

W niedzielę 23 sierpnia br. odby-
ło się posiedzenie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej przy naszym sank-
tuarium. Tematami głównymi spot-
kania były:

� analiza działalności sekcji działa-
jących w radzie,

� bieżące i planowane inwestycje na
obszarze przykościelnym,

� przygotowanie parafii do nawie-
dzenia przez Matkę Bożą w figu-
rze Matki Boskiej z Lourdes,

� organizacja tygodniowego odpu-
stu w dniach 6–13.09.2015 roku,

� sprawy bieżące.

Na wstępie spotkania ksiądz pro-
boszcz Bolesław Antoniów przypo-
mniał o działających w radzie para-
fialnej sekcjach i zapytał, czy wszy-
scy członkowie podtrzymują swo-
ją do nich przynależność. Stwier-
dził, że sekcje te powinny dzia-
łać tak jak do tej pory, ale jeżeli
ktoś chciałby zrezygnować, to niech
sam podejmie taką decyzję. Ksiądz
proboszcz przypomniał zadania po-
szczególnych sekcji.

W dalszej części spotkania ksiądz
Bolesław poinformował o ułożeniu
kostki chodnikowej wokół kościo-
ła, która wzbogaciła wygląd tere-
nu przykościelnego. W przyszłości
chciałby, aby takie chodniki po-
wstały przy kaplicach różańcowych

i drogi krzyżowej. Chciałby też prze-
prowadzić odnowienie samych ka-
plic. Wspomniał również, że ma-
rzy mu się remont nawierzchni
na drodze prowadzącej z remonto-
wanej właśnie drogi wojewódzkiej
nr 222 do parkingu przykościelne-
go. W najbliższym czasie planowane
jest odnowienie ołtarza głównego
w kościele oraz wykonanie nowego
obicia wieży kościelnej. Proboszcz
poinformował, że z uwagi na to, iż
nasz kościół jest zabytkiem, istnieje
możliwość pozyskania dodatkowych
środków zewnętrznych, ale uwarun-
kowane jest to spełnieniem kilku
warunków. Pierwszym z nich jest
wykonanie projektu planowanych
prac, a to już na samym wstępie
wiąże się z dość dużym wydatkiem.

W trakcie spotkania ksiądz pro-
boszcz przedstawił i omówił kwestie
związane z wrześniowym powita-
niem i pobytem figury Matki Bożej
z Lourdes w naszej parafii oraz
organizacją tygodniowego odpustu
parafialnego. Uznał, że w odnie-
sieniu do lat ubiegłych, w samej
organizacji odpustu nie będzie wie-
lu zmian, jednak nie odbędzie się
odznaczanie wyróżniających się ro-
dzin, ponieważ temat ten został
trochę pominięty.

Na zakończenie jeszcze raz zwrócił
się do zebranych o aktywny udział
parafian w omawianych wcześniej
uroczystościach oraz wspólnej mo-
dlitwie.

Józef Sroka
Przewodniczący Rady Parafialnej
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INTENCJE MSZY ŚW. – październik 2015

W dniach od 1 do 31 października
2015 odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Krystynę Suss.
Ze względu na wpisanie Mszy
św. gregoriańskiej, kilka intencji
musiało zostać przesuniętych na
inny termin. Przepraszamy za to
ofiarodawców tych intencji.

1. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Anny i Łukasza
Baumgartów w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Krystynę Suss
(Msza św. gregoriańska)

2. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Hertę Ulatowską
i zmarłych członków Żywego
Różańca z róży św. Jadwigi

3. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Krystynę Suss (greg.)

a) Dziękczynno-błagalna z proś-
bą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej Trąbkow-
skiej dla jubilatki Jadwigi Za-
rembskiej w 86. urodziny (int.
dzieci, wnuków i prawnuków)

b) Za śp. Martę i Edwarda
Lempkowskich i z tej rodziny

4. 700: Za zmarłych z rodzin
Preussów i Nowaków

830, Czerniewo:
a) Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(18. rocznica śmierci)

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla jubilatów
Barbary i Kaziemierza
Szepietowskich w 30-lecie
sakramentu małżeństwa

1115: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Angeliki
Keler w 18. urodziny

b) Za śp. Edwina Kraińskiego
(6. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Stanisława
Jasińskiego

5. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Wacława (25. rocznica
śmierci) i Janinę Lipów

6. Za śp. Krystynę Suss (greg.)

7. a) Za śp. Sylwestra Reimus

b) Za śp. Jana Halbę
(1. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

Czerniewo: Za śp. Krystynę
Suss (greg.)

8. a) O zdrowie dla Zdzisławy
Preuss

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

9. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Czesławę i Rajmunda
Miecznikowskich

10. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Krystynę Suss (greg.)

a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Dżesiki (int.
dziadków i rodziny)
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b) Za śp. Gabrielę Hebel
(2. rocznica śmierci)

11. 700: Za śp. Krystynę Suss
(greg.)

830, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława Szostka
i zmarłych z tej rodziny

b) Za zmarłych z rodzin
Piszczuków i Ziemannów

1000: Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego i Jana
Połtarzyckiego

1115: Za zmarłych z obojga
stron rodzin Kelerów i Bugów

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Antosia

12. a) Za śp. Jarosława (12. roczni-
ca śmierci) i Ryszarda Kruków

b) śp. Krystynę Suss (greg.)

13. a) Za śp. Jerzego (1. rocznica
śmierci) i Monikę Zielińskich

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

14. Za śp. Krystynę Suss (greg.)

Czerniewo: Za śp. Marię
i Władysława Rodów

15. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Jadwigę i Czesława
Pietranis oraz zmarłych z tej
rodziny

Za śp. Gertrudę Drawską
przeniesiono na sobotę, 17.10

16. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla solenizantki
Jadwigi Pianowskiej (imieniny)

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

17. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Gertrudę Drawską
(10. rocznica śmierci)

18. 700: Za śp. Helenę
i Mieczysława Rucińskich oraz
Halinę Szostek

830, Czerniewo:
a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla jubilatów
Barbary i Jarosława Grotów
w rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla jubilata Henryka Karnath
w 72. urodziny (int. żony)

1000: Za śp. Gerarda
Tuszkowskiego

1115: Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Magdaleny
i Dariusza Łyczaków w 1. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

1800: Za śp. Krystynę Suss
(greg.)

19. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Janinę (2. rocznica
śmierci) i Adama Marciniaków

20. a) Za śp. Pawła Hensel
(14. rocznica śmierci)

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

21. a) Za śp. Łucję Selka

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

Czerniewo: Za śp. Helenę
i Leona Cieszyńskich

22. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Renatę Dunst
(7. rocznica śmierci)
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Za śp. Jana Łaszczewskiego
przeniesiono na piątek, 23.10

23. a) Za śp. Jana Łaszczewskiego
(4. rocznica śmierci)

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

24. Za śp. Krystynę Suss (greg.)

1500, Czerniewo: Dzięk-
czynna i o błogosławieństwo
Boże w 50-lecie sakramentu
małżeństwa jubilatów Ireny
i Józefa Ziemannów

25. 700: Za śp. Urszulę Kelpin
(1. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: Za śp. Helenę
i Józefa Rodów

1115: Za śp. Krystynę Suss
(greg.)

1800: Za śp. Franciszka
Jaszewskiego (13. rocznica
śmierci) i zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

26. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Elżbietę i Brunona La-
gów oraz zmarłych z tej rodziny

27. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Bertę i Jana Stefanów
oraz zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Krystynę Suss

29. a) Za śp. Jana Kantaka
(12. rocznica śmierci)

b) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

30. a) Za śp. Krystynę Suss (greg.)

b) Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plak oraz Metę
Cymerman

31. Za śp. Krystynę Suss (greg.)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 października: Agata Ziarniewicz;
5 października: Franciszek Jan Bianga;

11 października: Jan Trzebiatowski;
25 października: Maja Balcer;
26 października: Radosław Wiśniewski.

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 października: 1. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Podhajny) i Bartosza Bajorów
17 października: 1. roczn. s. m. Aleksandry (z d. Chabasińskiej) i Grzegorza Budników
18 października: 1. roczn. s. m. Magdaleny (z d. Selka) i Dariusza Łyczaków
18 października: 1. roczn. s. m. Magdaleny (z d. Zajączkowskiej) i Pawła Chamskich

2 października: 5. roczn. s. m. Emilii (z d. Dufke) i Mariusza Radtke
1 października: 10. roczn. s. m. Anny (z d. Grzywacz) i Łukasza Baumgartów

15 października: 10. roczn. s. m. Beaty (z d. Marciniak) i Michała Świerżewskich
22 października: 10. roczn. s. m. Edyty (z d. Smolak) i Marcina Pirchów

7 października: 15. roczn. s. m. Beaty (z d. Sikora) i Mariana Rekowskich
7 października: 20. roczn. s. m. Zofii (z d. Zalewskiej) i Janusza Jarominów

20 października: 25. roczn. s. m. Marzeny (z d. Köhler) i Artura Mików
6 października: 30. roczn. s. m. Ludwiki (z d. Cieplińskiej) i Waldemara Zdunów

18 października: 45. roczn. s. m. Bożeny (z d. Knitter) i Jerzego Surmów
24 października: 50. roczn. s. m. Ireny (z d. Piszczuk) i Józefa Ziemannów

ODESZLI DO PANA

7 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Halby
25 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Urszuli Kelpin
30 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Juliana Morawskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”
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