
....
ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK MÓJ SYN WAM POWIE

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Marzec 2016 Nr 3 (231)
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SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Siostry i Bracia!

Trwamy w wyjątkowym Wielkim
Poście roku Pańskiego 2016. Wy-
jątkowość tego Wielkiego Postu
polega na tym, że przeżywamy jed-
nocześnie Rok Miłosierdzia. Pan
Bóg daje nam kolejny czas na
pokutę i pojednanie. Każdy z nas
wie, jak bardzo potrzebujemy Mi-
łosierdzia i odpuszczenia win. Pan
Jezus również o tym pomyślał,
kiedy ustanowił Sakrament Po-
kuty i Pojednania – (spowiedź).
Program tegorocznego Wielkie-
go Postu wyznaczył nam papież
Franciszek wskazując na uczyn-
ki miłosierdzia względem duszy
i ciała. Warto je sobie przypo-
minać i realizować, bo jest to
program samego Pana Jezusa.

Uczynki miłosierdzia
co do duszy:
– Grzeszących upominać
– Nieumiejętnych pouczać
– Wątpiącym dobrze radzić
– Strapionych pocieszać
– Krzywdy cierpliwie znosić
– Urazy chętnie darować
– Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia
co do ciała:
– Głodnych nakarmić
– Spragnionych napoić
– Nagich przyodziać
– Podróżnych w dom przyjąć

– Więźniów pocieszać
– Chorych nawiedzać
– Umarłych pogrzebać

Ten program to jednocześnie wy-
pełnienie wielkopostnych zobo-
wiązań każdego chrześcijanina –
post, modlitwa i jałmużna.

Bracia i Siostry. Przed nami wiel-
kie przeżycia rekolekcyjne. Ser-
decznie zachęcam, aby już dzisiaj
pomyśleć, zaplanować i zarezer-
wować sobie czas. W tym roku
rekolekcje zaczynamy w piątą nie-
dzielę Wielkiego Postu. Nie żałuj
czasu dla Boga i dla siebie! Prze-
myśl swoje życie! Zrób porządny
rachunek sumienia i odpraw do-
brą spowiedź – może warto pomy-
śleć w tym Roku Jubileuszowym
o spowiedzi generalnej, tzn. z ca-
łego życia?

Następnym pięknym przeżyciem
będzie Triduum Paschalne, to jest
Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielka Sobota, dni męki, śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa.
Bez przeżycia tych nabożeństw nie
sposób zrozumieć samego zmar-
twychwstania.

Życzę Wam drodzy parafianie
owocnego przeżywania Wielkie-
go Postu, a potem duchowego
odrodzenia i radości ze Zmar-
twychwstania naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa.

Wasz proboszcz

ks. Bolesław Stanisław Antoniów
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – marzec 2016

6 marca: 4. Niedziela Wielkiego
Postu
Joz 5,9a.10–12
2 Kor 5,17–21
Łk 15,1–3.11–32
13 marca: 5. Niedziela
Wielkiego Postu
Iz 43,16–21
Flp 3,8–14
J 8,1–11
20 marca: 6. Niedziela
Wielkiego Postu. Niedziela
Palmowa
Łk 19,28–40
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Łk 22,14–23,56 lub Łk 23,1–49
24 marca: Wielki Czwartek
Święte Triduum Paschalne
Msza Wieczerzy Pańskiej
Wj 12,1–8.11–14
1 Kor 11,23–26
J 13,1–15
25 marca: Wielki Piątek Męki
Pańskiej
Kościół powstrzymuje się od spra-
wowania ofiary Mszy św.

Liturgia Męki Pańskiej
Iz 52,13–53,12
Hbr 4,14–16; 5,7–9
J 18,1–19,42

26 marca: Wielka Sobota
Kościół powstrzymuje się od spra-
wowania ofiary Mszy św.

27 marca: Niedziela
Wielkanocna
Zmartwychwstania Pańskiego
Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Rdz 1,1–2,2
Rdz 22,1–18
Wj 14,15–15,1
Iz 54,4a.5–14
Iz 55,1–11
Ba 3,9–15.32–4,4
Ez 36,16–17a.18–28
Rz 6,3–11
Mt 28,1–10

Msza w dzień
Dz 10,34a.37–43
Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8
J 20,1–9
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 12 do 16 marca 2016 r.

Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Dariusz Leman

Sobota, 12 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.

18.00 Msza św. z Nowenną w Trąbkach Wielkich – poświęcenie
książeczek do nabożeństwa dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela, 13 marca

7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

10.00 Msza św. z nauką dla dzieci w Trąbkach Wielkich
11.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
12.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Ełganowie
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii;

po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich;

po Mszy św. nauka stanowa dla ojców i matek
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej

i pozaszkolnej w Trąbkach Wielkich

Poniedziałek, 14 marca

8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa
i dla dorosłych w Trąbkach Wielkich

9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
w Trąbkach Wielkich

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich

12.30 Msza św. w Trąbkach Wielkich z nauką dla wszystkich
nauczycieli i wspólny obiad w gimnazjum

16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian

w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich
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Wtorek, 15 marca

8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa
i dla dorosłych w Trąbkach Wielkich

9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
w Trąbkach Wielkich

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich

16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian

w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Środa, 16 marca – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30;
na wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem
zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty

8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św. w Trąbkach

Wielkich
11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej

z Trąbek Wielkich
13.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św. dla dorosłych

w Czerniewie
15.00 Spowiedź św. w Ełganowie; Msza św. dla dorosłych w Ełganowie
16.30 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

w Trąbkach Wielkich

Wielki Czwartek, 24 marca – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek, 25 marca – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota, 26 marca – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 19.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym –
godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; we wioskach – Czerniewo, godz. 10.00;
Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo Górne, u państwa
Kulów, godz. 10.00
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1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków

Abp Gądecki: Narodziny pań-
stwa polskiego i jego chrzest
są ze sobą ściśle związane. Bez
chrztu mogło nie być państwa
polskiego ani Polaków, ani na-
szej wielkiej historii oraz kul-
tury – podkreślił 20 stycznia
abp Stanisław Gądecki pod-
czas konferencji zapowiada-
jącej obchody 1050. rocznicy
Chrztu Polski. Program kwiet-
niowych uroczystości zapre-
zentowany został w siedzibie
sekretariatu Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie.

W trakcie konferencji, w której
wzięli udział m.in. marszałkowie
Sejmu i Senatu, przedstawiciele
Konferencji Episkopatu Polski oraz
historycy i artyści, przedstawia-
ne są szczegóły programu jubile-
uszowych obchodów 1050. rocznicy
Chrztu Polski oraz związane z nimi
kalendarium najważniejszych wy-
darzeń religijnych i kulturalnych.

Abp Gądecki zaznaczył, że choć
o okolicznościach przyjęcia chrztu
przez Mieszka I i jego podda-
nych wiadomo niewiele, to jednak
nie ulega wątpliwości, że akt ten
był najbardziej doniosłym i brze-
miennym w skutki wydarzeniem
w dziejach Polski.

Poprzez chrzest książę Polan
wprowadził swoich pobratymców

w świat kultury łacińskiej i uczynił
ich obywatelami wspólnoty ludów
chrześcijańskich – mówił dalej me-
tropolita poznański.

– Jego chrzcielnica stała się koleb-
ką rodzącego się narodu, pozosta-
jąc znakiem budującym jego toż-
samość. Chrzest wprowadził nasz
naród w nowy świat, który wyraża
się przez nową kulturę, nowe in-
stytucje, struktury i zapisy prawne
– wyjaśnił hierarcha.

Jak dodał, doświadczenie wiary
przełożyło się na postawy moral-
ne, widoczne także w życiu go-
spodarczym, politycznym i kultu-
ralnym. Społeczne konsekwencje
Chrztu Polski pojawiły się później,
poczynając od rodziny po naród,
a nawet po wspólnotę narodów, ja-
ką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

Cytując wnioski historyków, abp
Gądecki zauważył m.in., że Miesz-
ko I, przyjmując chrzest, nie kiero-
wał się tylko względami polityczny-
mi, ale że za jego decyzjami stały
głębsze motywy. Najważniejszym
powodem była świadomość, iż Pol-
ska pogańska nie mogła nawiązać
trwałych i normalnych stosunków
z państwami chrześcijańskiej Eu-
ropy, głównie z potężnymi Niem-
cami. Bez tego nie można było
prowadzić normalnej polityki i za-
pewnić państwu bezpieczeństwa.
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Kardynał Stefan Wyszyński podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski

Nie bez znaczenia dla Mieszka
musiał być fakt, iż nowa reli-
gia niosła ze sobą wysoką kulturę
i cywilizację. Pogańskie państwo,
przynajmniej w tej części Euro-
py, nie mogło prowadzić korespon-
dencji dyplomatycznej, wystawiać
dokumentów i zawierać traktatów
z sąsiednimi państwami chrześci-
jańskimi.

Zbliżenie do chrześcijańskiej Euro-
py pociągało Mieszka jeszcze z in-
nych powodów. Religia chrześcijań-
ska cementowała młode państwo
będące jeszcze zlepkiem plemien-
nych terytoriów.

W przekonaniu abp Gądeckiego,
spośród wszystkich kultur Europy
bodajże tylko kultura polska tak
wyraziście połączyła w sobie wiarę
chrześcijańską i umiłowanie wol-
ności. Gdzie indziej zaś „starcie
chrześcijaństwa i wolności owoco-
wało wolnomyślicielstwem i utratą

wiary”. W Polsce było na odwrót
– swobody republikańskie stały się
tej wiary synonimem i gwaran-
cją, a w Rzeczpospolitej panowała
religijna tolerancja.

Przewodniczący Episkopatu za-
znaczył jednak, że znaczenie przy-
jęcia chrztu przez Mieszka I nie
ogranicza się tylko do jego osoby,
mówimy bowiem przecież o wy-
darzeniu z 966 r. jako o Chrzcie
Polski.

Dlatego podczas słynnej homilii
na Placu Zwycięstwa w Warszawie
2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II –
nawiązując do Millenium Chrztu
Polski – mówił o Chrystusie jako
kluczu do zrozumienia tożsamości
zarówno Polski, jak i poszczegól-
nych Polaków.

W tym kontekście abp Gądec-
ki przypomniał też o odważnym
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świadectwie przywiązania do wia-
ry uczynionym przez Polaków
w czasie obchodów milenijnych
w 1966 r., w niełatwych czasach
PRL.

– Ale dziękczynienie Bogu za
Chrzest Polski – zaznaczył – rodzi
zarazem pytania o przyszłość: jaka

będzie przyszła Polska i jaki będzie
Kościół w Polsce w bliższej i dalszej
przyszłości?

– Tego nie wiemy. Pozostaje w nas
jednak pewność nadziei, która jest
zawarta i wyrażona w znaku Chry-
stusowego krzyża, w znaku miłości
– powiedział abp Gądecki.

PROGRAM CENTRALNYCH OBCHODÓW
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Jubileuszowe obchody rozpoczną się
w Gnieźnie na Ostrowie Lednickim
w czwartek, 14 kwietnia o godz.
15.00 celebracją jubileuszową. Epi-
skopat Polski, zaproszeni goście
i wierni będą tam dziękować za
Chrzest Polski, zabrzmi też dzwon
„Mieszko i Dobrawa”.

Wcześniej, o godz. 11.00 biskupi
uczestniczyć mają w obradach ple-
narnych KEP w gnieźnieńskim se-
minarium duchownym.

O godz. 17.00 w Katedrze Gnieź-
nieńskiej rozpocznie się uroczysta
Msza św., a o godz. 20.00 w gnieź-
nieńskim Teatrze im. Aleksandra
Fredry odbędzie się prapremiera
filmu o chrzcie Mieszka I.

Program dwóch kolejnych jubile-
uszowych obchodów realizowany
będzie w Poznaniu. W piątkowe
popołudnie 15 kwietnia w tam-
tejszym seminarium duchownym
odbędzie się zebranie Episkopatu.

O godz. 12.00 w Sali Ziemi na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich rozpoczną się uroczyste
obrady Zgromadzenia Narodowego
z orędziem Prezydenta RP. Na-
stępnie w Filharmonii Poznańskiej
zabrzmi jubileuszowe „Oratorium
966.pl”.

O godz. 15.45 rozpocznie się proce-
sja z Fary do Katedry Poznańskiej,
o godz. 17.00 rozpocznie się Msza
św.

W sobotę, 16 kwietnia w Se-
minarium Duchownym w Pozna-
niu po raz kolejny zbierze się
polski Episkopat. O godz. 10.50
na INEA Stadionie rozpocznie się
świętowanie jubileuszu pod ha-
słem: „Gdzie chrzest, tam nadzie-
ja”. O 14.00 zostanie odprawiona
Msza św. z chrztem dorosłych. Wie-
czorem, o godz. 19.00 w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu rozpocznie
się historyczny quiz multimedialny
„Człowiek 1050-lecia”, zaś o 19.45
– musical „Jesus Christ Superstar”.

Opracował: ks. Bolesław Stanisław Antoniów
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Jan Matejko, Chrzest Polski

Katedra Gnieźnieńska
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SPOTKANIE PAPIEŻA Z MOSKIEWSKIM PATRIARCHĄ
RUNIE KOLEJNY MUR

Po raz pierwszy w historii pa-
pież spotkał się z patriarchą
moskiewskim. Miało to miejsce
na Kubie, gdzie Franciszek za-
trzymał się w drodze do Meksy-
ku. Komentatorzy podkreślili,
że może to być pierwszy krok do
wizyty Ojca Świętego w Rosji,
co pozostało niezrealizowanym
pragnieniem Jana Pawła II.

Wspólny komunikat Stolicy Apo-
stolskiej i Patriarchatu Moskiew-
skiego podkreśla, że do spotkania
„doszło z łaski Bożej”. Pierwsza
w historii rozmowa zwierzchników
Kościoła katolickiego i rosyjskiego
prawosławia odbyła się na lotni-
sku międzynarodowym w Hawanie,
gdzie 12 lutego zaplanowano mię-
dzylądowanie podczas lotu Fran-
ciszka z Rzymu do Meksyku. Cyryl I
był w tym czasie na Kubie.

– To spotkanie wyznaczyło nowy,
ważny etap w relacjach między obu

Kościołami – powiedział watykań-
ski rzecznik ks. Federico Lombardi.
– Stolica Apostolska i Patriarchat
Moskiewski pragną, by było też
ono znakiem nadziei dla wszystkich
ludzi dobrej woli. Zachęcają chrze-
ścijan do gorliwej modlitwy, aby za
Bożym błogosławieństwem spotka-
nie to przyniosło dobre owoce –
dodał.

Dyrektor watykańskiego biura pra-
sowego wyjaśnił, że patriarcha Cyryl
był na Kubie od 11 stycznia z ofi-
cjalną wizytą, pierwszą, jaką złożył
w Ameryce Łacińskiej. 12 lutego
spotkał się z Franciszkiem, który
w tym celu zaczął swą pielgrzymkę
do Meksyku z kilkugodzinnym wy-
przedzeniem. Przywitany na lotni-
sku przez prezydenta Raula Castro,
Ojciec Święty spotkał się następnie
z patriarchą. Po podpisaniu wspól-
nej deklaracji nastąpiło krótkie wy-
stąpienie przywódców obu Kościo-
łów. – Przewidziano nie specjalne,
długie i skomplikowane wystąpienia
wcześniej przygotowane, ale sponta-
niczne deklaracje będące wyrazem
ich odczuć przy okazji tego wyjąt-
kowego wydarzenia – podkreślił ks.
Lombardi.

Wskazał na historyczne znaczenie
tego spotkania, które – jak zazna-
czył – nie jest czymś „improwi-
zowanym”, ale „przygotowywanym
od dwóch lat”. To, że obydwaj –
papież i patriarcha – zaplanowali
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w tym samym czasie wizytę w Ame-
ryce Łacińskiej, stało się „okoliczno-
ścią opatrznościową”. Ks. Lombardi
wskazał też na znaczenie postaci
patriarchy Cyryla w dialogu eku-
menicznym.

– Jest to osobistość od dawna zaan-
gażowana w ekumenizm i uczest-
nicząca w relacjach z innymi Ko-
ściołami – mówił ks. Lombardi. –
Za poprzedniego patriarchy odpo-
wiadał on za relacje zewnętrzne.
Prowadził więc liczne relacje eku-
meniczne i miał możliwość pozna-
nia sytuacji ekumenizmu. Odwie-
dził Rzym przy okazji konsekracji
prawosławnej cerkwi i spotkał się
z papieżem Benedyktem XVI, zanim
jeszcze został patriarchą.

Ks. Lombardi wskazał, że to spo-
tkanie poprzedziło ważne wydarze-
nie, jakim jest zapowiedziany na
czerwiec Sobór Powszechny prawo-
sławia. Poinformował zarazem, że
o spotkaniu na Hawanie został po-
wiadomiony patriarcha ekumenicz-
ny Konstantynopola.

Patriarcha Bartłomiej wyraził za-
dowolenie i radość z tego kroku
naprzód na drodze dobrych relacji
ekumenicznych między Kościołem
katolickim i największym Kościo-
łem prawosławnym. Cerkiew rosyj-
ska jest bowiem najliczniejsza wśród
Kościołów prawosławnych – podkre-
ślił watykański rzecznik. Szacuje
się, że około dwóch trzecich wszyst-
kich prawosławnych na świecie, czy-
li ok. 200 mln, należy właśnie do
Patriarchatu Moskiewskiego. Stąd
też spotkanie papieża z patriarchą

Cyrylem jest krokiem ekumenicz-
nym o wyjątkowym znaczeniu.

Sekretarz generalny Konferencji Bi-
skupów Katolickich Rosji ks. Igor
Kowalewski ocenił, że „spotkanie
papieża Franciszka i patriarchy Cy-
ryla będzie kamieniem milowym
w dialogu katolicyzmu i prawosła-
wia. Pozwoli też zademonstrować,
że chrześcijanie mogą wspólnie wy-
stępować w wielu aktualnych kwe-
stiach, które niepokoją współczesny
świat”.

Komentatorzy zwrócili uwagę na
absolutną dyskrecję, z jaką przygo-
towywano to historyczne spotkanie.
Media rosyjskie podkreśliły z kolei
znakomity wybór miejsca spotka-
nia, gdyż Kuba zawsze kojarzyła się
w Rosji jako przyjaciel, a z dru-
giej strony, jest to kraj katolicki
Ameryki Łacińskiej.

Deklaracja, którą 12 lutego pod-
pisali w Hawanie Franciszek
i patriarcha Cyryl, ukaże dzie-
dziny współpracy i dialogu, nie-
mające wprawdzie charakteru
teologicznego, ale bardzo waż-
ne dla ponownego zbliżenia Ko-
ściołów katolickiego i prawo-
sławnego – ujawnił Radiu Wa-
tykańskiemu francuski domini-
kanin o. Hyacinthe Destivel-
le, odpowiedzialny za sprawy
wschodnie w Papieskiej Radzie
Popierania Jedności Chrześci-
jan.

Wyjaśnił on, że chodzi o takie zagad-
nienia, jak prześladowanie chrześci-
jan na Bliskim Wschodzie, sprawy
rodziny, zeświecczenia czy rola, jaką
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chrześcijanie mogą odgrywać w zla-
icyzowanych społeczeństwach. Inne
tematy interesujące obie strony to
– zdaniem zakonnika – młodzież
i różne problemy dotyczące życia.
Wszystkie te aspekty są bardzo
istotne, przede wszystkim w dia-
logu z Rosyjskim Kościołem Pra-
wosławnym – podkreślił rozmówca
rozgłośni papieskiej.

Zwrócił przy tym uwagę, że „spotka-
niu i deklaracji” przyświeca prze-
konanie, że nie jesteśmy dla sie-
bie „konkurentami”, ale „braćmi”,
zwłaszcza w stosunkach z naszymi
braćmi prawosławnymi, z którymi
dzielimy tę samą sukcesję apostol-
ską, to samo rozumienie Kościoła

i sakramentów. O. Destivelle przy-
pomniał, że Kościół katolicki uznaje
wszystkie sakramenty prawosław-
ne, a oni ze swej strony uznają
wszystkie sakramenty katolickie.

– Dlatego jesteśmy bardzo zainte-
resowani wspólną pracą na rzecz
wspólnego świadczenia o Chrystu-
sie. I to w końcu było głównym
celem tego spotkania między pa-
triarchą a papieżem: razem świad-
czyć o chrześcijaństwie w świecie
dzisiejszym – zakończył swoją wy-
powiedź przedstawiciel Papieskiej
Rady Popierania Jedności Chrześci-
jan.

Opracował:
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Czas szybko mija i niebawem obcho-
dzić będziemy Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Parafialny Ze-
spół Caritas już przygotowuje się
do przedświątecznych akcji. Trwają
przygotowania do udziału w X edy-
cji ogólnopolskiej zbiórki żywności
w ramach akcji „TAK, POMA-
GAM”. Termin wiosennej akcji to
4 i 5 marca 2016 r. Członkowie
naszego zespołu wraz z młodzie-
żą ze Szkolnego Koła Caritas przy
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
będą prowadzić zbiórkę żywności
w sklepach Biedronka w Trąbkach
Wielkich oraz w Cieplewie.

Kolejną, cykliczną akcją, do któ-
rej i w tym roku się przyłączymy

jest „TUTKA MIŁOSIERDZIA”,
Przypominam, że akcja polega na
przekazaniu parafianom chcącym
być darczyńcami, papierowych to-
reb, w celu wypełnienia ich produk-
tami żywnościowymi. Wypełnione
torby należy z powrotem przeka-
zać do parafii. Produkty zebrane
w ramach tej akcji oraz podczas
zbiórek w sklepach Biedronka, jak
co roku, posłużą do przygotowania
świątecznych paczek dla osób po-
trzebujących z terenu naszej parafii.

Kolejną coroczną akcją jest Jał-
mużna Wielkopostna. Jest to eku-
meniczna akcja charytatywna or-
ganizowana przez Caritas Kościoła
Katolickiego, Eleos Kościoła Pra-
wosławnego oraz Diakonię Kościoła
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Ewangelickiego. Celem akcji jest
zwrócenie uwagi na potrzeby osób
chorych i starszych oraz konkretną
pomoc na ich rzecz. Zebrane do
skarbonek wielkopostnych, w ra-
mach akcji, środki przeznaczane są
na działania charytatywne Parafial-
nego Zespołu Caritas.

Jak powiedział ksiądz Marian Su-
bocz – dyrektor Caritas Polska –
w świecie wielkich spraw, informa-
cji i szybkiego tempa łatwo stracić
z oczu człowieka, szczególnie te-
go pozostającego na uboczu. Tym
problemem szczególnie dotknięte są
osoby chore i starsze. Wrażliwości
uczymy się od dziecka, a troska
o najsłabszych jest oznaką mądro-
ści. Tego uczy nas Jezus Chrystus
i na tym polega miłosierdzie –
dlatego tak ważna jest Jałmużna
Wielkopostna.

Pragniemy także poinformować, iż
w niedzielę palmową przed każdą
Mszą św. będzie można nabyć palmę
wielkanocną. Zachęcamy do kupo-
wania palm wielkanocnych, któ-
re członkowie Caritas przygotowują

własnoręcznie, aby pozyskać środki
na działalność PZC.

Zachęcamy do udziału w podejmo-
wanych przez nas akcjach i wspie-
rania naszej działalności. Pragnę
nadmienić, iż pomocą obecnie ob-
jętych jest ok. 140 osób z terenu
naszej parafii, a wszystkie środki
finansowe, jakimi dysponuje PZC,
pochodzą wyłącznie z przeprowa-
dzanych przez nas akcji i zbiórek.

Z okazji nadchodzących Świąt człon-
kowie Parafialnego Zespołu Caritas
pragną wszystkim Parafianom ży-
czyć pogody ducha i ludzkiej wraż-
liwości. Niech zbliżające się Święta
obudzą w Was zapał wiary, na-
dziei i miłości. Niech Zmartwych-
wstały Pan udziela Wam wszelkich
łask, a nade wszystko niech ofia-
ruje każdemu to, czego najbardziej
potrzebuje: zdrowie chorym, radość
smutnym, ukojenie cierpiącym a po-
jednanie skłóconym.

Wesołych Świąt!

W imieniu Parafialnego Zespołu Ca-
ritas

Danuta Mokrosińska

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 31 stycznia bieżącego
roku odbyło się opłatkowe spo-
tkanie Rady Parafialnej naszego
Sanktuarium. W spotkaniu tym
uczestniczyło 14 członków rady
oraz ks. proboszcz Bolesław An-
toniów i ks. prałat Edward Szy-
mański. Na początku ks. proboszcz

Bolesław wstępnie podsumował te-
goroczną kolędę w domach naszych
parafian. Jak sam podkreślił, była
to jego pierwsza wizyta kolędo-
wa, ponieważ przejął naszą parafię
od kwietnia ubiegłego roku. Na-
stępnie dzieląc się spostrzeżeniami
ze swojej pracy w naszej parafii,
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przedstawił plan różnego rodza-
ju inwestycji parafialnych w 2016
roku.

Jako pierwszą inwestycję ks. pro-
boszcz Bolesław zamierza przepro-
wadzić remont drogi wjazdowej na
plac przykościelny obok posterun-
ku policji. Ma ona być wyłożona
kostką i poszerzona, aby samocho-
dy mogły się mijać na tym odcinku.

Ks. proboszcz Bolesław poinfor-
mował również, że zostały złożo-
ne wnioski o dofinansowanie kon-
serwacji ołtarza głównego, ołtarzy
bocznych oraz chóru i organów
w trąbkowskim kościele.

Kolejnym tematem tego posiedze-
nia była sprawa ubezpieczenia ma-
jątku kościelnego, a także odpo-
wiedniego zabezpieczenia przed de-
wastacją i kradzieżą.

Natomiast tematem, który wywołał
szeroką dyskusję wśród radnych,
była sprawa śmieci i porządku na
cmentarzu w Trąbkach Wielkich.

W dyskusji zdecydowana większość
członków Rady Parafialnej opowia-
dała się za skutecznym zobowią-
zaniem dotychczasowego Zarząd-
cy do bieżącego wywożenia śmieci
z cmentarza. Nawiązując do umo-
wy zawartej przez naszą parafię
z Zakładem Pogrzebowym „Kalia”,
w paragrafie 2 jest zapis o tym,
że utrzymanie stałego porządku na
cmentarzu i wywóz śmieci nale-
ży do Zarządcy cmentarzem (czyli
ww. zakładu). Radni Rady Para-
fialnej zobowiązali swoich przed-
stawicieli w osobach Józefa Sroki

i Jana Selki, aby wraz z ks. pro-
boszczem Bolesławem spotkali się
z Zarządcą cmentarza. Celem spo-
tkania ma być jak najszybsze upo-
rządkowanie zaniedbanych spraw
na cmentarzu, m.in. bieżące wy-
wożenie śmieci zgodnie z zawartą
umową. Zdaniem wielu radnych
należy rozważyć możliwość zmiany
Zarządcy cmentarza, jeżeli obecny
nie wywiąże się ze swoich obowiąz-
ków.

Na zakończenie głos zabrał ks.
prałat Edward Szymański, który
jeszcze raz podziękował Radzie Pa-
rafialnej za wieloletnią i owocną
współpracę. Oznajmił też przy tej
okazji, że na emeryturze nie czu-
je się dobrze. Głównym powodem
tego stanu jest to, że nie wie, co
należy do jego obowiązków, co mu
wolno, a czego nie.

Ks. proboszcz Bolesław w odpowie-
dzi na te słowa stwierdził, że ma
wielki szacunek do ks. prałata i ma
też pełne do niego zaufanie. Uważa,
że ks. prałat może robić wszystko,
co uważa za słuszne. Jego pomoc
w parafii jest bardzo cenna. Jed-
nocześnie ks. Bolesław dodał, że
rzeczywiście czasem jest raptusem
i może to co robi nie podoba się
ks. prałatowi, ale poprosił, aby na
bieżąco ks. prałat mu o tym mówił.

Tym akcentem zakończono posie-
dzenie Rady Parafialnej, po czym
nastąpiło łamanie opłatkiem i skła-
danie sobie życzeń, a także wspólne
śpiewanie kolęd.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trabkach Wielkich, zdjęcia wykonane
16 i 17 stycznia 2016 r.
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Koncert pt. „Moje Betlejem” w trąbkowskim Sanktuarium prowadzony przez Jana
Budziaszka
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 stycznia w kościele w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert
kolęd i pastorałek pt. „Moje Betle-
jem”. Ten wyjątkowy wieczór po-
prowadził Jan Budziaszek – znany
perkusista i członek zespołu Skal-
dowie. Licznie zgromadzoną pu-
bliczność artysta poinformował, że
Misterium Bożonarodzeniowe „Mo-
je Betlejem” prezentowane jest już
od 20 lat przez Skaldów z udziałem
wielu młodych muzyków. Do Trą-
bek Wielkich Jan Budziaszek zapro-
sił Orkiestrę Kameralną Symfoni-
ków Gdańskich pod kierunkiem An-
drzeja Szczypiorskiego oraz Scholę
Piuttosto z Przywidza. Muzycy za-
prezentowali wiele kolęd i pastora-
łek, do których teksty napisał Le-

szek Aleksander Moczulski, a mu-
zykę skomponował Jacek Zieliński.
Utwory muzyczne przeplatane były
wspomnieniami z różnych wyda-
rzeń w życiu Artysty, zapisywanych
w „Dzienniczkach perkusisty” oraz
refleksjami dotyczącymi obecności
Boga w życiu każdego z nas.

***
Pomimo kalendarzowej zimy konty-
nuowane są prace przy rozbudowie
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich. Zaawansowanie robót po-
kazują zdjęcia wykonane 16 i 17
stycznia 2016 r.

Opracował: S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – marzec 2016

1. Dziękczynno-błagalna
w urodziny Patryka Szulca

2. Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów
Czerniewo: Za zmarłych
z rodziny Zulewskich

3. Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Strukiel

4. a) Dziękczynno-błagalna w uro-
dziny Krystyny Wawrynowicz
b) Za śp. Helenę Zyskę, Ka-
zimierza i Marię Jankowskich
oraz Zygmunta Platę

5. a) Dziękczynno-błagalna za
Zosię Laskowską oraz Wiesławę
i Józefa Stachończyków

b) Za śp. Rozalię i Józefa
Jałobów

6. 700: Za śp. Jana Zawickiego
i Józefa Kamińskiego

830, Czerniewo: a) Za zmar-
łych z rodziny Zulewskich

b) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów

1000: Za śp. Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków

1130: Za śp. Władysławę Tyc
(13. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Gertrudę,
Kazimierza, Zbigniewa
i Andrzeja Krzosów
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7. a) Za śp. Hieronima Karłow-
skiego (15. rocznica śmierci)
oraz Helenę Mokrzyńską
b) Za śp. Wolfganga (20. rocznica
śmierci) i Hildegardę (11. rocz-
nica śmierci) Kaszubowskich

8. a) Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków
b) Za śp. Agnieszkę Kalinowską
(6. rocznica śmierci)

9. Za zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich
Czerniewo: a) Za śp. Adama
i Agatę Trybów
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(12. rocznica śmierci)

10. Za śp. Piotra Hebla
11. Za śp. Helenę Czerniewską

(3. rocznica śmierci)
12. Za śp. Bożenę Turzyńską

(10. rocznica śmierci)
13. 830, Czerniewo: a) Za śp. Bar-

barę i Franciszka Salewskich
oraz zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Adama, Marię
i Tadeusza Kosikowskich
1000: Za śp. Antoniego
Rychlickiego (10. rocznica
śmierci) oraz brata Augustyna
1130: O zdrowie dla Agatki
Thiel
1800: Za śp. Krystynę Kosińską
(urodziny)

14. Za śp. Genowefę i Jana
Godlewskich

15. Za śp. Wacławę, Andrzeja
i Zbigniewa Jakubowskich

16. Dziękczynno-błagalna
w 14. rocznicę sakramentu
małżeństwa Jadwigi
i Krzysztofa Florysiaków

Czerniewo: Za śp. Marię
i Władysława Rodów

17. Za śp. Józefę i Franciszka Tka-
czyków i zmarłych ich rodziców

18. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (urodziny)

b) Za śp. Edwarda Tkaczyka
oraz Jana i Zofię Gdańców

19. a) Za śp. Witolda i Mariannę Ko-
sińskich, Tadeusza Banaczyka
oraz zmarłych z rodzin Ko-
sińskich, Gostomskich i Kęsych

b) Za śp. Józefa brata, Józefa,
Józefa wujka

20. 700: Za śp. Kazimierza Sta-
nolewicza (13. rocznica śmierci)

830, Czerniewo:
a) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków
oraz zmarłych z tych rodzin

b) Za śp. Włodzimierza
Sautycza oraz Józefa i Jadwigę
Borkowskich

1130: Dziękczynno-błagalna
w urodziny Anieli Keler (int.
dzieci, wnuków i prawnuków)

1800: Dziękczynno-błagalna
z prośbą o zdrowie
w 81. urodziny Józefy Szulc

22. a) Za śp. Heinza Stefana
(5. rocznica śmierci)

b) Za śp. Władysława Kreję
(3. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

23. a) Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich (urodziny) oraz
Eckharda Sławińskiego

b) Za śp. Mariusza Szurgociń-
skiego (1. rocznica śmierci)
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Czerniewo: a) Za śp. Wandę
i Władysława Karnathów oraz
zmarłych z tej rodziny

24. 1800: Msza św. Wieczerzy
Pańskiej; Dzień Eucharystii
i Kapłaństwa

25. 1800: Mszy św. nie odprawia
się; Misterium Męki Pańskiej

26. 1900: Dziękczynno-błagalna
w urodziny Gabrieli Radelskiej

27. 600: Msza św. Rezurekcyjna
za parafian

830, Czerniewo: a) Za śp. Sta-
nisława Sienkiewicza, Annę
Bluhm oraz zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów

b) Za śp. Brunona Sengera

1000: Dziękczynna w 3. uro-
dziny Róży Konarzewskiej

1130: Dziękczynno-błagalna
w 5. urodziny Agnieszki Szolle

1800: Za śp. Piotra Hebla

28. 700: a) Za śp. Łucję i Jana
Kaszubów oraz Jana Kielasa

b) Za śp. Agnieszkę (12. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów

830, Czerniewo:
Za śp. Leokadię i Alfonsa
Grotów (rocznica śmierci)

1000: Za śp. Kazimierza,
Wiesława i Grzegorza Ogórków

1130: Za śp. Jadwigę, Edwina
i Jana Kobierzyńskich

1800: a) Za śp. Jana Zawickiego
i Helenę Zawadzką

b) Za śp. Henryka Witrambow-
skiego i Jerzego Piątkowskiego

29. Za śp. Feliksa i Julię Sroków
(rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 marca: Bartłomiej Antoni Korycki;
1 marca: Maksymilian Tomasz Leszczyński;
8 marca: Lena Kruczyńska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
30 marca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Wojciecha Żeligowskich

ODESZLI DO PANA

17 lutego: zmarł w wieku 66 lat śp. Jerzy Otto z Trąbek Wielkich

10 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Edwarda Grześlaka

23 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Mariusza Leszka
Szurgocińskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”
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