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Ave Maria,
pokorna

służebnico
Pańska,

chwalebna Matko
Chrystusa!

Dziewico wierna,
święte mieszkanie
Słowa, naucz nas

wytrwałości
w słuchaniu

Słowa, uległości
wobec głosu

Ducha, uwagi na
Jego apele

w skrytości
sumienia oraz na

Jego przejawy
w wydarzeniach

historii.

św. Jan Paweł II

Lourdes, 2004 r.



SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystu-
sie Panu!

Po przeżytym okresie Wielkanoc-
nym Kościół przeżywa piękny mie-
siąc maj, który poświęcony jest
Matce Bożej. Litania, którą śpie-
wamy w tym miesiącu napawa
nas radością i nadzieją, że Mat-
ka, która została nam dana pod
Krzyżem w Wielki Piątek słowami
„oto Matka twoja”, jest obecna
z nami i wśród nas. Modli się z na-
mi i wstawia się za nami, kiedy
tylko jesteśmy w potrzebie i o to Ją
prosimy.

W tym roku przeżywanie na-
bożeństw majowych ma jeszcze
dodatkową radość – 1050-lecie
chrztu naszego narodu. Pamiętaj-
my o wdzięczności wobec Pana
Boga za Jego obecność w naszej
Ojczyźnie i za obecność od począt-
ku Matki Królowej Polski. Nasza
parafia powinna w sposób szcze-
gólny pamiętać, że Maryja jest
z nami od wieków. Przybywajmy
więc, aby za tę łaskę dziękować
i zarazem prosić o łaski na dalsze
nasze życie. O kulcie Najświęt-
szej Dziewicy święty Jan Paweł II
pisze tak: „Pobożność Kościoła
względem Świętej Dziewicy jest
wewnętrznym elementem kul-
tu chrześcijańskiego. Już też od
najdawniejszych czasów Bło-
gosławiona Dziewica czczona
jest pod zaszczytnym imieniem
Bożej Rodzicielki, pod której

obronę uciekają się w modli-
twach wierni we wszystkich
swoich przeciwnościach i po-
trzebach”.

Dziękujemy Panu Bogu za Jego
Matkę i cieszymy się z tego, że
w naszej ojczyźnie ma tyle świątyń,
kaplic i kapliczek przydrożnych,
przy których możemy spotkać mo-
dlący się lud. Niech więc i z naszej
strony nie zabraknie chęci i czasu,
aby spotkać się z naszą Matką i po-
prosić: Królowo rodzin – módl
się za nami.

Zapraszam wszystkich na nabożeń-
stwa majowe o godz. 17.30.

Kolejny radosny temat w naszej
wspólnocie to radość z Pierwszej
Komunii świętej 28 dzieci. Pamię-
tajmy, aby modlić się za nie. Przed
nimi życie, które – jak my, dorośli
wiemy – nie jest łatwe. Będą te dzie-
ci narażone na postać tego świata,

która przemija. Prośmy Boga, by
sprawił, że te dzieci tak jak w dzień
Komunii, będą miały czyste serca
przez całe swoje życie.

Bracia i Siostry!

Jak zauważyliście, upiększamy na-
sze Sanktuarium. Cieszymy się
z nowej drogi wjazdowej, nowej
kanalizacji, pomalowania kościoła
i oświetlenia. Bardzo dziękuję naj-
pierw Panu Bogu i Matce Najświęt-
szej za bezpieczny przebieg tych
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prac. Dziękuję także Wam i na-
szym dobrodziejom, którzy rów-
nież wsparli to dzieło. Dzięki Wa-
szym modlitwom i ofiarom może-
my tego dokonać. Szczególnie pra-
gnę podziękować panu Zygmuntowi
Schwichtenbergowi i pracownikom
za sumienną pracę.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań
i remontów. Liczę na dofinanso-
wanie ze środków unijnych i od
konserwatora zabytków, gdyż jak
już wspominałem renowacja ołta-
rzy i chóru oraz konfesjonałów to
spory wydatek.

W ubiegłym roku, 1 listopada wspo-
minałem na cmentarzu o dalszym
ogrodzeniu i alejkach na naszym
cmentarzu. Ten temat leży mi na
sercu. W najbliższym czasie po-
proszę Radę Parafialną i do tego
tematu zechcę wrócić.

Dziękuję Wam za dobre słowa, życz-
liwość i wsparcie. Bóg zapłać.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – maj 2016

1 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna
Dz 15,1–2.22–29
Ap 21,10–14.22–23
J 14,23–29

3 maja: Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
Kol 1,12–16
J 19,25–27

8 maja: 7. Niedziela
Wielkanocna. Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Łk 24,46–53

15 maja: Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego
Msza wigilii:
Rdz 11,1–9 lub Wj 19,3–8a.16–20b
lub Ez 37,1–14 lub Jl 3,1–5

Rz 8,22–27
J 7,37–39
Msza w dzień:
Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23

22 maja: 8. Niedziela zwykła.
Uroczystość Najświętszej
Trójcy
Prz 8,22–31
Rz 5,1–5
J 16,12–15

26 maja: Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
Rdz 14,18–20
1 Kor 11,23–26
Łk 9,11b–17

29 maja: 9. Niedziela zwykła
1 Krl 8,41–43
Ga 1,1–2.6–10
Łk 7,1–10
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11 LAT ODPUSTU
ku czci Miłosierdzia Bożego

W każdą niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego przed oczyma stają wydarze-
nia z 2005 roku. W Czerniewie stał
wybudowany, wykończony w każ-
dym detalu kościół i czekał na
konsekrację, która miała się od-
być 3 kwietnia. W tamtym czasie
mieliśmy uczucie, że budowie ko-
ścioła towarzyszy szczególna łaska
– bo czyż o tym nie świadczy
czas wybudowania świątyni, pozy-
skane na jej budowę środki czy
wyjątkowa współpraca wszystkich
mieszkańców Czerniewa, Czerńca,
Ełganowa, Trąbek. Niestety radość
ze wspólnego sukcesu, jakim było
wybudowanie kościoła, była przy-
ćmiona innymi wydarzeniami, któ-
re miały miejsce w Rzymie. Wte-
dy to byliśmy świadkami „powrotu
ukochanego Jana Pawła II do do-
mu Ojca”. W sobotę 2 kwietnia

w Czerniewie trwały ostatnie po-
rządki. Obejścia były wysprzątane,
przygotowane chorągiewki, kościół
udekorowany. W całej wiosce czuć
było niepokój – baliśmy się o stan
zdrowia Papieża oraz o to, jaki
przebieg będą miały uroczystości.
Denerwowaliśmy się, czy wszystko
się uda, czy dzieci się nie pomylą,
czy dopisze pogoda. Kiedy nadszedł
wieczór i wybiła godzina 21.37 – już
wiedzieliśmy, że nasza uroczystość
będzie miała jeszcze głębszy cha-
rakter. Papież umarł w przeddzień
ustanowionego przez siebie Święta
Miłosierdzia Bożego. To tak jakby
Pan Bóg sam naznaczył Jana Pawła
II do tego, aby przypominał ludziom
o miłosierdziu.

Małą wioskę Czerniewo w dniu
3 kwietnia 2005 r. odwiedziło wielu
gości – był wśród nich arcybiskup
Tadeusz Gocłowski, władze samo-
rządowe powiatu, gminy. Był też
sztandar naszej szkoły i delega-
cja uczniów i nauczycieli. Patrząc
z perspektywy 11 lat dostrzegam
ilu spośród budowniczych kościoła
i ofiarodawców nie ma wśród nas.
Wielu, bardzo wielu. I tak od tego
czasu zrosła się z Czerniewem Msza
odpustowa i uroczystości związane
z uczczeniem Jana Pawła II. Ob-
serwując pęd życia w 2016 roku
wiem, że o historii budowy, konse-
kracji kościoła w Czerniewie trzeba
opowiadać dzieciom. I ja będę to
czynił.

Przemysław Sautycz
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ODPUST KU CZCI ŚW. WOJCIECHA

Jak każdego roku w drugiej poło-
wie kwietnia odbyły się w Gdańsku
uroczystości odpustowe ku czci św.
Wojciecha, patrona Polski i archi-
diecezji gdańskiej.

Tegoroczne uroczystości ku czci św.
Wojciecha, patrona Polski i archidie-
cezji gdańskiej odbyły się w niedzie-
lę, 17 kwietnia. W tym roku miały
one wymiar szczególny. Wpisały się
bowiem w ogólnonarodowe dzięk-
czynienie, w związku z przeżywa-
nym jubileuszem 1050-lecia chrztu
Polski. Rozpoczęła je pielgrzymka
z relikwiami św. Wojciecha z Ba-
zyliki Mariackiej na Wzgórze św.
Wojciecha.

Po przybyciu do ołtarza polowe-
go, gospodarz Archidiecezjalnych
Uroczystości, Metropolita Gdański
abp Sławoj Leszek Głódź, przywitał
wszystkich przybyłych pielgrzymów
i uczestników Mszy świętej. W uro-
czystości uczestniczył wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, nowo mia-
nowana Pomorska Kurator Oświa-
ty Monika Kończyk, przedstawiciele

Rady Miasta Gdańska, sejmiku wo-
jewódzkiego, samorządów powiato-
wych i gminnych, a także przedsta-
wiciele służb mundurowych.

Po powitaniach rozpoczęła się Msza
św., której przewodniczył abp Hen-
ryk Nowacki, Nuncjusz Apostol-
ski w krajach nordyckich. Wspól-
nie z głównym celebransem Mszę
św. sprawowali Metropolita Gdański
abp Sławoj Leszek Głódź, gdańscy
biskupi pomocniczy Wiesław Szla-
chetka i Zbigniew Zieliński, ks. in-
fułat Stanisław Zięba, a także ok.
60 księży z naszej archidiecezji.

W okolicznościowej homilii abp No-
wacki mówił: „Gromadzimy się tu
dzisiaj, aby oddać hołd św. Wojcie-
chowi, który jest obecny wśród nas
w swoich relikwiach. Ten święty jest
postacią wyjątkową w historii Ko-
ścioła. Był to Boży misjonarz, można
go nawet nazwać Bożym szaleńcem,
który zawędrował aż na brzeg Bałty-
ku, pchany jakąś niewidzialną siłą –
pragnieniem ewangelizowania tych

Po lewej: biskupi uczestniczący w uroczystościach ku czci św. Wojciecha; po prawej:
abp. Sławoj Leszek Głódź powitał uczestników
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ziem. Niósł ze sobą nieustraszenie
słowo Ewangelii, zdając sobie dobrze
sprawę z konsekwencji (...) Mijają
stulecia, a blask jego świętości nie
tylko nie przygasa, ale wciąż płonie,
będąc drogowskazem dla przyszłych
pokoleń. Moc jego świętości prze-
kracza wszystkie prawa przemijania
czasu. Otrzymał bowiem nadprzyro-
dzoną siłę, pochodzącą nie od czło-
wieka, ale od Boga. Dziedzictwo wia-
ry i ewangelizacji zostawione przez
św. Wojciecha nosi na sobie ślady
cierpienia. Ten testament świętego
napisany jest jego własną krwią.
Stał się bowiem męczennikiem, któ-
ry oddał życie za głoszone przez
siebie słowo, które sprzeciwiało się
pogańskiemu prawu siły, przemocy
i nienawiści (...)”.

W swojej homilii Nuncjusz nawiązał
również do czasów nam współcze-
snych. Mówił: „To słowo Ewangelii
można przyjąć, włożyć do serca i kar-
mić się nim, uszlachetniając własne
człowieczeństwo. Można również to
słowo odrzucić, podeptać, przywalić
kamieniami pychy i ironii. Kościół
ze swoją misją wydaje się niektó-
rym ludziom przestarzały – średnio-
wieczny. Słyszy się, że Kościół powi-
nien już wreszcie dostosować się do
mentalności współczesnego świata –
winien zrozumieć, że nie można iść
pod prąd przemian i nowych haseł
(...) Dlatego Kościół przechowuje te
Boże słowa i głosi je nieustannie
światu, a czyni to przez współcze-
snych świętych, aby ludzie mogli
poznać odpowiedzi między innymi
na pytanie o sens naszego istnienia
(...)”.

Po homilii nastąpiło odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych. Była to

szczególna okazja, by w Roku Jubi-
leuszowym 1050-lecia Chrztu Polski,
każdy mógł ponowić zobowiązania,
które spoczywają na uczniach Chry-
stusa od chwili przyjęcia chrztu św.

Podczas tegorocznych Uroczystości
Wojciechowych, przeżywanych w IV
Niedzielę Wielkanocną, nie można
było zapomnieć o przypadającej do-
kładnie w tym dniu, 8. rocznicy
ustanowienia abp. Sławoja Leszka
Głódzia metropolitą gdańskim. Z tej
okazji na zakończenie uroczystej
Mszy św., po słowach podziękowania
abp. Henrykowi Nowackiemu, ro-
dzina z Pruszcza Gdańskiego, Anna
i Leszek Krzysztoforscy z dziećmi,
w imieniu całej Archidiecezji złożyli
najserdeczniejsze życzenia Metropo-
licie Gdańskiemu. W imieniu Semi-
narium Duchownego i wszystkich
księży życzenia złożył proboszcz Ka-
tedry Oliwskiej ks. kanonik Walde-
mar Waluk.

Następnie poproszony przez abp.
Sławoja Leszka Głódzia nuncjusz
przybliżył zebranym sytuację Ko-
ścioła w krajach północnej Europy,
tj. Szwecji, Danii, Finlandii, Norwe-
gii, Islandii i Grenlandii.

Diecezjalne obchody ku czci św.
Wojciecha zakończyło uroczyste bło-
gosławieństwo, którego wspólnie
udzielili wszyscy biskupi.

Warto też dodać, że w tej nie-
zwykłej uroczystości nasi przedsta-
wiciele: wójt gminy Błażej Konkol
i przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka uczestniczyli w procesji
daru ołtarza.

Józef Sroka
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ŚWIĘTY WOJCIECH
w powieści Antoniego Gołubiewa „Bolesław Chrobry”

Obchodząc Jubileusz 1050-lecia
Chrztu Polski znów przypomnieli-
śmy sobie, że chrześcijaństwo przy-
było do nas z Czech. Miłośnicy tak
zwanej historii alternatywnej snują
wizje odmiennych możliwych scena-
riuszy minionych wydarzeń i twier-
dzą, że gdyby potoczyły się one
inaczej, to dziś pisalibyśmy cyrylicą,
przyjąwszy wiarę przyniesioną na
ziemie słowiańskie przez świętych
Cyryla i Metodego albo mówiliby-
śmy po niemiecku, zdominowani
przez plemiona germańskie, pośród
których nowa religia znana była

już od ponad dwustu lat za przy-
czyną świętego męczennika Boni-
facego. Wiązanie jednak czeskiego
pochodzenia chrześcijaństwa w Pol-
sce jedynie z postacią Dobrawy, żony
Mieszka I, jest sporym uproszcze-
niem. Chrześcijaństwo wśród po-
gańskiego ludu nie zakorzeniło się
automatycznie w oparciu o chrzest
władcy i małżeństwo z Czeszką. Po-
trzebna była wytężona misjonarska
praca. Jednym z najważniejszych
pionierów wiary Chrystusowej był
inny Czech, święty Wojciech, które-
go losy sprzęgły się z Polską, a jego
ciało od ponad tysiąca lat aż do
dziś spoczywa w Katedrze Gnieź-
nieńskiej. Gdy 3 czerwca 1979 roku
podczas swej pierwszej pielgrzym-
ki do Polski przybył na to miejsce
święty Jan Paweł II, powiedział:
„Pozwólcie, że zrobię dygresję. Roz-
czytywałem się w dziele Antoniego
Gołubiewa o Bolesławie Chrobrym.
I kiedy teraz staję tu, na tym błoniu,
wyrasta mi przed oczyma duszy mo-
że ta piastowska puszcza, a może już
właśnie błonie. A na tym błoniu jest
święty Wojciech, przemawiający do
tych naszych praojców. A może na
tym błoniu Bolesław Chrobry, wy-
kuwający granice naszej pierwotnej
państwowości, jednoczący to pierw-
sze, piastowskie gniazdo ze Stolicą
Świętą”.

Rzeczywiście Antoni Gołubiew
w swej powieści przeznacza świę-
temu Wojciechowi niemało miejsca
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i jego postać rysuje niezwykle barw-
nie. Po raz pierwszy ukazuje go
jako młodzieńca, gdy jest świadkiem
śmierci biskupa Pragi, Dytmara,
który umiera w duchowych męczar-
niach, tracąc wiarę w możliwość
swego zbawienia i widząc wokół
swego łoża śmierci diabły, czyhające
na jego uchodzącą z ciała duszę.
Wojciech postanawia wówczas, że
uczyni wszystko, aby samemu świa-
ta w takich męczarniach nie opusz-
czać. Rodzi się w nim pragnienie
męczeństwa, dzięki któremu swoje
grzechy mógłby zmyć własną krwią.
Okazja ku temu nadarzy się, jak bę-
dzie mu się wydawało, podczas próby
ocalenia przed zemstą męża, Mla-
dy, niewiernej żony Wilka Wrszow-
ca, przedstawiciela rodu wrogiego
Sławnikom, z których wywodził się
Wojciech. Wszystko jednak potoczy
się inaczej, niż to sobie Wojciech wy-
obrażał. Mlada zginie pod ciosami
oprawców, towarzyszy ścigającego ją
Wilka, a Wojciech, zamiast oddać
życie, usłyszy jedynie groźbę za-
prawioną szyderstwem, że Wilk ze
swoją zgrają pomszczą się na jego
rodzinie. Po tych wydarzeniach i wy-
jeździe do Rzymu, o którym autor
wspomina tylko w zwięzłej dygresji,
zostaje Wojciechowi poświęcony cały
rozdział. Jest on przedstawiony jako
asceta, słynący coraz bardziej z su-
rowości obyczajów i pokutniczego
stylu życia, dla którego przezywa-
ny bywa Mrukiem. Ukazany jest
też kilkakrotnie podczas modlitwy,
w której nie brakuje trwogi, pytań
o sens własnego życia i wątpliwo-
ści, jednak gdy rozmawia z królem
Bolesławem, jest stanowczy i nie
obawia się rzucić mu w twarz słów

gorzkiej prawdy. Gdy otrzymuje za-
danie głoszenia Ewangelii Jezu Kry-
sta w Prusach, chętnie wyrusza na
wyprawę, a po dotarciu na miejsce,
odsyła do Gdańska przydzielonych
mu do ochrony wojów. Wkrótce je-
go misja dopełni się męczeństwem,
którego opis autor kończy nastę-
pująco: „Wszystko zdało się naraz
najprostsze w owym mgnieniu jasno-
widzenia. I gdy paluchami obu rąk
szarpnął z nagła mokry mech pru-
ski i nagłym ruchem targnął głową,
a oczy przesłoniła mu mgła, poczuł,
że dotarł; dotarł do celu, wreszcie!
Usłyszał jeszcze krzyk Radzyma, po-
myślał, że to krzyk śmierci, ale to
był krzyk żalu. I jeszcze raz ostat-
ni zabiło mu serce, a martwiejące
wargi, nie poruszając się, szepnęły
słowo największej miłości: – Jezu...”
Dwaj towarzysze Wojciecha, rodzony
brat Radzym i Bogusz ocaleją i zo-
staną uwolnieni przy wydawaniu
ciała męczennika za okup złożony
na szali wagi. Rozdział poświęcony
Wojciechowi kończy się refleksją, że
mieszkańcy puszczy polskiej nie są
już poganami, że są inni: „nie Prusy,
nie pogany”.

W podobnie barwny sposób Anto-
ni Gołubiew w dalszych rozdziałach
potraktował pięciu braci Męczen-
ników: Benedykta, Jana, Izaaka,
Mateusza i Krystyna, którzy zginęli
w roku 1003, a o których źródła
historyczne o wiele mniej mówią
niż o biskupie Wojciechu. Lektura
„Bolesława Chrobrego” z pewnością
potrafi obudzić wyobraźnię histo-
ryczną, a jest tym bardziej godna
polecenia, że utkwiła w pamięci sa-
mego Jana Pawła II.

ks. Jarosław Brylowski
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Zakończył się pracowity dla człon-
ków PZC okres przedświątecznej,
wytężonej pracy. Czas ją podsu-
mować. W tym roku, jak infor-
mowaliśmy wcześniej, nasz Zespół
włączył się po raz drugi w ogól-
nopolską akcję zbierania żywności
„Tak, pomagam”. Akcję prowadzili-
śmy w sklepach Biedronka w Trąb-
kach Wielkich oraz w Cieplewie.
Tak jak poprzednio w akcji pomaga-
ła nam młodzież ze Szkolnego Koła
Caritas funkcjonującego przy Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich, której
bardzo dziękujemy za zaangażowa-
nie. Dziękujemy także wszystkim
osobom o wielkim sercu, którzy
zapełniali kosze żywnością. Przy
Waszym wsparciu, z zebranych pro-
duktów, udało się nam przygotować
50 paczek dla podopiecznych Ca-
ritas. Część zebranych produktów
przekazaliśmy, zgodnie z zasada-
mi akcji, do całorocznych jadłodajni
z terenu Gdańska, Sopotu i Wej-
herowa. Akcję podsumowała także
Caritas Gdańska. Według danych
Caritas Archidiecezji Gdańskiej ak-
cja prowadzona była w 130 skle-
pach na terenie całej archidiecezji.
W zbiórce uczestniczyło 1859 wolon-
tariuszy z 41 Parafialnych Zespołów
Caritas, 35 Szkolnych Kół Cari-
tas i 6 placówek Caritas. Łącznie
zebrano 27 206 kg żywności.

Jak co roku PZC przygotował pal-
my wielkanocne. Dołożyliśmy wszel-
kich starań, aby były one jeszcze

bardziej okazałe. Wszystkie Panie
wkładają mnóstwo pracy w przygo-
towanie palm, a niektóre angażują
się już dużo wcześniej zbierając tra-
wy i zboża, susząc je i własnoręcznie
farbując. Staramy się samodzielnie
pozyskiwać wszystkie materiały do
ich zrobienia. W tym roku otrzy-
maliśmy także wsparcie młodzieży
z Gimnazjalnego Szkolnego Koła
Caritas, która pomogła w przy-
gotowaniu palm. Sprzedaliśmy ich
270, a pozyskane środki pozwoliły
nam sfinansować zakup drobnych,
spożywczych podarunków świątecz-
nych dla prawie 70 osób starszych,
chorych i samotnych, które to osoby
w przedświątecznym czasie z życze-
niami odwiedzają nasi członkowie.
Wszystkim osobom, które nabywają
wykonane przez nas palmy bardzo
dziękujemy.

W tym roku, 3 kwietnia, druga
Niedziela Wielkanocna ogłoszona
została Niedzielą Miłosierdzia Bo-
żego. W tym dniu odbyła się we
wszystkich parafiach ogólnodiece-
zjalna zbiórka pieniędzy na cele
Caritas. Wolontariusze prowadzili
także akcję promocyjną dotyczą-
cą przekazywania 1% podatku na
rzecz Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej połączoną z rozdawaniem ga-
zetek podsumowujących działania
Caritas w roku 2015.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to
także święto patronalne Caritas.
Z tej okazji w Katedrze Oliwskiej
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odbyła się Msza św. koncelebrowana
przez ks. abpa Sławoja Leszka Głó-
dzia. W trakcie Mszy ks. bp Wiesław
Szlachetka przedstawił działalność
gdańskiej Caritas. W darach przed-
stawiciele organizacji zanieśli m.in.
kwiatowe serce i drewniano-cera-
micznego anioła wykonanego na
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Po
Mszy św. ks. Janusz Steć – dyrektor
Caritas Archidiecezji Gdańskiej –
zaprosił wszystkich na świąteczny
tort oraz na projekcję filmu o św.
Bernadecie.

W niedzielę, 24 kwietnia, odbył się
finał akcji „Pola Nadziei na Pomo-
rzu”. Jak co roku pod wszystki-
mi kościołami i na ulicach miast
kwestowali wolontariusze hospi-
cjów. Także w naszej parafii wo-
lontariuszki z Gimnazjalnego Koła
Caritas wraz z przedstawicielkami

Parafialnego Zespołu Caritas prowa-
dziły zbiórkę pieniędzy na hospicja.
Zbiórka połączona jest z rozda-
waniem żonkili, które są symbo-
lem całej akcji. Warto wspomnieć,
iż Caritas Archidiecezji Gdańskiej
prowadzi akcję na rzecz czterech
pomorskich hospicjów:

– Hospicjum im. ks. Dutkiewicza
w Gdańsku;

– Hospicjum Caritas im. św. Józefa
w Sopocie;

– Hospicjum im. św. Wawrzyńca
w Gdyni;

– Hospicjum im. św. o. Pio
w Pucku.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli tę wspaniałą akcję.

W imieniu Parafialnego Zespołu
Caritas

Danuta Mokrosińska

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzyma-
ją rodzice oraz opiekunowie dzieci
do 18. roku życia. Każda rodzina
z minimum dwojgiem niepełnolet-
nich dzieci będzie mogła otrzymać
500 zł na drugie i każde kolejne
dziecko. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto na osobę

wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko. Dla ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym
kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzyma-
ją także rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego oraz rodzinne domy dziec-
ka, na każde dziecko, na podstawie
ustawy.
Czy każda rodzina otrzyma
wsparcie?
Świadczenie otrzyma każda rodzina
bez względu na stan cywilny rodzi-
ców. Otrzymają je zatem zarówno ro-
dziny, w których rodzice są w związku
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małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w niefor-
malnych związkach. W przypadku
rodziców rozwiedzionych wsparcie
otrzyma ten rodzic, który faktycz-
nie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeśli rodzice po równo dzielą się opie-
ką nad dzieckiem, oboje mają prawo
złożyć wniosek i otrzymają wsparcie
z uwzględnieniem okresu, w którym
sprawują opiekę.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nie-
formalnym i mają dzieci z poprzed-
nich związków oraz wychowują co
najmniej jedno wspólne dziecko, to
wówczas świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko będzie uzależ-
nione od kryterium dochodowego,
a na pozostałe dzieci bezwzględu
na dochód. Dziecko do 25 roku ży-
cia, które pozostaje na utrzymaniu
rodziców, jest uwzględniane przy ob-
liczaniu dochodu na osobę w ro-
dzinie. Dzięki temu jego młodszy
brat lub siostra może nadal otrzymy-
wać wsparcie, jeśli dochód na osobę
nie przekroczy 800 zł lub (1200 zł
w przypadku wychowywania w ro-
dzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski składane są od 1 kwiet-
nia 2016 r. Wnioski złożone w okre-
sie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r.
(włącznie) powodują uzyskanie pra-
wa do świadczenia wychowawczego
od 1 kwietnia 2016 r. Rozpatrzenie
takich wniosków następuje w okresie
3 miesięcy licząc od dnia złożenia.

Wnioski złożone od 02.07.2016 r. po-
wodują uzyskanie prawa do świad-
czenia wychowawczego od miesiąca
złożenia wniosku.

Pierwszy okres rozliczeniowy dla
osób korzystających z programu bę-
dzie dłuższy, gdyż rozpoczął się
1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie
do 30 września 2017 roku. Dzięki te-
mu rodzice nie będą musieli składać
dwóch wniosków w 2016 roku.

Następne okresy rozliczeniowe będą
trwały od 1 października do 30 wrze-
śnia następnego roku kalendarzowe-
go. Wnioski na kolejne okresy będą
przyjmowane już od 1 sierpnia dane-
go roku.

Rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnospraw-
nego kryterium dochodowe na pierw-
sze dziecko będzie wynosiło 1200 zł.
Istotne jest, że w składzie rodziny
brane będą pod uwagę pozostające na
utrzymaniu dzieci do ukończenia 25
roku życia. Dodatkowo, wliczane też
będą dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, jeżeli w związku z tą nie-
pełnosprawnością przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna.

500 plus a inne świadczenia
dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł
nie będzie liczone do dochodu przy
ustalaniu prawa do świadczeń z in-
nych systemów wsparcia, dotyczy to
w szczególności świadczeń z pomo-
cy społecznej, funduszu alimentacyj-
nego, świadczeń rodzinnych, dodat-
ków mieszkaniowych, stypendiów dla
uczniów i studentów.
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Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świad-
czenie wychowawcze nie będzie przy-
sługiwać, jeżeli rodzinie przysługu-
je za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze. Jeśli rodzic prze-
bywa w innym państwie UE i złoży
tam wniosek o świadczenia rodzin-
ne, tamtejszy organ informuje o tym
fakcie właściwego marszałka woje-
wództwa w Polsce. Ten zaś przekaże
te informacje do właściwej gminy.
Jest to mechanizm, który od wej-
ścia Polski do UE, tj. od ponad
11 lat funkcjonuje już w systemie
świadczeń rodzinnych i eliminuje
możliwość jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju.

W Gminie Trąbki Wielkie do chwili
przekazania tego materiału do „Ka-
ny” wypłacono świadczenia wycho-
wawcze na kwotę 160 000 zł. Kolejne
wnioski są przygotowywane do wy-
płaty.

Informacje dodatkowe

Od 1 stycznia 2016 r. można
otrzymać świadczenie rodzinne
w przypadku przekroczenia do-
chodu. Rodziny, które przekroczą
próg dochodowy nie stracą prawa do
świadczeń rodzinnych. Dzięki wpro-
wadzeniu zasady „złotówka za zło-
tówkę” ich świadczenia będą stop-
niowo obniżane wraz ze wzrostem
dochodów. Teraz, gdy rodzina prze-
kroczy próg dochodowy (674,00 zł na
osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla
rodzin z niepełnosprawnym dziec-
kiem), traci prawo do świadczeń
rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu
zmian świadczenia nie będą już od-
bierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzro-
stem dochodu. Za każde przekrocze-
nie progu o 1,00 zł, łączna kwota

świadczeń przysługujących rodzinie
będzie pomniejszana o 1,00 zł. Dzięki
nowemu rozwiązaniu łączna kwota
zasiłków rodzinnych i dodatków do
zasiłku rodzinnego przysługujących
danej rodzinie będzie stopniowo ob-
niżana o 1,00 zł wraz z przekrocze-
niem o 1,00 zł kryterium dochodo-
wego dotyczącego łącznego dochodu
netto wszystkich członków rodziny.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy
kwota do wypłaty po zastosowaniu
mechanizmu „złotówka za złotówkę”
będzie nie niższa niż 20,00 zł. Zmia-
ny obejmą również rodziny, które nie
mają prawa do świadczeń z powodu
przekroczenia progu dochodowego.
Wystarczy, że ponownie po 1 stycz-
nia 2016 r. wystąpią z wnioskiem
o wsparcie.

***
Nowe świadczenie rodzinne od
1 stycznia 2016 r. – świadczenie
rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lip-
ca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych wpro-
wadza od 1 stycznia 2016 r. nowe
świadczenie rodzinne – świadcze-
nie rodzicielskie. Świadczenie ro-
dzicielskie będzie przysługiwać oso-
bom, które urodziły dziecko, a które
nie otrzymują zasiłku macierzyń-
skiego lub uposażenia macierzyń-
skiego. Uprawnieni do pobierania
tego świadczenia będą więc między
innymi:

– bezrobotni (niezależnie od reje-
stracji lub nie w urzędzie pracy),

– studenci,
– rolnicy,
– wykonujący prace na podstawie

umów cywilnoprawnych,
– zatrudnione lub prowadzące poza-

rolniczą działalność gospodarczą,
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jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie w wy-
sokości 1000 zł miesięcznie, nie
będzie uzależnione od kryterium
dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie przysługu-
je przez rok (52 tygodnie) po uro-
dzeniu dziecka w wysokości 1000 zł
miesięcznie, a w przypadku urodze-
nia wieloraczków ten okres będzie
mógł być wydłużony nawet do 71
tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to mo-
gą otrzymywać także rodzice dzieci
urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.,
którzy nie mają prawa do zasiłku ma-
cierzyńskiego – w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im
przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do
ukończenia przez dziecko 1 roku ży-
cia (odpowiednio dłużej w przypadku
wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie przy-
sługuje, jeżeli co najmniej jeden
z rodziców dziecka otrzymuje za-
siłek macierzyński lub uposażenie za

okres ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macierzyń-
skiego, okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego okres
urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczo-
na jest możliwość pobierania przez
rodziców w tym samym czasie, na
to samo dziecko, zarówno nowe-
go świadczenia rodzicielskiego jak
i zasiłku macierzyńskiego lub upo-
sażenia za okres ustalony przepisa-
mi Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, okres urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, okres dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres urlopu rodzicielskiego.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Grażyna Wysiecka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

29 lutego, w przeddzień Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, w bibliotece Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, odbyło się
spotkanie z pracownikiem Referatu
Edukacji Historycznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej Oddział w Gdań-
sku – red. Piotrem Szubarczykiem
– autorem książek i publikacji hi-
storycznych, poświęconych m. in.
żołnierzom wyklętym. Wystąpienie
gościa przeplatane było piosenkami

poświęconymi Żołnierzom Wyklę-
tym w wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
pod muzycznym kierunkiem To-
masza Stroynowskiego. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Prze-
mysława Sautycza – dyrektora SP
w Trąbkach Wielkich oraz Leszka
Orczykowskiego – dyrektora GOK-
SiR w Trąbkach Wielkich.

***
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1 marca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich odprawiona
została Msza św. w intencji żołnie-
rzy poległych. Po Mszy św. dele-
gacje radnych gminnych i powiato-
wych, sołtysi, reprezentanci szkół
podstawowych i gimnazjum oraz
mieszkańcy złożyli wiązanki kwia-
tów i znicze pod tablicą upamięt-
niającą żołnierzy wyklętych. Wartę
honorową pod tablicą zaciągnęła
młodzież szkolna.

***
W niedzielę, 13 marca ulicami
Trąbek Wielkich po raz jedenasty
przeszła procesja Drogi Krzyżowej.
O godz. 15 w kościele odmówio-
na została koronka do Miłosierdzia
Bożego. Następnie, pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Bolesława
Antoniowa, procesja przeszła uli-
cami Gdańską, Pawłowskiej oraz
Polonii Gdańskiej na cmentarz pa-
rafialny. Na czele procesji niesiono
krzyż, a na kolejnych stacjach dro-
gi krzyżowej czytano rozważania
męki pańskiej. Trzy ostatnie sta-
cje Drogi Krzyżowej umiejscowione
były na terenie cmentarza, gdzie
szczególnie modlono się za zmar-
łych. Pomiędzy stacjami śpiewano
pieśni wielkopostne. Po powrocie do
kościoła wierni odśpiewali Gorzkie
Żale.

***
W dniach od 12 do 16 marca w na-
szej parafii odbyły się rekolekcje
wielkopostne. Rekolekcje prowadził
ks. mgr Dariusz Leman z parafii św.
Maksymiliana Kolbego ze Skarszew.

***

19 marca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
przyjęła Kaja Agnieszka Koprow-
ska, córka Agnieszki (z d. Karcz)
i Grzegorza – zam. w Gdańsku.

***
Zakończyła się budowa drogi dojaz-
dowej do plebanii i domu pielgrzy-
ma w Trąbkach Wielkich. Istniejący
wjazd od ul. Gdańskiej (przy ko-
misariacie policji) został poszerzo-
ny i utwardzony kostką betonową.
Przy okazji wykonano nowy odci-
nek kanalizacji deszczowej w celu
zabezpieczenia parkingu przy do-
mu pielgrzyma przed zalewaniem
wodami opadowymi z ul. Gdańskiej.

***
Ku końcowi zmierzają roboty przy
rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich. Stan ro-
bót zewnętrznych pokazuje zdjęcie
z 28 kwietnia 2016 r. Przypomina-
my, że dobudowana część szkoły
(5 sal lekcyjnych, stołówka szkolna,
świetlica, szatnie dla dzieci oraz ze-
społy sanitariatów) ma zostać odda-
na do użytku z początkiem nowego
roku szkolnego.

***
Trwają rozgrywki piłkarskie senio-
rów sezonu 2015/2016. Po 6 kolej-
kach rundy wiosennej zespół Orzeł
Trąbki Wielkie zajmuje 7 miejsce
z dorobkiem 32 punktów (9 zwy-
cięstw, 5 remisów i 7 porażek) przy
stosunku bramek 28 do 28, a dru-
żyna Sokół Ełganowo zajmuje
10 miejsce z dorobkiem 28 punktów
(7 zwycięstw, 7 remisów i 7 porażek)
przy stosunku bramek 24 do 26.

Opracował: S. D.
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Tradycyjna coroczna Doga krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich zbliża się ku końcowi, stan
na 28 kwietnia 2016 r.
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Nowy dojazd do trąbkowskiego sanktuarium w budowie
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INTENCJE MSZY ŚW. – maj 2016

1. 700: Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

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

1000: O zdrowie i Boże Bło-
gosławieństwo dla Magdaleny
i Joanny w dniu urodzin

1130: Za śp. Franciszka Nowaka

1800: O zdrowie dla Agatki
Thiel

2. a) Za śp. Urszulę i Zygmunta
Sielskich oraz Marię Wilmę

b) Za śp. Zygmunta Platę
(imieniny) oraz Marię
Jankowską (3. rocznica śmierci)

3. 700: Za śp. Marię (5. rocznica
śmierci) i Kazimierza Dubielów
oraz zmarłych z rodziny
Józefiaków

830, Czerniewo:
a) Za śp. Gertrudę (5. rocznica
śmierci) i Edmunda Krywaldów

b) Za śp. Władysława, Helenę
i Henryka Dąbrowskich
(rocznica śmierci) oraz zmarłych
z rodziny Kulwikowskich

1000: Za śp. Janinę Szepie-
towską (9. rocznica śmierci)

1130: Za śp. Juliannę, Gabrielę
i Tadeusza Abramów

1800: Za śp. Jerzego Otto

4. Czerniewo: Za śp. Pawła,
Martę, Annę, Franciszkę
i Józefa Zulewskich

6. Za śp. Wiesława Cieśluka
(miesiąc po pogrzebie)

7. a) Za śp. Józefę i Adolfa
(31. rocznica śmierci)
Sykutowskich
b) Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków oraz Martę
i Bernarda Lefańczyków

8. 700: a) Za zmarłych z rodzin
Sykutowskich i Wenzel
b) Za śp. Henryka Błaszczyka
(3. rocznica śmierci) oraz Marię
i Stefana Rzepeckich
830, Czerniewo:
a) Dziękczynno-błagalna
w 18. urodziny Bartłomieja
Dończyka
b) Za śp. Pawła i Stanisławę
Stapel oraz Natalię i Benedykta
Elwartów
1000: Za śp. Józefa, Stanisławę,
Stanisława i Władysława
Szostków
1200: Dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla rodzin
Tyslerów i Drewów
1800: Za śp. Marię Dubielę

9. a) Dziękczynno-błagalna
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa Marii i Tomasza
Sołygów
b) Za śp. Jadwigę Majkowską
oraz zmarłych z rodzin
Pleszczyńskich, Tysarczyków
i Muńskich
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10. Dziękczynno-błagalna
w 10. urodziny Damiana
Karpińskiego

11. a) Za śp. Tadeusza Bartosa
(26. rocznica śmierci)

b) Za śp. Jadwigę Górską
(miesiąc po pogrzebie)

12. Za śp. Józefa Stolca (miesiąc
po pogrzebie)

13. Za śp. Franciszka Nowaka

14. a) Za zmarłych z rodzin
Kelerów i Bugów

b) Za śp. Czesława Gawryjołka

15. 700: Dziękczynno-błagalna
w 2. urodziny Helenki Ogórek

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

b) W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)

1000: a) Dziękczynno-błagalna
w 60. urodziny Ewy Czajki (int.
męża i dzieci)

b) Dziękczynno-błagalna
w 6. urodziny Blanki

1130: Za śp. Juliana
Morawskiego (urodziny)

1800: Za śp. Stanisławę, Józefa,
Władysława i Stanisława
Szostków

16. a) Dziękczynno-błagalna
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa Anny i Marcina
Westphalów

b) Za śp. Jurka Latoszewskiego

17. Za śp. Wiesława Cieśluka

18. Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk oraz Józefa, Alfreda
i Magdalenę Karassków

19. O błogosławieństwo Boże oraz
opiekę Matki Bożej Trąbkow-
skiej dla ks. prałata Edwarda
Szymańskiego i ks. Adama
Krolla (int. margaretki)

20. a) Za śp. Jana Kolendo
(urodziny)

b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

c) Za śp. Annę i Franciszka
Sussów oraz zmarłych z rodzin
Suss i Hensel

21. Dziękczynno-błagalna
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa Magdaleny
i Mateusza Cieszyńskich oraz
o zdrowie dla córki Mai

22. 700: Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Strukiel

830, Czerniewo: a) Za śp. Mar-
tę, Józefa i Jana Zawickich
oraz Helenę i Józefa Rodów

b) Za śp. Adama Kosikowskiego
(5. rocznica śmierci) i Jana
Witczaka

1000: Za śp. Janinę Szepie-
towską (10. rocznica śmierci)
i Stanisławę Walczewską

1130: Za śp. Krystynę Dasz-
czyńską (1. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Bogumiła Szczu-
kowskiego (urodziny) oraz ro-
dziców Albina i Gertrudę Preuss

23. Za śp. Jadwigę Górską

24. Za śp. Józefa Stolca

25. Za śp. Renatę Dunst i Renatę
Antkowiak
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26. 900: a) Dziękczynno-błagalna
w intencji mam: Ilzy
i Bogusławy

b) Za śp. Gertrudę Dończyk

1200, Czerniewo: Za śp. Eu-
geniusza Strongowskiego
(33. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Tadeusza (1. roczni-
ca śmierci) i Marię (18. rocznica
śmierci) Gerejów oraz zmarłych
rodziców z obojga stron

27. a) Dziękczynno-błagalna
w 70. urodziny Genowefy Krei
(int. sąsiadki z rodziną)

b) Za śp. Jadwigę, Jana,
Olgierda, Genowefę
i Stanisława Tiałowskich

28. a) Dziękczynno-błagalna dla
rodziny Pirchów

b) Za śp. Jadwigę (30. rocznica
śmierci) i Pawła Garczyńskich

29. 700: Za śp. Janinę Stefan
(3. rocznica śmierci)

830, Czerniewo:
Dziękczynno-błagalna dla
Michała i Kariny Brzózków

1000: a) Dziękczynno-błagalna
w 6. urodziny Nikodema
Zulewskiego

b) Za śp. Marię Szymczak oraz
zmarłych z tej rodziny

1130: a) Dziękczynno-błagalna
w urodziny Diany Szulc

1800: Za śp. Szczepana Gocz-
kowskiego (25. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z tej rodziny

30. Za śp. Stefana (10. rocznica
śmierci) i Helenę Kaczmarków
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 kwietnia: Maja Wiktoria Jasińska, Joanna Maria Waśko;
3 maja: Hanna Izabela Ciąćka.

Rocznice sakramentu małżeństwa
5 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Kamili (z d. Salewskiej) i Arkadiusza Kopaniów
15 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Mariki (z d. Orłowskiej) i Dawida Dunstów
16 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Zielke) i Marcina Westphalów
23 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny (z d. Budnik) i Mateusza Cieszyńskich
24 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Walaszewskiej) i Tomasza Brokosów
21 maja: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Knitter) i Daniela Karpińskich
7 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Sylwii (z d. Surma) i Dominika Bystrzaków
27 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji (z d. Ossowskiej) i Tomasza Jasińskich
6 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Salewskiej) i Sławomira Kusajów
19 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Marioli (z d. Goczkowskiej) i Krzysztofa Bugów

ODESZLI DO PANA
5 marca: zmarł w wieku 81 lat śp. Franciszek Nowak z Kleszczewa
22 marca: zmarła w wieku 91 lat śp. Janina Bazylewska
2 kwietnia: zmarł w wieku 63 lat śp. Wiesław Cieśluk
6 kwietnia: zmarła w wieku 96 lat śp. Jadwiga Górska z Pruszcza Gd.
7 kwietnia: zmarł w wieku 90 lat śp. Józef Stolc z Ełganowa
7 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kisickiego
11 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kolendo
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

„Kana”, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


