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SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Bracia i Siostry!

Przeżywamy piękny miesiąc Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. W ro-
ku jubileuszowym nazywanym Ro-
kiem Miłosierdzia jeszcze bardziej
powinniśmy zdawać sobie sprawę,
że serce Jezusa jest otwarte dla każ-
dego człowieka. Powinniśmy korzy-
stać z nabożeństw, które w Naszej
parafii odprawiane są przez cały
czerwiec o godzinie 17.30.

W tym szczególnym Roku Miłosier-
dzia powtarzajmy sobie często ten
piękny akt strzelisty – Jezu cichy
i pokornego serca. Uczyń serca nasze
według Serca Twego.

W miesiącu Najświętszego Serca
Pana Jezusa kościół dał nam kolej-
nego świętego – Ojca Stanisława
Papczyńskiego.

Ojciec Stanisław Papczyński trosz-
czył się o ubogich, chorych i umiera-
jących, wspierał przytułki i szpitale,
pocieszał strapionych, upominał się
o odrzuconych i traktowanych nie-
sprawiedliwie, założył zakon Maria-
nów. 5 czerwca w Watykanie został
ogłoszony świętym.

Kanonizacja błogosławionego Ojca
Stanisława Papczyńskiego jest za-
proszeniem, abyśmy na nowo przy-
jęli miłosierdzie Boga i odnowili
łaskę chrztu, abyśmy na darmową
miłość Boga odpowiedzieli miłością
wobec Niego i miłosierdziem wo-
bec żyjących i umarłych – napisali

biskupi w liście pasterskim z oka-
zji kanonizacji. Ojciec Papczyński
– podkreślili – powtarzał, że pra-
gnąc Bożego miłosierdzia, mamy je
świadczyć. Sam nie pozwolił żad-
nemu potrzebującemu odejść bez
wsparcia.

Nowy święty urodził się w 1631 r.
w Podegrodziu, niedaleko Starego
Sącza. W wieku 23 lat wstąpił do
zakonu pijarów. Jest założycielem
pierwszego polskiego zakonu mę-
skiego – Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Był wybitnym kaznodzieją,
mistrzem życia duchowego, wykła-
dowcą retoryki i pisarzem. Zmarł
w opinii świętości w Górze Kalwarii
17 września 1701 roku. Beatyfiko-
wał go 16 września 2007 podczas
uroczystości w Licheniu Starym ów-
czesny sekretarz stanu Stolicy Apo-
stolskiej kard. Tarcisio Beertone.
Jest m.in. patronem dzieci niena-
rodzonych i małżonków pragnących
potomstwa.

Z życia parafii

Drodzy Bracia i Siostry! W tym ro-
ku będziemy tradycyjnie przyjmo-
wać Gdańską pielgrzymkę pieszą do
Częstochowy. Termin tegorocznego
wymarszu, ze względu na Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie – usta-
lony został na 7 lipca. Będę zwracał
się z prośbą o pomoc w przygo-
towaniu „zupy proboszczowskiej”
i upieczeniu ciasta.
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Niestety, z roku na rok pielgrzymka
na Jasną Górę jest coraz mniej licz-
na. W tym roku – jak poinformował
mnie ks. Krzysztof – organizator
pielgrzymki, przewiduje około 250
osób. Obyśmy nie musieli doczekać
czasu, że nie będzie dla kogo przy-
gotowywać tradycyjnej zupy. Liczę
na waszą pomoc i zaangażowanie.

Plany inwestycyjne

� Dobiegają końca prace nad pro-
jektem remontu plebanii. Zostaną

one złożone do Konserwatora Za-
bytków, który podejmie decyzję
o przebiegu prac. Koszt projek-
tu został oszacowany na kwotę 8
tysięcy złotych.

� Wspominałem o planach kontynu-
acji prac związanych z ogrodze-
niem cmentarza. Na najbliższym
spotkaniu z Radą Parafialną bę-
dę chciał podjąć temat wykonania
tego przedsięwzięcia.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – czerwiec/lipiec 2016

5 czerwca: 10. Niedziela zwykła
1 Krl 17,17–24
Ga 1,11–19
Łk 7,11–17

12 czerwca: 11. Niedziela
zwykła
2 Sm 12,1.7–10.13
Ga 2,16.19–21
Łk 7,36–8,3

19 czerwca: 12. Niedziela
zwykła
Za 12,10–11
Ga 3,26–29
Łk 9,18–24

26 czerwca: 13. Niedziela
zwykła
1 Krl 19,16b.19–21
Ga 5,1.13–18
Łk 9,51–62

3 lipca: 14. Niedziela zwykła
Iz 66,10–14c

Ga 6,14–18
Łk 10,1–12.17–20

10 lipca: 15. Niedziela zwykła
Pwt 30,10–14
Kol 1,15–20
Łk 10,25–37

17 lipca: 16. Niedziela zwykła
Rdz 18,1–10a
Kol 1,24–28
Łk 10,38–42

24 lipca: 17. Niedziela zwykła
Rdz 18,20–32
Kol 2,12–14
Łk 11,1–13

31 lipca: 18. Niedziela zwykła
Koh 1,2; 2,21–23
Kol 3,1–5.9–11
Łk 12,13–21
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BOŻE CIAŁO W TRĄBKACH WIELKICH
Tegoroczne ołtarze na fotografiach
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała,
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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BOŻE CIAŁO W CZERNIEWIE
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Na zdjęciach ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała w Czerniewie
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BOŻE CIAŁO W EŁGANOWIE

Procesja Eucharystyczna przypomina nam o obecności Boga wśród nas
nie tylko w zamkniętej przestrzeni świątyni, ale również w naszej
codzienności, wśród tego, co zwyczajne i dowodzi, że nie jesteśmy dla
Niego obcy. „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami, przyszło
do swoich, a swoi Go nie przyjęli, tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 11–12; 14).

Trwający Rok Miłosierdzia zainspirował mieszkańców Ełganowa do
umieszczenia na ołtarzach przy trasie procesji Bożego Ciała haseł
zaczerpniętych wprost z Koronki do Miłosierdzia Bożego. I tak na
kolejnych ołtarzach znalazły się następujące słowa:

„O Krwi i Wodo” – w Ewangelii wg św. Jana płynące z przebitego boku
Chrystusa na krzyżu Krew i Woda stanowią niezaprzeczalne świadectwo
Jego rzeczywistej śmierci. Gdyby ta śmierć nie była rzeczą pewną, to
wątpliwym byłoby również zmartwychwstanie i samo dzieło zbawienia.
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„Jezu, ufam Tobie” napisali na swym ołtarzu strażacy z OSP w Ełganowie.
Dobrze, że ufają Chrystusowi ci, którzy sami cieszą się ogromnym
zaufaniem w najbardziej zaskakujących i często dramatycznych sytuacjach,
gdy trzeba ratować życie i mienie.

„Święty Boże, Święty Mocny” – św. Faustyna daje świadectwo, ze właśnie
Boże Miłosierdzie jest najwspanialszym przejawem mocy Boga. Żeby
obdarzać dobrami i przebaczać, trzeba dysponować władzą, a żadna
władza nie przywiązuje do siebie bardziej, niż potęga miłości.
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„Zmiłuj się nad nami i nad całym światem” – zrozumiałe jest to, że
prosimy o miłosierdzie nad nami, czyli nad sobą i nad swoimi, ale krzyż
Chrystusa rozciąga swe ramiona nad całym światem. Pan Jezus umarł na
nim za wszystkich ludzi, dlatego każdy człowiek, nawet nieprzyjaciel, jest
naszym bliźnim, dlatego Kościół jest powszechny.

Ks. Jarosław Brylowski
fot. Andrzej Torbicki

CZTERY EWANGELIE

Liczba Ewangelii nie może być więk-
sza od tej, w jakiej występują, ani
też w owym zbiorze nie może za-
wierać się ich mniej. Bo przecież
świat, na którym żyjemy ma cztery
strony i cztery są pierwotne wiatry,
a Kościół rozsiany jest po całym
świecie, zaś fundamentem i zwień-
czeniem Kościoła jest właśnie Ewan-
gelia i duch życia; zasadne jest więc
to, że wspiera się on na czterech ko-
lumnach, tchnąc na wszystkie strony

niezniszczalnością i ożywiając ludzi.
Wynika z tego jasno, że to wła-
śnie ów Architekt wszechrzeczy jest
Słowem, które zasiada ponad Cheru-
binami i zawiera w sobie wszystko,
a objawiając się ludziom, przekazał
nam Ewangelię w poczwórnej for-
mie, ale tchnącą jednym duchem.
Tak też mówi o tym Dawid, wyraża-
jąc pragnienie Jego nadejścia: „Ukaż
się, o Ty, który zasiadasz ponad
Cherubinami”. Również i Cherubini
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występują w czterech formach, a ich
kształty są wyobrażeniem dzieł Syna
Bożego. „Pierwsze bowiem zwierzę
– powiada – podobne jest do lwa”,
przypisując Mu rolę Wodza i Króla;
„drugie zaś podobne jest do wo-
łu” oznaczając Jego zadania ofiarni-
cze i kapłańskie; „trzecie natomiast
miało twarz jakby ludzką”, co jasno
opisuje Tego, którego przyjście doko-
nało się w ludzkiej postaci; „czwarte
zaś podobne do orła w locie” ozna-
cza Ducha, który przylatując do
Kościoła, objawił w nim swą łaskę.
Ewangelie zaś współbrzmią również
z tym, co dotyczy Chrystusa Jezusa.
Jedna spośród nich, ta według Jana,
opowiada o Jego wspaniałym, praw-
dziwym i chwalebnym zrodzeniu się
z Ojca i mówi tak: „Na początku było
Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem
było Słowo” oraz: „Wszystko przez
Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało, co się stało”. To dlatego
ta właśnie Ewangelia przepełniona
jest ufnością, taka bowiem jest jej
wymowa. Ewangelia według Łuka-
sza natomiast, ponieważ nosi cechy
kapłańskie, rozpoczyna się od przed-
stawienia kapłana Zachariasza, skła-
dającego ofiarę Bogu. Już bowiem
przygotowane jest utuczone cielę, by
rozpocząć ucztę na cześć powrotu
do domu młodszego syna. Mateusz
natomiast w tej, której przewodnią
myślą jest zrodzenie się Jego jako
człowieka, powiada tak: „Księga –
mówi – o pochodzeniu Jezusa Chry-
stusa, Syna Dawida, Syna Abraha-
ma”. I kontynuuje: „Z narodzeniem
Chrystusa było tak”. Jest to bowiem
Ewangelia o Jego człowieczeństwie
i to dlatego w całej tej Ewangelii jest
On ukazany w swoim uniżeniu jako
człowiek niezwykle łagodny. Marek

natomiast, czerpiąc z Ducha pro-
rockiego, który z wysoka zstępuje
na ludzi, daje początek następujący:
„Początek – powiada – Ewangelii, jak
jest napisane u Proroka Izajasza”,
nadając tej Ewangelii wyobrażenie
jakby istoty uskrzydlonej i latającej;
z tego też powodu swoje przesłanie
przekazuje w formie zwięzłej i po-
śpiesznej, co rzeczywiście stanowi
cechę stylu właściwego Prorokom.
Samo zaś Słowo Boga z majestatem
i w chwale rozprawiało z tymi Pa-
triarchami, którzy byli przed Mojże-
szem; tym, którzy byli pod Prawem,
ukazało się w dziełach kapłańskiego
posługiwania, potem natomiast, sta-
jąc się dla nas Człowiekiem, zesłało
na całą Ziemię niebiański dar Du-
cha, dając nam schronienie pod Jego
skrzydłami. Tak więc jakie dzieła
podjęte przez Syna Bożego, takie
też odpowiednio formy owych zwie-
rząt; a jaka forma zwierząt, taka
też wymowa poszczególnych Ewan-
gelii. Poczwórna jest forma zwierząt,
poczwórna forma Ewangelii i po-
czwórne działanie Pana. To dlatego
z rodzajem ludzkim zawarte zostały
cztery Przymierza: pierwsze jeszcze
przed potopem, za czasów Adama;
drugie zaś po potopie, za czasów
Noego, trzecie przy nadaniu Prawa
za czasów Mojżesza, a czwarte to,
które odnowiło człowieka i zawiera
w sobie tamte wszystkie, zawarte za
pośrednictwem Ewangelii i uskrzy-
dlające ludzi tak, by wznieśli się do
królestwa niebieskiego.

Cdn.

Święty Ireneusz z Lyonu, Adversus
haereses, Księga III, Rozdz. 11, 8

Z języka łacińskiego przełożył
ks. Jarosław Brylowski
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Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii św. w Trąbkach Wielkich
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OGRODNIK

Na Wielkiej Równinie codziennie
wiał straszny wiatr, zwłaszcza gdy
przychodziła wiosna. Siła wschod-
niego wiatru w krótkim czasie wy-
suszyła błotnistą ziemię, przemo-
czoną topniejącym śniegiem. Późną
jesienią odlatywały ostatnie ptaki,
miotane wiatrem zachodnim.

Pewien stary ogrodnik wybrał so-
bie ten niespokojny zakątek ziemi
na miejsce dla posadzenia swych
ostatnich czterech drzew. Przygo-
tował wyjałowioną glebę, wyplewił
przylegające do ziemi długie źdźbła
dzikiej trawy, wyciosał paliki ma-
jące służyć drzewkom za podporę
i ochronę przed gwałtownymi pory-
wami wichru. Dla jednego z drzewek
zabrakło palika.

Doświadczony ogrodnik ostrożnie,
by nie uszkodzić korzeni, wkopał sa-
dzonki w ziemię. Trzy z nich delikat-
nie przywiązał do wbitych uprzed-
nio wysokich żerdzi. Najbiedniejsze
było pierwsze drzewko, pozbawione
podpory. Gwałtowny wiatr nie po-
zwalał wznieść się wzwyż giętkiemu
jak źdźbło zboża młodemu pędowi.
Wzrastające drzewko jak niezgrab-
ne pnącze wiło się po ziemi.

Drugie drzewko, mające najwięcej
chyba sił, rosło tak, jakby chciało
sięgnąć nieba; strzeliste, wyższe już
od chroniącego je słupka o ćwierć
długości, było wielką radością dla
oczu ogrodnika.

Stracił on wszelkie siły do pracy, gdy
pewnego ranka spostrzegł, że prosty

dotąd jak strzała biegnący w słońce
wierzchołek zwisa bezwładnie na
kawałku młodej, ale już zwiędniętej,
wysuszonej przez śmierć i wiatr
kory. Pijany włóczęga nocą złamał,
zniszczył to, co było najpiękniejsze.

Gdy minęły dni żałoby, z większą
niż dotąd troskliwością zaczął się
ogrodnik opiekować trzecim z kolei
drzewkiem, najbardziej przez niego
ukochanym. Nie wiadomo właści-
wie, za co tak je kochał, nie było ani
najwyższe, ani słabsze od innych,
by miało potrzebować większej czu-
łości. Zresztą przecież prawdziwą
miłością kocha się właśnie za nic.

W każdym razie, gdy czwarte drzew-
ko zostało już uznane za dość silne,
by odwiązać je od palika, to przy
trzecim ogrodnik postanowił jesz-
cze na jakiś czas go zostawić, tak
na wszelki wypadek. Coraz bardziej
ciasne rzemienie zaczęły wpijać się
w delikatną korę stopniowo grubie-
jącego pnia. Gdy zacisnęły się cia-
sno na niosących pokarm włóknach,
najukochańsze drzewko zwiędło i w
ciągu jednej nocy zupełnie wyschło,
targane przez huragan.

Niedługo już żył zrozpaczony ogrod-
nik. Tak bardzo pragnął, by drzewa
zastąpiły mu synów, których mu ży-
cie nie dało. A przecież to straszny
ból, gdy syn odchodzi wcześniej niż
ojciec. Umarł samotny ogrodnik,
spoglądając na owoc swej pracy:
pierwsze drzewko podobne do karła
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urągającego wszelkim regułom na-
tury, następnie dwa kikuty – jeden
cienki, złamany; drugi nieco grub-
szy, wydający beznadziejny klekot
w zetknięciu z niepotrzebną pod-
pórką. I wreszcie czwarte drzewo,
podobne do wielu młodych drzew,
przyginanych niewielkim nawet po-
dmuchem.

Śmierć zamknęła oczy siwego, smut-
nego starca. Jego wychudłe cia-
ło prędko wysuszył zachodni wiatr

i przykrył puszysty śnieg. Dziś na
Wielkiej Równinie z dala można
dostrzec jedno wspaniałe drzewo;
na wiosnę jest ono schronieniem
dla młodych ptasich piskląt. Jesie-
nią zaś, co roku modli się szumem
więdnących liści za swego ojca –
ogrodnika, któremu zabrakło na-
dziei.

Ks. Jarosław Brylowski

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

8 maja w naszej parafii odbyła
się uroczystość przyjęcia przez 28
dzieci Pierwszej Komunii świętej.

***
19 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich związek małżeński zawarli
Magdalena Kusz z Trąbek Wiel-

kich i Patryk Stanke z Gołębiewa
Wielkiego.

***
21 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Aleksandra Zajączkowska
i Dawid Wardak – oboje z Eł-
ganowa.
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Państwo Młodzi Magdalena i Patryk Stanke

Państwo Młodzi Aleksandra i Dawid Wardakowie
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Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli chórów uczestniczących w koncercie

Stołówka w przyziemiu rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
stan 7 czerwca 2016 r.
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***
26 maja. Uroczystość Bożego Cia-
ła rozpoczęła Msza św. o godz.
9.00 przy ołtarzu polowym w Trąb-
kach Wielkich pod przewodnictwem
ks. proboszcza Bolesława Antonio-
wa z udziałem ks. prałata Edwarda
Szymańskiego. Następnie wyruszy-
ła Procesja Eucharystyczna ulicami
Gdańską, Pocztową, Sportową i Pa-
steura. Ołtarze zostały przygotowa-
ne, podobnie jak w latach poprzed-
nich, przy krzyżu (obok poczty),
przy domu Państwa Świerczków,
przy budynku Gimnazjum oraz przy
budynku Urzędu Gminy. Na zakoń-
czenie uroczystości ks. proboszcz
podziękował wszystkim, którzy włą-
czyli się w zabezpieczenie, przygo-
towanie i przeprowadzenie procesji.
Podobne uroczystości wraz z pro-
cesją do 4 ołtarzy odbyły się także
w Ełganowie i Czerniewie.

***
W niedzielę 12 czerwca z okazji
29. rocznicy koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej przez papie-
ża św. Jana Pawła II w kościele

w Trąbkach Wielkich po raz kolejny
odbył się Festiwal Pieśni Maryjnych.
W tegorocznym przeglądzie uczest-
niczyło 6 zespołów: Chór Parafialny
„Kozal” z Pruszcza Gdańskiego,
Chór „Soli Deo” z parafii św. Fau-
styny Kowalskiej z Rotmanki, Chór
„Camerata Santa Cecilia” z Kolbud,
Chór „Santo Bartolomeo” z para-
fii w Mierzeszynie, Chór „Cantata”
z Pszczółek oraz Męskie Towarzy-
stwo Śpiewacze „Gryf” z Trąbek
Wielkich. Festiwal poprowadził Teo-
fil Bąk – prezes MTŚ „Gryf”. Na
zakończenie koncertu reprezentan-
ci chórów otrzymali z rąk Teofila
Bąka oraz ks. proboszcza Bolesława
Antoniowa pamiątkowe dyplomy. Po
koncercie w domu pielgrzyma odby-
ło się spotkanie integracyjne przy
kawie.

***
Dobiegają końca prace wykończe-
niowe przy rozbudowie Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich.

Opracował: S. D.

SUKCES MĘSKIEGO TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO
„GRYF”

Z wielką przyjemnością pragniemy
poinformować że występ naszego
trąbkowskiego chóru w IX Festi-
walu Pieśni Religijnych dla miesz-
kańców Żuław i Mierzei Wiślanej
w Kmiecinie w dniu 21.05.2016 r.
został uwieńczony dużym sukce-
sem artystycznym. Festiwal Ziemi
Żuławskiej od lat cieszy się olbrzy-
mią popularnością. W tym roku

uczestniczyło w nim 36 wykonaw-
ców w kategoriach: soliści, schole
i chóry. W tak mocno obsadzonym
festiwalu nasi Panowie z Męskiego
Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf”
pod batutą Marka Rogalskiego w ka-
tegorii „chóry” zajęli I miejsce.

Teofil Bąk
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MTŚ „Gryf” na występie w Kmiecinie

INTENCJE MSZY ŚW.

Czerwiec 2016

1. a) Za śp. Franciszka Nowaka

b) Za śp. Franciszka Jaszew-
skiego oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

2. 900: W intencji Przedszkola
im. Jana Brzechwy (za dzieci,
pracowników i rodziców)

1800: Dziękczynno-błagalna
w 9. rocznicę sakramentu
małżeństwa Sylwii i Mariusza
Bachuszów

3. a) Dziękczynno-błagalna
w 60. rocznicę sakramentu
małżeństwa Teresy i Zygfryda
Rogallów

b) Za śp. Hildegardę i Jana
Karnatów

4. 830, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Jana, Bertę i Heinza
Stefanów oraz Norę Nowak

1800: Za śp. Jadwigę, Edwina
i Jana Kobierzyńskich

5. 700: Za śp. Józefa Stolca

830, Czerniewo:
a) Za śp. Martę, Pawła i Annę
Zulewskich oraz Franciszkę
i Rudolfa Piechowskich

b) Za śp. Edmunda (15. rocznica
śmierci) i Gertrudę Krywaldów

1000: a) O pomyślne
zakończenie studiów

19



5. 1000: b) Dziękczynno-błagalna
w 9. rocznicę sakramentu
małżeństwa Sylwii i Mariusza
Bachuszów

1130: Za śp. Jerzego Otto

1800: Za śp. Genowefę
i Edwarda Bożków oraz Halinę
i Jana Kozaków

6. a) Za śp. Zygmunta Preussa
i jego rodziców

b) Za zmarłych z rodzin
Runowskich i Krejów

7. a) Za śp. Gertrudę, Franciszka
i Zygmunta Preussów oraz
Olgę Janas

b) Za śp. Genowefę i Jana
Szczepaniaków oraz zmarłych
z tej rodziny

c) Za śp. Janinę, Władysława
i Eugeniusza Płaza

8. Za śp. Janinę Bazylewską

9. a) Dziękczynna za dar
taty Herberta Tiborskiego
w 80. urodziny

b) Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich

10. a) O zdrowie dla Agatki Thiel

b) Za śp. Gertrudę i Lucjana
Pirchów

11. a) Dziękczynno-błagalna
w 70. urodziny Celiny
Plak, w 50. urodziny
Ewy Lewandowskiej
i w 30. urodziny Karoliny Plak

b) Za śp. Aleksandra Godle-
jewskiego (5. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z tej rodziny

12. 700: Za śp. Hertę i Aleksandra
Ulatowskich

830, Czerniewo: Za śp. Mał-
gorzatę i Pawła Fenskich oraz
zmarłych z tej rodziny

1000: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Julii
Godlejewskiej w 5. urodziny

1130: Za śp. Jana Zawickiego
i Helenę Zawadzką

1800: Za śp. Zofię i Józefa Wal-
kiewiczów, Martę i Franciszka
Czerwińskich oraz Monikę
i Alojzego Armatowskich

13. a) Dziękczynno-błagalna
w 50. urodziny Jolanty Kulas,
w 12. urodziny Anny Kulas
oraz za ich chrzestnych

b) Za śp. Józefa Ziemanna
(miesiąc po pogrzebie)

14. a) Za śp. Helenę i Stefana
Głowackich

b) Za śp. Zofię, Gertrudę
i Bolesława Kamrowskich

15. a) Dziękczynno-błagalna
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa Gertrudy
i Zdzisława Wróblewskich

b) Za śp. Wiesława Cieśluka

16. a) Dziękczynno-błagalna
w 2. urodziny Anny Marii
Laskowskiej

b) Za śp. Antoniego Chalimo-
niuka (miesiąc po pogrzebie)

17. a) Za śp. Teresę Raczkowską
(3. rocznica śmierci)
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17. b) Za śp. Zygmunta Platę
(2. rocznica śmierci)
i Kazimierza Jankowskiego
(20. rocznica śmierci)

18. 1700, Czerniewo:
Dziękczynno-błagalna
w 28. rocznicę sakramentu
małżeństwa Haliny i Piotra
Lewańczyków

1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Reginy
Szarmach w 60. urodziny
(int. koleżanki z rodziną)

19. 700: Dziękczynno-błagalna
w 18. rocznicę sakramentu
małżeństwa Sylwii i Bogusława
Szulców

830, Czerniewo:
Dziękczynno-błagalna
z rodziny Fordon

1000: Za śp. Helenę Tisler
(30. rocznica śmierci)

1130: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Krępów oraz za śp. księdza
Ryszarda

1800: Za śp. Janinę Bazylewską

20. a) Dziękczynno-błagalna
w 1. urodziny Franka
Jaszewskiego

b) Dziękczynno-błagalna
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa Malwiny
i Wiesława Paulów

22. Za śp. Józefa Stolca

Czerniewo: Za śp. Alojzego
(seniora) i Alojzego (juniora)
Ptachów

23. a) Za śp. Jadwigę Górską

b) Za śp. Jana Halbę oraz rodzi-
ców Halbów i Świeczkowskich

24. Dziękczynno-błagalna
w urodziny Jana Kelera

b) Za śp. Elżbietę i Jana Zielke
oraz zmarłych z rodzin Wilków
i Zielke

25. a) Dziękczynno-błagalna
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa Karoliny
i Mateusza Baumgartów oraz
w 2. urodziny Kacperka

b) Dziękczynno-błagalna
w intencji wnuków: Konrada,
Artura, Kornela, Emilii i Amelii

26. 700: Za śp. Dorotę Bonczyńską
(1. rocznica śmierci)

830, Czerniewo:
a) Za śp. Józefa Ziemanna

b) Za śp. Władysława i Wandę
Karmath oraz zmarłych z tej
rodziny

1000: Za śp. Jana Kielasa oraz
zmarłych z rodziny Wolfów

1130: Dziękczynno-błagalna
w 13. rocznicę sakramentu
małżeństwa Celiny i Grzegorza

1800: Za śp. Włodzimierza
Sautycza oraz Jadwigę i Józefa
Borkowskich

27. Za śp. Edwarda Tkaczyka

29. a) Dziękczynna za dar chrztu
w 50. rocznicę Jolanty Kulas

b) Za śp. Jadwigę, Leona,
Zygfryda, Alfonsa Tiborskich
oraz zmarłych z tej rodziny

Czerniewo: Za śp. Józefa
Ziemanna

30. Za śp. Dorotę Knapińską
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Lipiec 2016
1. a) Za śp. Józefa Ziemanna

b) Za śp. Bronisława Więcława
(miesiąc po pogrzebie)

2. Za śp. Antoniego Chalimoniuka
3. 700: Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo dla Kamili
i Mateusza Wojtasów oraz dla
ich syna Dominika
830, Czerniewo: a) Za śp. Le-
okadię Reschke oraz zmarłych
z rodzin Reschke i Kornela
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
1000: Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (10. rocznica
śmierci)
1130: Za śp. Czesława Gawry-
jołka (1. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Marię Śliwę
(2. rocznica śmierci)

4. Za śp. Marię Leokadię Pan-
kowską (miesiąc po pogrzebie)

5. a) Za śp. Józefa Paklerskiego
b) Za śp. Eugeniusza Wiśniew-
skiego (3. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z tej rodziny

7. Za śp. Józefa Stolca
8. Za śp. Wiesława Cieśluka
9. a) Za śp. Jadwigę Górską

b) Za śp. Marię Goczkowską
(11. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

10. 700: Dziękczynno-błagalna
w 2. rocznicę sakramentu
małżeństwa Katarzyny
i Krzysztofa Piankowskich
oraz w 3. urodziny Sebastiana
830, Czerniewo: a) Za śp. Le-
ona i Jana Hendrychów oraz
Józefa, Rozalię, Franciszka,
Józefa Dończyków i zmarłych
z tych rodzin
b) O szczęśliwe zbiory
(int. róży św. Franciszka)

1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Kazimierza
Szepietowskiego w 60. urodziny
1130: Za śp. rodziców
Władysławę i Józefa Tyców
oraz Annę i Leona Tyslerów
1800: Dziękczynno-błagalna
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa Ryszarda i Bożeny
Kamińskich

11. Za śp. Małgorzatę, Wiktora
i Jerzego Kinder

12. Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków oraz Alfonsa
i Jadwigę Lefańczyków

13. a) Za śp. Henryka (1. rocznica
śmierci) i Zenona Szwochów
b) Za śp. Wacława (11. rocznica
śmierci) i Marię Brandt
Czerniewo: Za śp. Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków

14. a) Za śp. Gintera Stefana
(1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Krystynę Suss
(1. rocznica śmierci)

15. Za śp. rodziców Anielę
i Franciszka Abramów
oraz braci Jana, Ireneusza,
Jarosława, Czesława i zięcia
Jarosława

17. 830, Czerniewo: a) Za śp. Jó-
zefa Ziemanna
b) Za śp. Krzysztofa Kempika,
Jolantę Lewek oraz Zofię
i Stefana Prociów
1000: Za śp. Katarzynę
i Jerzego Sowów
1130: Za śp. Józefa Kamiń-
skiego i Jana Zawickiego
1800: Za śp. Antoniego
Chalimoniuka

18. Za śp. Bronisława Więcława
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20. Dziękczynno-błagalna
w 9. urodziny Julii Jaszewskiej

22. Za śp. Gabriela Łyczaka
(18. rocznica śmierci)

23. Dziękczynno-błagalna
w urodziny Zdzisławy Preuss

24. 700: Dziękczynno-błagalna
w 34. rocznicę sakramentu
małżeństwa Jadwigi i Piotra
Pianowskich
830, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów
1000: Za śp. Mariana Dzwon-
kowskiego i Jana Połtarzyckie-
go oraz zmarłych z tej rodziny
1130: Za śp. Annę, Wiktora,
Kazimierza i Joannę Formelów
1800: Za śp. rodziców Gabrielę
i Piotra Heblów (rocznica
ślubu)

25. Za śp. Marię Pankowską
26. Za śp. Annę Sulewską

(2. rocznica śmierci)
27. 1130: Za śp. Stanisława Krępę

(27. rocznica śmierci) i za zmar-
łych z rodzin Krępów i Rusinów
oraz za śp. księdza Ryszarda

29. Za śp. Łucję Selkę oraz
o zdrowie dla Eckharda Selki

30. a) Dziękczynno-błagalna
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa Bernadety
i Marcina Bachuszów
b) Za śp. Rajmunda Miecz-
nikowskiego (10. rocznica
śmierci)

31. 700: Za śp. Bronisława
Więcława
1130: Za śp. Tadeusza Koguta
(16. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 czerwca: Jakub Maszka, Kajetan Władysław Młyński;
12 czerwca: Amelia Zawadzka; 5 lipca: Mikołaj Kąca;
12 lipca: Aniela Buczek; 18 lipca: Jerzy Jędrzej Kuta.

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 czerwca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki (z d. Szypica) i Tomasza Chamskich
6 czerwca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Anny (z d. Gralla) i Tomasza Rolów

20 czerwca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Malwiny (z d. Ogórek) i Wiesława Paulów
18 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Barbary (z d. Bąk) i Františka Cais

8 lipca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Bernadety i Andrzeja Kruminów
22 lipca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Magdaleny i Piotra Gołąbków
29 lipca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Bernadety i Marcina Bachuszów

2 czerwca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Izabeli (z d. Rucińskiej) i Michała Wendtów
9 czerwca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Justyny (z d. Bławat) i Andrzeja Szparów

23 czerwca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Ewy (z d. Nowak) i Sebastiana Preussów
28 lipca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Doroty i Marcina Rogallów
28 lipca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Haliny i Roberta Krabskich
20 lipca: 20. roczn. sakr. małżeństwa Joanny i Szymona Krause

15 czerwca: 25. roczn. sakr. małżeństwa Grażyny (z d. Szymczyk) i Adama Glińskich
22 czerwca: 25. roczn. sakr. małżeństwa Ewy (z d. Rucińskiej) i Marka Kubiciów
27 czerwca: 35. roczn. sakr. małżeństwa Grażyny (z d. Karcz) i Jacentego Kotwów

4 lipca: 35. roczn. sakr. małżeństwa Bożeny i Ryszarda Kamińskich
31 lipca: 40. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Grzegorza Kromerów

ODESZLI DO PANA
10 maja: zmarł w wieku 71 lat śp. Józef Ziemann z Kleszczewa
13 maja: zmarł w wieku 78 lat śp. Antoni Chalimoniuk
25 maja: zmarł w wieku 74 lat śp. Bronisław Więcław z Trąbek Wielkich
2 czerwca: zmarła w wieku 84 lat śp. Maria Leokadia Pankowska z Trąbek
Wielkich
25 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Doroty Bonczyńskiej
3 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Czesława Gawryjołka
13 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Szwocha
14 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Suss
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

„Kana”, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


