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„Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,

gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

(Łk 2, 7)
Wigilijna modlitwa

Chryste wróć mi wieczór
Bym znów mógł zobaczyć
Tę gwiazdkę nad świerkiem
Bym mógł wbiec do chaty
U choinki śpiewać kolędę
Rodziców mi daj
I całe rodzeństwo
uczyń dziećmi
Odłuskaj serca
z patyny oziębłej
Daj im wrażliwość
pierwszą
By zdolne były przeżyć
raz jeszcze
Narodzenie Twoje
w tekturowej stajence

Zygmunt Bukowski



Duszpasterskie zamyślenie

Mija kolejny rok kościelny,
a za miesiąc pożegnamy 1997
rok. O rok starsi, ale czy bliżej
Chrystusa, „jedynego Zbawiciela
wczoraj i dziś i na wieki”?

Panie Jezu przyjmij podzię-
kowania, które składam Twemu
Sercu od całej rodziny parafialnej
za jubileusz 10-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Uroczyście obcho-
dziliśmy go 12 czerwca pod prze-
wodnictwem Arcybiskupa Tade-
usza Gocłowskiego, Metropoli-
ty Gdańskiego. Do wspaniałe-
go jubileuszu przygotowali nas
ojcowie redemptoryści przepro-
wadzonymi Misjami świętymi.
Zwrócili naszą uwagę na krzyż
misyjny, jako znak zbawienia,
miłosierdzia i nadziei.

Dziękuję Ci Jezu za 25-lecie
pracy w tym Maryjnym Sanktu-
arium i uroczystość jubileuszo-
wą, przygotowaną 15 sierpnia
przez wspaniałą Radę Dusz-
pasterską i Przymierze Ro-
dzin. Snując rozważania nad
25-letnim pobytem w Trąbkach,
przyznam szczerze, że jestem
dumny ze wspaniałych i niezwy-
kle ofiarnych na rzecz Kościoła
parafian. O tej niezwykłej ofiar-
ności świadczą: nowy kościół
w Postołowie, droga krzyżowa,
kaplice różańcowe, kaplica na

cmentarzu, ogrodzenie cmenta-
rza, dach miedziany na kościele,
granitowa posadzka, odnowione
i dobudowane pomieszczenia ka-
techetyczne, dzwonnica i wiele
innych nie wymienionych tutaj
dokonań. Bóg zapłać ci za to
rodzino parafialna!

Dziękuję kochanym szafa-
rzom Eucharystii za przynosze-
nie chorym wraz z Chrystusem
także radości, ministrantom za
ich służbę przy ołtarzu, zespołom
muzycznym z panem organistą
za ubogacenie liturgii, paniom
katechetkom za trud nauczania
prawd wiary. Dziękuję drogim
nauczycielom wszystkich trzech
szkół za życzliwą współpracę
i udział w organizowanych przy
kościele spotkaniach. Dziękuję
Radzie Duszpasterskiej, Przy-
mierzu Rodzin i grupom mo-
dlitewnym (Żywy Różaniec i Ry-
cerstwo Niepokalanej) za współ-
pracę i modlitwę. Dziękuję wy-
konawcom wspaniałej posadzki
i ogrzewania pod nią, zatroska-
nym o czystość świątyni i ofiaro-
dawcom kwiatów do ołtarzy.

Nie mogę pominąć osobliwe-
go, a bogatego w łaski wyda-
rzenia w parafii – nawiedzenia
rodzin przez Matkę Bożą. Jak-
że ujmują w swej głębi wiary
i prostoty zarazem, te rozmodlo-
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ne wieczory i nocne czuwania,
połączone z oczyszczeniem ser-
ca i zaproszeniem Pana Jezusa
w Komunii świętej przez rodzi-
ny przyjmujące u siebie Matkę
Bożą, która „zagrody nasze wi-
dzieć przychodzi”. Kończy się
już nawiedzenie we wszystkich
wioskach i znów Maryja wró-
ci w swym Cudownym Znaku
do Trąbek, by tu kontynuować
swoją matczyną pielgrzymkę.

Adwentem, a w nim pięknymi
roratami, na które od lat uczęsz-
czają gromady dzieci, przygo-
tujemy serca na przyjście Pa-
na Jezusa na świat. Otwórzmy
wszyscy Bożej Dziecinie nasze
serca, oczyszczone w sakramen-
cie pokuty w sobotę 20 grudnia
podczas całodziennej spowiedzi
św. Cóż bowiem za sens mia-

łyby święta Bożego Narodzenia,
jeśli nie przyjęlibyśmy gościn-
nie Jezusa do serca, a pozostali
zimnymi „chodzącymi niebosz-
czykami”.

Jako Wasz duszpasterz życzę
wszystkim dzieciom, młodzieży
i dorosłym dużo pokoju i radości
płynącej z przeżywania przyjścia
Pana Jezusa. Życzę, by każdy
z Was, biorąc do ręki opłatek
– symbol obecności wśród nas
Chrystusa, szczerze pojednał się
ze wszystkimi, przebaczył do-
znane urazy, przeprosił, kogo
zasmucił, i tak, pełen Bożego
światła w duszy, wkroczył w ko-
lejny Nowy Rok, już tak bliski
jubileuszu 2000 lat od Narodze-
nia Pana.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY: Grudzień ’97

7 grudnia: II niedziela Ad-
wentu.

I czyt. Ba 5, 1 – 9
II czyt. Flp 1, 4 – 6. 8 – 11
Ewangelia Łk 3, 1 – 6

Czy religia to sprawa prywatna?
To niebezpieczne i fałszywe zda-
nie wciąż na nowo odświeżają
ci, którzy chcą ją zniszczyć. Jeśli
to powtarzają i wierzący, można
o nich powiedzieć: „nie wiedzą,
co czynią”. Jak naród wybrany
w niewoli tęsknił za powrotem
do ojczyzny, tak my oczekuje-
my świetlanej przyszłości ludu
Bożego. Jan Chrzciciel przygoto-
wuje drogę Panu. Ostatni prorok
Starego Testamentu zapowiada
przyjście Chrystusa, który przy-
niesie zbawienie.

14 grudnia: III niedziela
Adwentu.

I czyt. So 3, 14 – 18a
II czyt. Flp 4, 4 – 7
Ewangelia Łk 3, 10 – 18

W to, że Bóg jest blisko nas,
że jest obecny w naszym życiu,
że zna nas i kocha, usiłujemy
wierzyć, chociaż czyny nasze nie
zawsze te prawdy potwierdzają.
Bóg jest tym, który przychodzi.
Są dwa wielkie przyjścia Bo-
że: Wcielenie – Boże Narodzenie
i Jego powrót w chwale i z wielką
mocą. Między nimi są „odwiedzi-
ny”, czyli spotkania z Chrystu-

sem w sakramentach św. i Jego
Słowie. Św. Jan Chrzciciel na-
wołuje do pokuty i nawrócenia.
Nawrócenie to radykalny powrót
na drogi Boże przez konkretne
czyny i postępowanie wyrażone
w ofiarnej miłości bliźniego.

21 grudnia: IV niedziela
Adwentu.

I czyt. Mi 5, 1 – 4a
II czyt. Hbr 10, 5 – 10
Ewangelia Łk 1, 39 – 45

Liturgia każdej niedzieli kieruje
nas ku rzeczom wzniosłym i na-
pełnia pokojem i radością. Ra-
dosne momenty spotkania w li-
turgii są znakiem, że Bóg na-
prawdę jest z nami. Mesjasz bę-
dzie pochodził nie z Jerozolimy,
a z Betlejem, skąd pochodził król
Dawid. Królowie z domu dawido-
wego nie wypełnili należycie po-
słannictwa. Dlatego z Betlejem
wyjdzie nowy Dawid-Zbawiciel.
On wypełni wolę Ojca uświęcając
nas przez ofiarę krwi i śmierci na
krzyżu. Maryja jest Matką ocze-
kiwanego Mesjasza. Spotkanie
Maryi z Elżbietą jest równocze-
śnie spotkaniem Jana Chrzcicie-
la z Chrystusem w łonach ma-
tek. W czasie tego spotkania św.
Jan Chrzciciel zostaje napełnio-
ny Duchem Świętym. Powitanie
świętych niewiast stało się tre-
ścią naszej codziennej modlitwy.
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25 grudnia: Narodzenie
Pańskie.

Msza św. w nocy:
Ewangelia Łk 2, 1 – 14
Msza św. o świcie:
Ewangelia Łk 2, 15 – 20
Msza św. w dzień:
Ewangelia J 1, 1 – 18

Bóg nigdy nie odrzucił człowie-
ka. Jego Syn dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia stał się czło-
wiekiem. Przyszedł do ludzi, bo
nas ukochał miłością odwieczną.

Dziś narodził się nam Zbawi-
ciel. Nadzieje Starego Testamen-
tu, a przede wszystkim mesjań-
skie zapowiedzi proroków, urze-
czywistniły się. Potomek Dawida
jest jednocześnie Synem Bożym.
Niebo i ziemia, aniołowie i pa-
sterze składają mu hołd. W Nim
objawiły się wielkość i miłość
Boga ku nam. On przynosi świa-
tu pokój. Zachwyceni wielkością
wydarzeń i uniżeniem się Boga,
radośnie mu śpiewajmy. Chry-
stus przyszedł na świat i wszedł
na drogi naszego życia. On był
oczekiwaniem ludzkości, ale gdy
przyszedł, przez wielu nie został
przyjęty. Kim On jest dla ciebie?

26 grudnia: Św. Szczepa-
na, pierwszego męczennika.

I czyt. Dz 6, 8 – 10. 7, 54 – 60
Ewangelia Mt 10, 17 – 22

Św. Szczepan, jeden z siedmiu
diakonów, nie tylko posługiwał

ubogim, ale pełen Ducha Święte-
go głosił Dobrą Nowinę z mądro-
ścią i mocą, której nikt nie mógł
się przeciwstawić. Swoją śmier-
cią dał świadectwo o prawdzie
głoszonej nauki i o prawdziwo-
ści posłannictwa Chrystusa. Po-
twierdził, że Jezus jest „znakiem
sprzeciwu” w świecie, który nie
chce Go przyjąć. Tak było w hi-
storii, tak jest i dziś.

28 grudnia: Niedziela
Świętej Rodziny.

I czyt. Syr 3, 2 – 6. 12 – 14
II czyt. Kol 3, 12 – 21
Ewangelia Łk 2, 41 – 52

Jakie znaczenie ma Święta Ro-
dzina dla współczesnych rodzin?
Mówimy, że dawniej wszystko
było inaczej niż dziś. Czy wszyst-
ko? Oto było Dziecię kochane
przez Maryję i św. Józefa. Wszy-
scy troje stanowili jedno we wza-
jemnym poszanowaniu i miłości.
I czytanie poucza krótko: kto
jest posłuszny Bogu – czci swo-
ich rodziców. Może się nad tym
zastanowią zarówno rodzice zo-
bowiązani do ukazania dzieciom
Boga, jak i dzieci. Czy naprawdę
kochają Boga? Jezus w Naza-
recie uczy się jak każde dziec-
ko mówić, chodzić, modlić się
i pracować, przygotowując się do
czekającej Go Misji zbawczej.

ks. E. Szymański
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Święta i wydarzenia

4 grudnia: Św. Barbary.
Popularne święto patronki górni-
ków i hutników. Św. Barbara była
córką bogatego poganina Diosku-
ra z Heliopolis. Wysłana na stu-
dia do Nikomedii korespondowa-
ła z wielkim filozofem chrześci-
jańskim Orygenesem z Aleksan-
drii i pod jego wpływem przyjęła
chrzest i złożyła ślub dozgonnej
czystości. Ojciec zaś przygotował
dla niej męża. Nie mogąc skłonić
córki do zmiany decyzji, uwięził
ją i osobiście zabił. Sam zginął od
uderzenia pioruna. Od niepamięt-
nych czasów św. Barbara czczona
jest jako patronka tych, którzy
narażeni są na nagłą i niespodzie-
waną śmierć: górników, hutników,
marynarzy, artylerzystów, kowa-
li, cieśli, dzwonników, murarzy.
Przedstawiana bywa z kielichem.
Według podania, przed śmiercią
anioł przyniósł jej Komunię św.
8 grudnia: Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny.
Matka Boża była wolna od grzechu
pierworodnego, a zatem i od skut-
ków tego grzechu. Konsekwencją
tego przywileju Maryi było Jej
„wniebowzięcie z ciałem i duszą”.
Rycerze Niepokalanej i członko-
wie Żywego Różańca mogą tego
dnia zyskać odpust zupełny.

Msze św. o godz. 1000 i o godz.
1600. Podczas Mszy św. o godz.

1600 dzieci klasy II będą miały
poświęcenie łańcuszków i medali-
ków.
24 grudnia: wigilia.
Zachowujemy tradycyjny post.

Biorąc opłatek podczas wiecze-
rzy nie tylko przekażmy życzenia,
ale pojednajmy się ze wszystkimi
w głębi serca, a zwłaszcza z Panem
Bogiem przez sakrament pokuty,
aby naprawdę Jezus narodził się
w naszym sercu, w naszej rodzi-
nie, w naszej parafii i w ojczyźnie.
Oby świat nie bał się „otwo-
rzyć drzwi Chrystusowi”, o co tak
usilnie, nieustannie prosi Ojciec
święty. Wszak Chrystus jest „je-
dynym Zbawicielem świata, wczo-
raj, dziś i na wieki”, o czym
przypomina nam papież w liście
apostolskim przygotowującym do
jubileuszu 2000-lecia chrześcijań-
stwa.
Spowiedź św. przed pierwszym
piątkiem miesiąca:
– Środa, 3 grudnia: spowiedź św.

w Kleszczewie w klubie rolnika
od godz. 1430

– Czwartek, 4 grudnia: spowiedź
św. dzieci z Trąbek Wielkich
w kościele od godz. 1430

– Piątek, 5 grudnia: spowiedź św.
dzieci z wiosek w kościele od
godz. 1300

Msza św. pierwszopiątkowa
o godz. 1500

ks. E. Szymański
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Karmelici Bosi w Drzewinie

– Skąd się wziął Wasz Zakon?

– Nasz Zakon pochodzi z tere-
nów dzisiejszego państwa IZRA-
EL, z okolic góry (a właściwie,
płaskowyżu) Karmel – stąd na-
sza nazwa: Zakon Karmelitań-
ski. W drugiej połowie XII w.
w grotach Karmelu zebrali się
pierwsi nasi Bracia. Pochodzili
oni głównie z Europy zachodniej
i pragnęli, żyjąc razem, oddaleni
od spraw świata, a zanurzeni
w ciszy przeplatanej modlitwą
i pracą, na sposób Maryi i w du-
chu Proroka Eliasza, naśladować
Jezusa. Z tej jednak ziemi, gdzie
On żył, w krwawy sposób wyrzu-
cili ich w drugiej połowie XIII
w. wyznawcy Allacha, co zresztą
spotkało też innych chrześcijan.
Po różnych kłopotach, zmianach
i próbach losu w zachodniej Eu-
ropie, Zakon dotrwał do kolej-
nego przełomu. Dokonał się on
w latach sześćdziesiątych XVI w.
w Hiszpanii za sprawą św. Te-
resy od Jezusa i św. Jana od
Krzyża. Wtedy – już bez rozlewu
krwi, choć drogą dramatycznego
podziału, narodził się nasz odno-
wiony Zakon, znany odtąd jako
Karmelici Bosi (zaś pełna nasza
nazwa to: Zakon Braci Bosych
Najświętszej Maryi Panny z Gó-
ry Karmel; od razu dodajmy, że
najlepiej mówić do nas: „Bracia”

czy „Bracie”, a nie: „panowie”
czy „księża” jak to się często
zdarza).

Pierwszy polski klasztor po-
wstał w Krakowie w 1605 r.
Obecnie zaś w Polsce w 15 klasz-
torach należących do dwóch Pro-
wincji (czyli okręgów z własnym
zarządem) jest nas ponad 250,
z tym że jeszcze ok. 80 Braci
jest na różnych placówkach za
granicą. Na całym świecie mamy
ponad 3800 zakonników w 470
klasztorach.

– Co sprawiło, że jesteście
akurat w Drzewinie?

– Mówiąc krótko i obrazowo,
spadliśmy z nieba. Otóż w kwiet-
niu 1993 r., gdy nasz Zakon
w Polsce podzielił się na Pro-
wincję Krakowską i Warszaw-
ską, odżyły pewne wcześniejsze
pragnienia, by założyć klasztor
bliższy temu stylowi życia, jaki
panował w Karmelu na począt-
ku oraz po reformie w XVI
w. Była to nasza własna chęć
– działanie, inicjatywa oddolna,
a nie nakaz z góry, od Przeło-
żonych. Chcieliśmy dokopać się
do źródeł i jakoś tam wrócić.
Po różnych spotkaniach, nara-
dach i poszukiwaniach właści-
wego miejsca, raptem – w końcu
maja 1994 r. (po ludzku, zupeł-
nym trafem), dowiedzieliśmy się
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o tym cichym zakątku w Drze-
winie. Przedwojenne domostwo,
zamieszkałe długie lata przez ro-
dzinę Porębskich, stało się dzięki
wielkodusznej darowiźnie ostat-
nich właścicieli, państwa Maje-
rów z Gdyni, od końca listopada
1994 r. miejscem naszego stałego
pobytu. Od samego początku jest
to normalny klasztor pragnący
prowadzić pogłębione życie du-
chowe, czyli tzw. „dom modli-
twy” (a więc wyssane z palca są
pogłoski, że będą tu kuracjusze
– chorzy na AIDS, alkoholicy,

narkomani, wczasy dla zakonnic
czy wylęgarnia nowej sekty).

– Dlaczego Wasz dom jest
taki ukryty, cichy i, można rzec,
zamknięty?

– Składa się na to kilka rzeczy.
Zewnętrznie – już samo położe-
nie: ustronne, na końcu małej
wsi, z dala od ważnych tras,
pośród pagórków, lasów i oczek
wody (zresztą o takim ustroniu,
wtopionym w dziewiczą jeszcze
przyrodę, marzyliśmy).

Rozmawiał: S. D.
(Dokończenie za miesiąc)

Widok ogólny zabudowań klasztornych od strony drogi wjazdowej.
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Niepokalane poczęcie Maryi (8 grudnia)

W drugiej połowie XIX wie-
ku bardzo wielu ludzi oszołomił
postęp nauki, rozwój techniki,
wynalazki. Coraz śmielej gło-
szono pogląd, że człowiek nie
potrzebuje Boga, że sam sobie
wystarczy.

Wtedy papież Pius IX uro-
czyście ogłosił, że Najświętsza
Maryja Panna jest Niepokalanie
Poczęta. Tę prawdę o niepo-
kalanym poczęciu Najświętszej
Maryi Panny Kościół uroczyście
ogłosił w dniu 8 grudnia 1854
roku jako dogmat, czyli urzędo-
wo potwierdził, że jest to prawda
zawarta w Objawieniu Bożym.

Kościół, ogłaszając ten do-
gmat o Maryi, chciał przypo-
mnieć światu, że chrześcijanin
to nie tylko ciało ożywione du-
szą – ale chrześcijanin, to czło-
wiek obdarowany życiem Bożym
– łaską uświęcającą, chrześcija-
nin, to człowiek Boży, człowiek
zbawiony.

Niepokalanie poczęta Mary-
ja jest pierwszym człowiekiem
„pełnym”, a więc obdarowanym
łaską. Jako jedna w historii świa-
ta została wyjęta spod prawa
grzechu pierworodnego i stano-
wi pierwszy promień nadchodzą-
cego światła – Chrystusa, który
rozjaśni mroki ludzkości, wska-
że drogę ku Bogu i dokona
dzieła odkupienia. Jej wolność

od grzechu pierworodnego nale-
ży tłumaczyć tym, że jest Matką
Odkupiciela.

Pan Jezus dla Niej i dla nas
wysłużył tę łaskę na krzyżu. My
ją otrzymujemy przez sakramen-
ty święte. Zaś ta, którą wybrał
na swoją Matkę, otrzymała życie
Boże od chwili swego zaistnienia
– poczęcia.

Wszyscy więc potrzebujemy
Zbawiciela, by móc zrealizować
swoje ziemskie powołanie i osią-
gnąć wiekuistą chwałę u Boga
Ojca.

W opisie kuszenia Ewy i Ada-
ma autor biblijny podaje, że Bóg
zapowiada długą walkę potom-
stwa szatana z potomstwem czło-
wieka, czyli z potomstwem ku-
szonej niewiasty. Głowa kusiciela
zostanie zdeptana. W tym wyro-
ku Bożym został zapowiedziany
Jezus Chrystus, główny zwycięz-
ca szatana. On jest tym potom-
kiem niewiasty – Maryi, który
dokona odkupienia, tj. zbawcze-
go dzieła obejmującego swym
zasięgiem całą ludzkość. Maryja
znalazła łaskę u Boga; Dzie-
cię, które urodzi, dzięki twórczej
mocy Ducha Świętego, będzie
nazwane Synem Najwyższego,
będzie Mesjaszem, Zbawicielem
świata.

Maryja była obdarzona przez
Boga pełnią łaski od bardzo daw-
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na i w takim stanie trwa bez
przerwy. Świadczą o tym słowa
pozdrowienia anielskiego: „Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami”. (Łk. 1,28).

Maryja przez całe życie była
wierna Bogu. Nie popełniła na-
wet najmniejszego grzechu. Za-
wsze była złączona z Bogiem, by-
ła pełna łaski. Jest dla nas wzo-
rem w dziedzinie powierzania
się Bogu, okazania Mu uległości
rozumu i woli oraz zawierzeniu
Jego słowu. Jej odpowiedź była
jednoznaczna: „Oto Ja służebni-
ca Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa” (Łk 1,38).
Podobnie jak Ona zawierzmy
Bogu nasz los. On nas przecież
stworzył i od Niego zawisło nasze
istnienie. On wciąż nas zbawia,
czyli pozwala nam wyzwolić się
z grzechów.

Nasza wiara to nic innego
jak zawierzenie Bogu i okazanie
uległości rozumu i woli, to posłu-
szeństwo przykazaniom wyraża-
jące się w czynach, to zaufanie
Opatrzności Bożej na różnych
drogach naszego życia.

Maryja jest najpełniejszym
uosobieniem takich postaw. To
przecież Ona odkryła sens życia
w Bogu, mówiąc: „Wielbi dusza
moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy”
(Łk 1, 46 – 47). W jakim stopniu

potrafimy ją naśladować w wy-
mienionych postawach wiary?

Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia jest świętem wszyst-
kich dziewczynek w bieli sypią-
cych kwiatki, noszących podusz-
ki z religijnymi emblematami,
i w ogóle wszystkich panien.
W tym dniu w naszej parafii ks.
proboszcz święci medaliki dzie-
ciom przygotowującym się do
I Komunii św.

Zwyczaj ten łączy się z ob-
jawieniem się Matki Bożej sio-
strze zakonnej, św. Katarzynie
Laboure, w dniu 27 listopada
1830 r. To ona otrzymała pole-
cenie od Matki Bożej, aby został
wykonany medalik dla uczcze-
nia tajemnicy Jej Niepokalanego
Poczęcia. Na tym medaliku znaj-
duje się następująca modlitwa:
„O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy” i zyskał nazwę
„cudownego medalika”, ponie-
waż Matka Boża poleciła wybić
go na wzór, jaki Sama podała,
obiecując wiele łask tym, którzy
go nosić będą.

„Wszyscy, którzy czcić będą
ten Medalik, otrzymają wiele
łask. Łaski będą obfitsze dla
tych, co Go nosić będą z ufno-
ścią”. (słowa Matki Najśw. do
św. Katarzyny, 27 XI 1830 r.)
Czy ze czcią i pobożnością nosisz
medalik?

S. S.

10



Boże Narodzenie

Dzień narodzin Jezusa Chry-
stusa uznano za tak ważny w hi-
storii, że od jego daty zaczęto
liczyć lata nowej, czyli naszej
ery. Mówimy 1997 rok po naro-
dzeniu Chrystusa.

Niestety, Ewangelie nie po-
dają dnia narodzenia Jezusa.
Określają rok. Było to za pano-
wania cezara Augusta, gdy wiel-
korządcą Syrii był Kwiryniusz,
a Palestyną rządził Herod.

Chrześcijanie obrali sami
dzień narodzenia Chrystusa. Od
IV wieku obchodzimy go 25 grud-
nia.

Dla Rzymian było to święto
Niezwyciężonego Słońca, ponie-
waż tej nocy, z 24 na 25 grud-
nia następuje każdego roku tak
zwane przesilenie dnia nad nocą,
światła nad ciemnością.

Jest to pierwszy dzień w zi-
mie, od którego słońce nie świeci
już coraz krócej, ale – przeciwnie
– coraz dłużej. Dni stają się coraz
dłuższe, a skraca się noc, czas
panowania ciemności.

Ten właśnie dzień chrześci-
janie obrali na obchodzenie na-
rodzin Chrystusa – Światłości
świata.

W Boże Narodzenie nie prze-
żywamy tylko pamiątki pierw-
szych narodzin Chrystusa, nie
czekamy też na pojawienie się
kogoś zupełnie nowego.

Jezus nie rodzi się dzisiaj na
nowo w tamtej, ubogiej szop-
ce w Betlejem. On rodzi się
w nas, w każdym z nas. Rodzi
się w tych, którzy Go oczekują,
spodziewają się jak każda brze-
mienna kobieta. Nie zobaczą Go
tylko ci, którzy nie chcą Go znać.
Mówią, że nie ma miejsca, jak
właściciele gospody spod Betle-
jem, którzy zaprosili do siebie
tylu gości, że Jezus się już nie
zmieścił.

Zaproś i ty Jezusa na wi-
gilijną kolację! On przybędzie,
ale pod jednym warunkiem: jeśli
pójdziesz z opłatkiem do tych,
od których cię gniew odpycha,
na widok których złość cię bie-
rze, od których nienawiść cię
oddziela. Jeśli pójdziesz do tych
wszystkich, Jezus będzie z tobą.

Zasiądzie do twojego stołu cał-
kiem niewidzialny, a ty będziesz
miał to, czego ci potrzeba: cho-
inkę, pokój, radość i. . . kawałek
nieba.

Ze świętami Bożego Narodze-
nia związane są znaki, symbole,
zwyczaje. I tak np. KOLĘDY –
tymi pieśniami składano kiedyś
sobie życzenia, potem zaczęły
one opowiadać o narodzeniu Je-
zusa.

STROJENIE CHOINKI – ma
swoje korzenie w zwyczajach sta-
rożytnych Greków, którzy obwie-
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szali gałązki laurowe owocami,
pieczywem i winem. Symbolizo-
wały obfitość i urodzaj. Dzisiaj
przypominają nam Pana Jezusa,
Jego świat łaski, który przyszedł
do nas z tyloma darami.

SIANO POD OBRUSEM –
kładziemy na pamiątkę, że Pan
Jezus urodził się w ubóstwie.

PODARKI – to przypomnie-
nie tych prostych pasterskich
upominków przyniesionych do
szopy i wzajemnego obdaro-
wywania się przez pierwszych
chrześcijan podczas uczt wza-
jemnej miłości.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
– to gest zgody, przebaczenia,
darowania uraz. Opłatek to chleb
Chrystusa, który przyniósł pokój
ludziom dobrej woli.

WIGILIJNA WIECZERZA –
posiłek, który zbierał w krąg
przyjaciół; agapa, podczas której
u pierwszych chrześcijan odby-
wała się Msza św., czyli uczta
miłości.

Stąd też zostawienie wolnego
miejsca przy stole wigilijnym dla
tego, kto samotny, kto w drodze,
kto bezdomny. . .

ŻŁÓBEK – jego budowa-
nie rozpowszechnili franciszka-
nie. Autentyczna, naiwna szop-
ka ludowa sięga czasów święte-
go Franciszka z Asyżu. On to
w jednej z italskich gór „wycza-
rował” świat betlejemskiej nocy
symbolizujący narodzenie Jezu-
sa Chrystusa.

S. S.

Najpiękniejsza w świecie – wigilia

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia, najbardziej lubiane ze
wszystkich świąt, które jak żad-
ne inne, najchętniej spędzamy
w domu, w gronie najbliższych.
Długo się do nich przygotowu-
jemy, z niecierpliwością liczymy
dni dzielące nas od wigilii Bo-
żego Narodzenia. W rodzinach
chrześcijańskich jest ona kul-
minacyjnym punktem przeżyć
adwentowych.

Wigilia Bożego Narodzenia
posiada bardzo bogatą liturgię

domową. Geneza tej liturgii sięga
pierwszych wieków chrześcijań-
stwa. Obrzędy te i zwyczaje mają
więc bardzo starą tradycję. Już
w Starym Testamencie wigilię
obchodzono przed każdą uroczy-
stością, była przygotowaniem do
odpoczynku świątecznego. Izra-
elici zwali ją „wieczorem”.

W Nowym Testamencie wigi-
lią rozpoczynano obchód święta.
Trwała ona od godziny trze-
ciej po południu do wieczora.
Przygotowanie wigilijne miało
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na celu: przygotowanie potraw
(by nie naruszać święta) oraz od-
prawienie przypisanych modlitw
i ceremonii rytualnych.

Uroczysta wigilia Bożego Na-
rodzenia wywodzi się z tamtej
tradycji i liturgii. Słowo „wigi-
lia” pochodzi z języka łacińskie-
go i oznacza czuwanie. Dawniej
w kościele był taki zwyczaj, że
poprzedniego dnia przed więk-
szymi uroczystościami obowią-
zywał post i wierni przez całą
noc oczekiwali na tę uroczystość
wspólnie się modląc.

W Polsce wigilia Bożego Na-
rodzenia zachowała taki charak-
ter do dnia dzisiejszego. Nie ma
chyba drugiego takiego kraju na
świecie, gdzie wigilię obchodzono
by tak uroczyście jak u nas. A ja-
ką posiada rangę w przekonaniu
Polaków, świadczą choćby słowa
Z. Kossak: „Polska przeżywa głę-
boko radość nocy betlejemskiej,
łącząc po swojemu stare wierze-
nia z nowymi. Wilia, wieczerza
o charakterze sakramentalnym,
jest tak mocno związana z nami
uczuciowo, że w oczach wie-
lu Polaków przesłania właściwe
święto. Staje się treścią zamiast
bycia wstępem”.

Z wigilią Bożego Narodzenia
wiązano wiele wierzeń i pro-
roctw, to ogrom bogactwa świą-
tecznych tradycji.

W Polsce południowej i za-
chodniej izby strojono gałęzia-

mi drzew iglastych, nad stołem
wieszano podłaźniki, czyli dru-
ciane koło lub tarcze ze sło-
my z przypiętymi gałązkami.
Ozdabiano je jabłkami, krąż-
kami opłatków, łańcuchami ze
słomy albo kulistym „światłem”,
sklejonym z elementów wycię-
tych z opłatka. Istniał również
zwyczaj ustawiania snopów nie
młóconego zboża w kątach izby
„aby w polu się darzyło”, wiąza-
no nogi stołu sznurami lub łań-
cuchami „żeby się chleb domu
trzymał”, a pod stół kładziono
lemiesz od pługa, kosę lub inne
ostre żelazo, aby krety i inne
szkodniki „nie psuły roli”.

W obecnych czasach domy
zdobią choinki, które przywę-
drowały do nas dopiero w poło-
wie XIX w., a na wsi pojawiły
się w okresie międzywojennym.
Choinka to zieloność mimo zi-
my, czyli nadzieja, że Ten, który
wtedy przyszedł i wciąż przy-
chodzi, przywraca życie sercu;
że po nocy przyprowadza dzień –
stąd światełka na drzewku, któ-
re przypomina i tamte rajskie
drzewo, przy którym zniszczyło
się szczęście i drzewo krzyża,
na którym nadzieję na szczęście
przywrócił Jezus. Stąd też cho-
inkę stroimy w owoce i łakocie –
znaki tego szczęścia i radości.

Tradycyjnie w Polsce w wi-
gilię zachowywany jest post.
O całodziennym poście religij-
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nym w wielu domach, nawet
z wykluczeniem nabiału, mówi
wielu badaczy religijnych trady-
cji polskich. O. Kolberg podaje,
że „w ten dzień w całej Polsce
raz tylko na dzień jedzono i to
wówczas dopiero, kiedy gwiazda
zeszła”.

Ukazanie się gwiazdy na nie-
bie to liturgiczny początek ocze-
kiwanego dnia świętego. W Pol-
sce uroczystą wieczerzę wigilij-
ną rozpoczyna się po ukazaniu
pierwszej gwiazdy (na pamiątkę
tej, która przed wiekami, w noc
narodzin Chrystusa, pojawiła się
nad Betlejem).

Wieczerza wigilijna to posi-
łek, który zbierał w krąg przy-
jaciół; agapa, podczas której
u pierwszych chrześcijan odby-
wała się Msza święta, czyli uczta
miłości – stąd też nakrycie przy
stole dla tego, kto samotny, kto
w drodze, kto niekochany, kto
bezdomny. Wolne miejsce przy
stole wigilijnym przeznaczone
jest dla każdego, kogo w tym
dniu traktuje się rodzinnie, może
również oznaczać członka rodzi-
ny, który zmarł lub też w ogóle
pamięć o wszystkich zmarłych
z rodziny.

Biało nakryty stół jest symbo-
lem jakby kawałka ołtarza z bie-
lą przypominającą betlejemskie
pieluszki, a także czystości in-
tencji i dobrej woli zasiadających
przy stole. Siano pod obrusem

kładziono na pamiątkę stajenki,
w której narodził się Jezus.

W wielu domach chrześcijań-
skich uczta wigilijna ma charak-
ter religijny, świadczy o tym zwy-
czaj czytania fragmentu Ewan-
gelii św. Łukasza o narodzeniu
Chrystusa i wspólna modlitwa
rodziny. Ceremoniom wieczerzy
wigilijnej przewodniczy z zasady
ojciec rodziny.

Charakteru religijnego na-
daje również zwyczaj łamania
się opłatkiem. Opłatek to chleb
zgody, przebaczenia, darowania
uraz; chleb Tego, który przy-
niósł pokój ludziom dobrej woli.
Opłatkom przypisywano wiele
niezwykłych właściwości: mia-
ły przynosić domowi szczęście
i spokój, a temu kto się opłat-
kiem przełamie, taką obfitość
chleba przez cały rok, że będzie
mógł się nim podzielić z innymi.
Tak więc, dzielenie się nawzajem
opłatkiem oznacza poświęcenie
się jednych dla drugich i uczy,
że ostatni kawałek chleba należy
podzielić z bliźnim, zbliża odda-
lonych, jednoczy skłóconych.

Gdy już izba była przystro-
jona, stół zastawiano świątecz-
nymi potrawami. Ilość potraw
podawanych na stół była róż-
na. Wieczerze wigilijne zawsze
składały się z postnych potraw.
Wieczerza chłopska składała się
z siedmiu potraw, szlachecka
z dziewięciu, a pańska z jedena-
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stu. Dzisiaj jest zwyczaj spoży-
wania dwunastu potraw (12 – to
liczba Apostołów, a także miesię-
cy w roku). Jadłospis wigilijnych
potraw ciągle się zmianiał. Nie-
które potrawy, charakterystycz-
ne dla określonych regionów,
pojawiały się w innych stronach
przenoszone przez ludzi zmie-
niających miejsce zamieszkania.
Na wieczerzach podawano m.in.
śledzie z kartoflami, groch, kapu-
stę z grzybami, kluski z makiem,
polewkę migdałową, kutię, koła-
cze, kasze itp. Obecnie potrawy
wigilijne i sposób ich przyrządza-
nia zostały nieco zmienione lecz
wszystkie składniki pozostały te
same.

Czas wieczerzy upływał na
czuwaniu wigilijnym całej ro-
dziny aż do Pasterki. Śpiewano
wspólnie kolędy. Z ponad 200 pol-
skich kolęd najczęściej śpiewano
i śpiewa się do dziś: „W żłobie
leży”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże
Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”.
W niektórych regionach Polski
przed Pasterką od domu do domu
chodzili kolędnicy. Dziś jeszcze
gdzieniegdzie zwyczaj ten prze-
trwał.

W dzisiejszych wigiliach nie
ma tylu co w przeszłości obrzę-
dów magicznych na zapewnie-
nie urodzaju, pomyślności i do-
statku, zdrowia i urody, a te,
które się zachowały traktujemy
przede wszystkim jako pamiąt-
kę po przodkach. Nie pozwólmy,
aby tradycje te zupełnie zagi-
nęły. Zachowajmy przynajmniej
te, które wzbogacają nasze prze-
życia, spajają rodziny, zbliżają
innych ludzi.

Co roku święta te obchodzimy
z wielkim upodobaniem. Przy
wigilijnym stole łamiąc się opłat-
kiem, delektując się potrawami
wspomnijmy wigilie u rodziców,
a przedtem u dziadków. Prze-
kazujmy te tradycje następne-
mu pokoleniu, naszym dzieciom,
aby i one wyniosły z rodzin-
nego domu obraz tych świąt,
ich atmosferę, poczucie bliskości
i bezpieczeństwa. Takie wspo-
mnienia pozostają na całe życie,
utwierdzają w przekonaniu, że
dom istniał naprawdę, że żyli
w nim wrażliwi, kochający się
ludzie.

Dorota Jaszewska
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Aktualności gminne

Od bieżącego numeru „Kany”
zamieszczać będziemy krótkie in-
formacje o wydarzeniach i spra-
wach z terenu gminy, o których,
zdaniem redakcji, powinni być in-
formowani nasi czytelnicy. Mamy
nadzieję, że nowa rubryka spotka
się z życzliwym zainteresowaniem
i że Czytelnicy wzbogacać będą jej
zawartość własnymi informacja-
mi, przekazywanymi do redakcji
czy Przymierza Rodzin.

� W Gołębiewie Średnim (Para-
fia Sobowidz) po ponad rocznej
nieobecności, pojawiły się rzeźby
św. Jana Chrzciciela i św. Ja-
na Nepomucena, ustawione na
nowych postumentach przy szo-
sie Gdańsk – Starogard Gd. Są
to kopie dawnych, zabytkowych
rzeźb, które ze względu na bar-
dzo zły stan przekazane zostały
do Muzeum Etnograficznego we
Wdzydzach. Autorem kopii rzeźb
jest artysta-rzeźbiarz i poeta Zyg-
munt Bukowski z Mierzeszyna.
Prace renowacyjne zostały wyko-
nane staraniem i kosztem Parafii
Sobowidz i Urzędu Gminy, przy
współpracy Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Gdańsku.

� Na ukończeniu jest budowa wo-
dociągu wiejskiego w Cząstkowie
(parafia Postołowo), tak więc jesz-
cze w br. mieszkańcy powinni
mieć w domach wodę dobrej ja-
kości i bez ograniczeń. Inwesty-
cja realizowana jest ze środków
z budżetu gminy, dotacji Wojewo-

dy Gdańskiego i z wpłat miesz-
kańców oraz właścicieli działek.
Studnia i stacja uzdatniania wody
znajdują się na posesji należącej
do Józefa Cziurloka, który buduje
hotel w Cząstkowie i który finan-
suje zarówno studnię jak i stację
uzdatniania.

� Z dniem 12 listopada br.,
w związku z rezygnacją Ludwiki
Masłowieckiej z funkcji dyrektora
Szkoły Podstawowej w Drzewinie,
Rada Gminy zleciła pełnienie tych
obowiązków nauczycielce tej szko-
ły Renacie Zwara. Funkcję tę pani
Zwara będzie pełniła do czasu wy-
łonienia kandydata na dyrektora
w konkursie, który w najbliższym
czasie ogłosi Rada Gminy.

� Rada Gminy przedłużyła pełnie-
nie funkcji dyrektora Przedszkola
w Trąbkach Wielkich Janinie Bal-
cer na kolejne 5 lat, czyli do końca
roku szkolnego 2001– 2002.

� Trwają prace modernizacyjne
na wiejskim ujęciu wody w Błotni
(parafia Mierzeszyn). O ile warun-
ki atmosferyczne pozwolą, jeszcze
przed świętami Bożego Narodze-
nia mieszkańcy będą mieli odpo-
wiednie ciśnienie i wystarczającą
ilość wody w kranach. Istniejący
zbiornik wody będzie pełnił wy-
łącznie funkcje przeciwpożarowe.

� Niedawno utworzone sołectwo
Łaguszewo jest bez sołtysa – rezy-
gnację z pełnienia tej funkcji złożył
Andrzej Szczechowski, tak więc
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mieszkańcy Łaguszewa są przed
wyborami osoby, która wspólnie
z radą sołecką pokieruje spra-
wami tej miejscowości – wybory
odbędą się w grudniu br.

� 1 listopada, w dniu Wszystkich
Świętych, ks. proboszcz Edward
Szymański dokonał poświęcenia
nowej drogi na cmentarz w Trąb-
kach Wielkich. Nowa betonowa
nawierzchnia ul. Polonii Gdań-
skiej została wykonana w całości
w ramach tzw. robót publicznych
i mamy nadzieję, że będzie wszyst-
kim dobrze służyła przez wiele lat.

� W okresie letnim mieszkańcy
Kłodawy doczekali się nowego od-
cinka asfaltowej drogi prowadzą-
cej od szkoły w kierunku tzw. wy-
budowań. Utwardzenie tej drogi
było bardzo potrzebne ze wzglę-
du na trudny dojazd do domów,
szczególnie w okresie zimy.

� Praktycznie na ukończeniu są
prace modernizacyjne w salach ka-
techetycznych w Trąbkach Wiel-
kich. Kuchnia z wyposażeniem
i sanitariaty pozwolą na częstsze
korzystanie z tych sal w celu orga-
nizacji różnych spotkań i imprez.

Stanisław Dziemiński

Turniej sołectw

Sport i rekreacja to szczegól-
nie zalecane sposoby spędzania
wolnego od pracy i nauki cza-
su.Bardzo ważny jest również
aspekt wychowawczy dla dzie-
ci i młodzieży oraz zdrowotny,
bez względu na wiek. Nie moż-
na nie wspomnieć o walorach
integracyjnych dla społeczności
lokalnych, wynikających z upra-
wiania sportu i rekreacji, w dobie
panowania telewizji, video i kom-
puterów, które „zabierają” nam
czas przeznaczony na kontakty
międzyludzkie.

Mając na względzie te wszyst-
kie uwarunkowania, działacze
sportowi, których nie braku-
je w naszej gminie, postano-

wili w 1995 roku, że sołec-
twa prowadzić będą rywaliza-
cję na polu sportowym i rekre-
acyjnym, z podjęciem szczegól-
nych starań o jak najliczniej-
sze uczestnictwo mieszkańców.
Uzgodniono, że rywalizacja od-
bywać się będzie w kilkunastu
konkurencjach indywidualnych
i zespołowych, a dla najlep-
szych w poszczególnych dyscy-
plinach i w klasyfikacji ogól-
nej sołectw przewidziano pucha-
ry, nagrody rzeczowe i finan-
sowe, medale oraz pamiątko-
we dyplomy. W 1995 roku do
rywalizacji przystąpiło 10 so-
łectw, w roku 1996 – 17 sołectw,
a w 1997 – 18.
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Najpopularniejsze dyscypliny
to oczywiście rozgrywki piłkar-
skie (piłka nożna, ręczna, siat-
kówka, koszykówka), tenis stoło-
wy, szachy i warcaby, lekkoatle-
tyka, i strzelanie. W roku ubie-
głym rozegrano również turniej
na polu golfowym w Postołowie.

Dużym powodzeniem cieszą
się festyny sportowe, na których
rozgrywane są różne niecodzien-
ne konkurencje, jak np. prze-
ciąganie liny, rzut wałkiem od
ciasta do manekina, podnoszenie
ciężarka, czy siłowanie się na rę-
kę. Festyny te gromadzą bardzo
dużo uczestników, w związku
z czym organizuje się również
specjalne konkursy dla sołtysów,

aby każdy miał szansę wziąć
udział w zabawie.

W bieżącym roku po rozegra-
niu 13 konkurencji najlepszym
sołectwem okazało się Ełgano-
wo, które wyprzedziło Sobowidz
i Trąbki Wielkie. Pozostałe so-
łectwa z parafii Trąbki Wielkie
zajęły: Czerniewo – 4 miejsce
i Kleszczewo – 5 miejsce.

Rozpoczęła się już kolejna,
czwarta edycja turnieju sołectw
– planowane jest rozegranie
15 dyscyplin. Mamy nadzieję,
że uda się nam systematycz-
nie podawać informacje na ła-
mach „Kany”. Redakcja zachęca
wszystkich do licznego udziału
i życzy przyjemnej zabawy.

S. D.

Przeciąganie liny budzi wielkie zainteresowanie kibiców.
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie

Listopad
29. Kazimierz Łangowski
30. Krzysztof Ciołek
Grudzień
1. Ryszard Skowron
2. Kazimierz Kromer
3. Mirosław Bogdan
4. Marianna Bogdan
5. Wojciech Gosz
6. Leszek Milewski
7. Janina Płaza

Jerzy Brokos
8. Tadeusz Nowak
9. Stanisława Skowron

10. Jan Ossowski
Marek Ossowski

11. Edward Zarzycki
12. Aleksandra Tyran
13. Mirosław Janiszewski
14. Zdzisław Stefańczyk
15. Adam Musiał
16. Krystyna Kapuścińska
17. Marek Grzębski
18. Mirosław Bukowski
19. Jarosław Szrul
20. Mariusz Kopeć
21. Wiesław Keler
22. Ryszard Radziszewski
23. Rafał Haraburda

Uwaga:
1. Rodzina mająca Obraz przynosi go do kościoła na wieczorną Mszę

św. Po Mszy św. zabiera go rodzina zapraszająca Matkę Bożą.
2. Członkowie rodziny przyjmują w tym dniu Komunię św., a jeśli

potrzeba, korzystają z sakramentu pokuty, by godnie, radośnie
i z czystym sercem przyjąć Bożą Matkę.

3. Od 24 grudnia rozpoczyna się przerwa świąteczna i kolędowa
w nawiedzeniu rodzin. W tym czasie Obraz Matki Bożej będzie
w kościele.

Kolęda

27 grudnia rozpocznie się ko-
lęda w rodzinach parafii od wio-
ski Czerniec. Jest to szczególne
święto rodziny. W kapłanie wi-
tamy w naszych mieszkaniach
Chrystusa. Bądźmy na tę uroczy-
stą chwilę przygotowani. Niech
stół będzie nakryty białym obru-
sem. Niech na nim będzie krzyż,

świeca, woda święcona i Pismo
św. Wyłączmy telewizor i radio.
W miarę możności bardzo proszę
o obecność wszystkich domowni-
ków. Bądźmy uroczyście ubrani.
W czasie modlitwy uklęknijmy,
aby zawierzyć Maryi naszą ro-
dzinę i szczerym sercem pro-
sić Chrystusa o błogosławień-

19



stwo na chwile dobre i trud-
ne w nowym roku. Przyjmijmy
z wiarą błogosławieństwo i uca-
łujmy z miłością Chrystusowy
krzyż, znak nadziei i zbawienia.

Rozmawiajmy z duszpasterzem
o swojej wierze, o tym co nurtuje
rodzinę.

ks. E. Szymański

Plan kolędy w grudniu 1997 r.

Sobota, 27.12: Czerniec, od godz.
830

Niedziela, 28.12: Czerniewo szkoła,
od godz. 1830

Poniedziałek, 29.12: Czerniewo, od
godz. 830

Wtorek, 30.12: Ełganowo, ul. As-
faltowa, od p. Oroń (potrzebny
pojazd), od godz. 900

Środa, 31.12: Kleszczewo, od Le-
śniczówki, domy przy drodze na
Czerniewo, do p. Gawryjołków, od
godz. 1100

Czwartek, 1.01: Trąbki Wiel-
kie, ul. Parkowa, „Kasary”, blok
8-rodzinny i pałac przy ul. Gdań-
skiej, od godz. 1820

Piątek, 2.01: Kleszczewo, od
p. Gertrudy Dufke do p. Richertów,
od godz. 1630

Sobota, 3.01: Kleszczewo, od p.
Ogórków do p. Kolibskich (po-
trzebny pojazd) od godz. 830 do
1600
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DLA DZIECI

Witajcie drogie dzieci. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia,
więc cała Redakcja składa Wam życzenia świąteczne. Życzymy Wam
zdrowia i wielu prezentów pod choinką.

Na świąteczny wieczór proponujemy krzyżowkę rysunkową.
Miłej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Intencje Mszy św. w grudniu

1. O błogosławieństwo dla rodziny
Myszków z Kaczek

2. Za zmarłych z rodziny Ba-
ranowskich i z rodziny
Gurzyńskich

3. Za ś. p. Jana Nadolskiego,
w 8 rocznicę śmierci

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i za-
konne – z róży św. Jadwigi –
p. Papis

5. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian –
z róży św. Teresy od Dzieciątka
Jezus – p. Lewandowskiej

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Franciszka – p. Kielas

7. W intencji parafian, godz. 700

Za ś. p. Stanisława Kromera,
godz. 830

Za ś. p. Antoninę Zaremba,
godz. 1100

Za ś. p. Władysława Płazę,
godz. 1700

8. W intencji parafian, godz. 1000

O zdrowie Anity Ogórek,
godz. 1600

9. W pewnej intencji
Dziękczynna za plony z wioski
Czerniewo

10. Za ś. p. Witolda Piszczuka oraz
za zmarłych z rodziny Zieman

11. Za ś. p. Mariannę i Alek-
sandra Łęczyckich oraz za
ś. p. Franciszkę i Czesława
Koślickich

12. Za ś. p. Leona i Józefa Otto
oraz za zmarłych z tej rodziny

13. O zdrowie dla Marianny Gralla
14. Za ś. p. Łucję Kaszuba, godz. 700

Dziękczynna w 75-lecie uro-
dzin Małgorzaty Garczyńskiej,
godz. 830

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 1100

15. Za ś. p. Werę Rytwińską oraz
za ś. p. Leokadię Pleszczyńską

16. Za ś. p. Zygmunta Zarembskie-
go, w 6 rocznicę śmierci

17. Za ś. p. Huberta Dufke
18. Za ś. p. Kazimierza Dubielę
19. Za ś. p. Stanisława i Weronikę

Gralla oraz za zmarłych
z rodziny Marendowskich

20. Za ś. p. Józefa Zawickiego
21. Za zmarłych z rodziny Leszków

i Myśliwiec, godz. 700

Za ś. p. Władysława Szymań-
skiego, za ś. p. Danutę Soboń
oraz za zmarłych z rodziny,
godz. 830

Za ś. p. Stanisława Drąga
i z rodziny oraz za ś. p. Romana
Jaszczyka, godz. 1100

22. Za ś. p. Annę i Jana Kardas
23. Za ś. p. Łucję Jaszewską
24. Za ś. p. Jana Ohla, godz. 800

25. Dziękczynna w 10 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Gabrieli
i Krzysztofa Niedźwiedzkich,
godz. 830

Dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa Ur-
szuli i Aleksandra Pakułów,
godz. 1100

Dziękczynna w 25 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Haliny
i Józefa Dajdów, godz. 1700

26. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Teresy
i Józefa Surmów, godz. 700
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Dziękczynna w 40 rocznicę
sakramentu małżeństwa Kazi-
miery i Władysława Korcipów,
godz. 830

Za ś. p. Stanisława i Piotra
Wilków oraz za ś. p. Grażynę
Rosenstein, godz. 1100

27. Za zmarłych z rodziny
Kitowskich

28. Za ś. p. Zygmunta Zarembskie-
go, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 830

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 1100

29. Za ś. p. Łucję Selka
30. Za ś. p. Jolantę Kopicką
31. Dziękczynna za kończący się

rok 1997

W parafii

Pierwsza rocznica chrztu:

1 grudnia: Kamil Henryk Patelczyk
25 grudnia: Łukasz Władysław Wróblewski
25 grudnia: Magdalena Patrycja Szostek
25 grudnia: Daniel Mieczysław Bąk

Rocznice sakramentu małżeństwa:

25 grudnia: 5 rocznica Ludwiki i Adama Kisickich
25 grudnia: 10 rocznica Gabrieli i Krzysztofa Niedźwiedzkich
25 grudnia: 15 rocznica Ewy i Joachima Dufke
25 grudnia: 20 rocznica Marii i Stanisława Kamińskich
25 grudnia: 20 rocznica Ewy i Grzegorza Czajków
25 grudnia: 25 rocznica Haliny i Józefa Dajdów
25 grudnia: 25 rocznica Urszuli i Aleksandra Pakułów
26 grudnia: 15 rocznica Teresy i Józefa Surmów
31 grudnia: 20 rocznica Elżbiety i Władysława Głuchów

Rocznice śmierci:

8 grudnia: 3 rocznica śmierci Edwina Szymańskiego
8 grudnia: 3 rocznica śmierci Sławomira Jendernalika
10 grudnia: 3 rocznica śmierci Franciszki Ziemian
24 grudnia: 1 rocznica śmierci Patrycji Jaroń
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Wigilia

Znowu minął rok, znów za oknem pada śnieg.
Blask choinki w domu lśni, bo świąteczne idą dni.

Kolędnicy już odwiedzają każdy dom.
Dzwonią sanie pośród zasp, bo kolędy nadszedł czas.

Wigilia, przystrojony biało stół
zaprasza, siądź z nami wraz, gościu nasz.
Opłatek weź i z nami dziel,
bo dzisiaj radość gości w nas.

Świece płoną już, najjaśniejsza świeci z gwiazd.
Do wieczerzy siądźmy wraz. Cicha noc otuli nas.

Znowu minął rok, kolędników słychać śpiew.
Trzej królowie drogą mkną, do Betlejem śpieszą się.

Wszystkim Czytelnikom „Kany”
obfitości łask na dzień Narodzenia Pańskiego

oraz błogosławieństwa Bożego
w Nowym, 1998 Roku

życzy Redakcja

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.
Adres redakcji: „Kana”

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


