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Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

(Łk 2, 7)



W PRZYMIERZU Z BOGIEM
wejdźmy w Rok Jubileuszowy

Ojciec Święty Jan Paweł II nie
zapomniał słów Prymasa Tysiącle-
cia kardynała Stefana Wyszyńskie-
go: „Ty masz wprowadzić Kościół
w nowe Tysiąclecie”. Szczegóło-
wy program przygotowania Kościo-
ła do Wielkiego Jubileuszu Roku
2000 Papież ogłosił w liście apo-
stolskim „Tertio millenio advenien-
te”. Program ten obejmuje 6-letnie
przygotowanie. Pierwsze trzy la-
ta (1994 –1996) dotyczyły pogłębie-
nia życia sakramentalnego. Drugie
trzylecie (1997 – 2000) to zgłębienie
tajemnicy Trójcy Przenajświętszej.
Rok 1997 poświęcony był Chrystu-
sowi jedynemu Zbawicielowi świata.
Rok 1998 ukazał Ducha Świętego
obecnego w Kościele i nieustan-
nie go uświęcającego. Rok 1999
jest Rokiem Boga Ojca, od którego
wszystko pochodzi, i który pamięta
o Swoim przymierzu z człowiekiem.
Kończy się czas 6 lat przygoto-
wania; za kilka tygodni powitamy
dwutysięczny rok jubileuszowy. Pa-
pież pragnie by był to:
� rok nawrócenia i pojednania z Bo-

giem i braćmi,
� rok przebaczenia i darowania ura-

zów i win,
� rok darowania długów przez kraje

bogate krajom biednym,
� rok amnestii dla więźniów,
� rok pojednania Kościołów i ich

zjednoczenia,
� rok zyskania odpustu jubileuszo-

wego, czyli darowania kary za
popełnione grzechy.

Widzimy, że Ojciec Święty wyznacza
Kościołowi ambitne zadania. Trzeba
sobie nie tylko przypomnieć te zada-
nia, ale przede wszystkim włączyć
się w ich realizację. Dlatego w wy-
miarach naszej rodziny parafialnej
zechciejmy duchowo przygotowani
wejść w rok 2000 i przeżywać go
w duchu wskazań Ojca Świętego.

Do tego wyjątkowego Jubileuszu
przygotujemy się przez rekolek-
cje adwentowe, które odbędą się
w dniach 19, 20 i 21 grudnia.
Rekolekcje prowadzić będą księża
salezjanie.

Celem rekolekcji jest przygoto-
wanie do sakramentu pokuty i po-
jednania. Niech to pojednanie do-
kona się nie tylko z Panem Bogiem,
ale i z bliźnimi. Niech pojednanie
nastąpi w rodzinie między rodzeń-
stwem, między rodzicami i dzieć-
mi, pomiędzy niekiedy skłóconymi
małżonkami. Niech to pojednanie
i przebaczenie dokona się w miej-
scach pracy, urzędach i z sąsiadami.
Podajmy sobie dłonie. Rozluźnij-
my zaciśnięte pięści ze względu na
Chrystusa, który przynosi światu
pokój i ten pokój ofiaruje nam.

Drugim celem rekolekcji adwen-
towych jest przygotowanie parafii
do poświęcenia rodzin Miłosierdziu
Bożemu.

W latach 1997 i 1998 rodziny na-
sze odwiedziła Matka Najświętsza
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w kopii Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. Prawie wszy-
scy przyjęliśmy Ją przygotowani
przez przystąpienie do sakramentu
pokuty i Eucharystii. Jej obecność
w rodzinie przeżywaliśmy jako wy-
jątkowe święto w naszym domu.
Jej wizerunek jest, jak sądzę, we
wszystkich rodzinach parafii i przy-
pomina, że w 1998 r. w czasie wizyty
kolędowej zawierzyliśmy siebie i na-
sze rodziny Jej szczególnej opiece.

W tym roku w czasie kolędy
dokonamy poświęcenia rodzin Miło-
sierdziu Bożemu. Chcemy w Boskim
Sercu Jezusowym ubezpieczyć na-
szą teraźniejszość i przyszłość, czyli
nasze dziś pełne niepewności i cier-
pienia i nasze jutro pełne nadziei,
nasze życie i naszą śmierć. Chry-
stus jest Królem świata. Nasze po-
święcenie się Miłosierdziu Bożemu
będzie uznaniem Jego władzy nad
nami i ufnym poddaniem się Jego
kierownictwu, byśmy po niedługiej
ziemskiej „pielgrzymce” dostąpili
z Nim radości wiecznej.

Poświęcenie rodzin Miłosierdziu
Bożemu w czasie tegorocznej kolędy,
poza naszą parafią, odbywać się bę-
dzie również w parafiach Postołowo
i Mierzeszyn. To zadanie zamierza
podjąć też ks. dziekan Stanisław Ła-
da w parafii Podwyższenia Krzyża
św. w Pruszczu Gdańskim.

W tym celu napisaliśmy „List
do rodziny” podpisany przez ks.
proboszcza Kazimierza Glamę z Po-
stołowa, ks. wicedziekana Gerarda
Borysa z Mierzeszyna i przeze mnie.
List ten wraz z opłatkiem otrzyma
w adwencie każda rodzina. Ułatwi
on przygotowanie duchowe do za-
wierzenia się Miłosierdziu Bożemu.

W czasie adwentowych rekolek-
cji w kiosku parafialnym można
będzie nabyć obrazy Miłosierdzia
Bożego w cenie 10 złotych. Podob-
nie jak w ubiegłym roku zamierzam
odbyć kolędę z udziałem Szafarzy
Eucharystii, w czasie której doko-
nam zawierzenia rodziny Miłosier-
dziu Bożemu i intronizacji obrazu
Bożego Miłosierdzia.

W czasie tegorocznej „pasterki”
w noc Bożego Narodzenia Ojciec
Święty przez symboliczne otwarcie
drzwi świętych w Bazylice św. Pio-
tra w Rzymie zainauguruje kościel-
ne obchody Wielkiego Jubileuszu
Roku Świętego 2000. W poszczegól-
nych diecezjach Rok Jubileuszowy
rozpocznie się w dniu Bożego Na-
rodzenia symbolicznym otwarciem
drzwi kościoła katedralnego przez
biskupa ordynariusza diecezji. Od
tego momentu wierni pielgrzymując
do Rzymu, do kościoła katedralnego
i innych wyznaczonych kościołów
mogą zyskać odpust jubileuszowy,
gdy wypełnią przepisane przez Ko-
ściół warunki, w tym przyjęcie sa-
kramentu pokuty i Eucharystii.

Z upoważnienia Ojca Świętego
biskupi mogli wyznaczyć w diecezji
poza katedrą, jeszcze inne kościo-
ły do zyskania przez pielgrzymów
odpustu jubileuszowego. Korzysta-
jąc z tego zezwolenia Arcybiskup
Gdański Tadeusz Gocłowski obda-
rzył tym zaszczytem między innymi
i nasze Sanktuarium. Oznacza to,
że pielgrzymi przybywający w przy-
szłym roku do naszego Sanktuarium
będą mogli tu zyskać odpust jubile-
uszowy.
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Na koniec tego duszpasterskie-
go słowa, które kieruję do moich
drogich parafian, serdecznie zapra-
szam wszystkich na uroczystą Mszę
św., którą odprawię w noc sylwe-
strową o północy, byśmy Nowy Rok,
szczególny (a może ostatni) powitali

z Chrystusem, Panem czasu. Przed
nami w nadchodzącym roku stoją
wyjątkowe wydarzenia. Oby dane
nam było je przeżyć. Tego życzę
wszystkim kochanym parafianom.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Grudzień 1999

5 grudnia: 2 Niedziela adwentu

Iz 40, 1– 5. 9 – 11

2 P 3, 8 – 14

Mk 1, 1 – 8

O powtórnym przyjściu Chrystusa,
czy o końcu świata można barw-
nie pisać. Można ze zgrozą ukazać
towarzyszące temu wydarzeniu ka-
taklizmy w przyrodzie. Trudniej te
prawdy przyjąć i o nich myśleć. Na
pewno jednak Bóg chce udoskonalić
świat posługując się ludźmi, którzy
z Nim współpracują.

Św. Jan Chrzciciel swoim życiem,
niezwykle surowym i nauką peł-
ną radykalizmu przygotowuje na-
ród wybrany na przyjście obieca-
nego Mesjasza. Wzywa do pokuty
i nawrócenia. Sam chrzest przyję-
ty w niemowlęctwie nie wystarczy.
Muszę świadomie opowiedzieć się
za Bogiem i przyjąć Jego orędzie
zbawcze.

12 grudnia: 3 Niedziela
adwentu

Iz 61, 1– 2a. 10 –11

1 Tes 5, 16 – 24

J 1, 6 – 8. 9 – 28

Św. Jan Chrzciciel uznaje Jezusa za
większego od siebie. Jezus jest nie-
znany władzom w Jerozolimie. Czy
my wiemy kim jest Jezus? Jaką dali-
byśmy o Nim odpowiedź pytającym?
Czy jesteśmy ludźmi wiary? Czy li-
czymy się z Jezusem w konkretnych
wydarzeniach życia, w spełnianiu
naszych obowiązków? Św. Jan przy-
gotowuje przyjście Chrystusa. Zapy-
tany przez przedstawicieli władzy
„Kto ty jesteś?” Jan daje odpowiedź
negatywną, nie jest Mesjaszem. Po-
zytywnie zaś odpowie: „Pośród was
stanął ten, którego wy nie znacie”
(J. 1, 15). Wielkość Jana polega na
tym, że został powołany, aby wska-
zać na Mesjasza i pomóc ludziom
Go poznać oraz na tym, że wypeł-
nił swoje posłannictwo z największą
wiernością. Ten Jezus „stoi pośród
nas” nie tylko gdy uczestniczymy
we Mszy św., ale we wszystkich
wydarzeniach naszego życia.

19 grudnia: 4 Niedziela
adwentu

2 Sm 7, 1– 5. 8b –12. 14a. 16
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Rz 16, 25 – 27
Łk 1, 26 – 38

Zwykliśmy widzieć Boga, jako peł-
nego mocy, potęgi i majestatu. To
prawda, że takiego Boga ukazuje
Biblia. Prawdą jest też, że w na-
rodzeniu Pana Jezusa potęga Boga
jawi się w Jego poniżeniu, ubóstwie
narodzin, w Jego śmierci krzyżo-
wej podjętej z miłości do człowieka.
Ta moc Boża względem nas przeja-
wia się w czynach miłości. Maryja
pocznie i porodzi Syna. Przez nią
Bóg spełni obietnice przekazywa-
ne przez proroków Starego Testa-
mentu. Dla zrealizowania swych
obietnic nie posługuje się środkami
dyplomatycznymi. Wystarczy zgoda
Maryi, którą od wieków przewi-
dział na Matkę Zbawiciela. Maryja
wyraziła swoją zgodę w imieniu
całej ludzkości, która oczekiwała
na Mesjasza. Jej wiara umożliwiła
Chrystusowi stać się człowiekiem
i zamieszkać pośród nas.

26 grudnia: Niedziela
w Oktawie Bożego Narodzenia
– Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa

Syr 3, 2 – 6. 12 –14
Kol 3, 12 – 21
Łk 2, 22 – 40

Jakie znaczenie ma Święta Rodzina
dla współczesnej rodziny? Dla ojca,
matki, dzieci? Mówimy, że dawniej
było inaczej niż dziś. Czy wszystko
było inaczej? Oto było Dziecię ko-
chane przez Matkę Maryję i Józefa
zastępującego Boga. Wszyscy tro-
je stanowili jedno we wzajemnym
poszanowaniu i miłości. Bez szem-
rania stawiali czoła trudnościom,

których im Ojciec Niebieski nie
szczędził. W Bogu złożyli nadzieje
i byli gotowi iść przez życie tą dro-
gą, którą Bóg im wyznaczył u boku
Jezusa.

Według prawa żydowskiego, każ-
dy pierworodny syn był poświęcony
Bogu, a na znak wykupu, należa-
ło złożyć przepisaną ofiarę. Rodzice
Jezusa dostosowali się do tego prze-
pisu prawa. Ofiarowanie w świątyni
miało głębszy sens. Jezus przybywa
do domu Bożego jako Pan do swojej
własności. Czeka na Niego poboż-
ny lud żydowski, reprezentowany
przez Symeona i prorokinię Annę.

Jego ofiarowanie w świątyni jest
zapowiedzią późniejszej ofiary. Wy-
raża to przepowiednia Symeona
o Jezusie, który będzie cierpiał i bę-
dzie „znakiem sprzeciwu”. Maryi
również Symeon przepowiada, że
będzie cierpieć razem ze swoim Sy-
nem Mesjaszem.

Końcowe słowa Ewangelii uka-
zują ukryte życie Pana Jezusa w Na-
zarecie. Tam uczy się jak każde
dziecko: chodzić, mówić, modlić się
i pracować.

Święta

8 grudnia: Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi
Panny – uroczystość

W kalendarzu Kościoła Powszech-
nego jest to święto zobowiązujące
do uczestniczenia w tym dniu we
Mszy św. Kapłani duszpasterze ma-
ją obowiązek dziś odprawić Mszę
św. za parafian.
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Maryja od zarania dziejów zo-
stała przewidziana przez Boga na
Matkę Mesjasza. Pierwsza zapo-
wiedź miała miejsce w raju, gdy Bóg
po grzechu pierworodnym powie-
dział do szatana kusiciela: „Położę
nieprzyjaźń między tobą a Nie-
wiastą” (por. Księga Rodzaju). Te
słowa, zwane Protoewangelią, sta-
nowią pierwszą radosną nowinę
o naprawie ludzkości, jaką zamie-
rzał Bóg dokonać przez swojego
Syna, którego miała zrodzić światu
„Niewiasta” Maryja. Niepokalane
Poczęcie to przywilej, którym Bóg
obdarował tylko Maryję spośród ca-
łego rodzaju ludzkiego, ze względu
na rolę, jaką Jej wyznaczył w dziele
odkupienia ludzkości.

25 grudnia: Boże Narodzenie

Msza św. w nocy: Pasterka

Iz 9, 1– 3. 5 – 6

Tt 2, 11–14

Łk 2, 1–14

Msza św. o świcie

Iz 62, 11–12

Tt 3, 4 – 7

Łk 2, 15 – 20

Msza św. w dzień

Iz 52, 7 –10

Hbr 1, 1– 6

J 1, 1–18

„On to dla nas ludzi i dla na-
szego zbawienia zstąpił z nieba
i stał się człowiekiem” (wyznanie
wiary). „Dziecię nam się narodziło.
Syn został nam dany” (prorok Iza-
jasz). Między pierwszym przyjściem
Chrystusa w Betlejem i powtór-
nym Jego przyjściem w chwale jest

czas Kościoła. Jest to czas, w któ-
rym nieustannie przychodzi On do
człowieka w pamiątce narodzenia,
w sakramentach świętych, w Ofie-
rze Mszy św., w słowach Ewangelii.
Jest Emmanuelem, czyli „Bogiem
z Nami”. Prawdę o narodzeniu Je-
zusa usłyszeli najpierw najubożsi
z ludzi – pasterze. Usłyszeli i uwie-
rzyli. Przybyli oddać Mu pokłon
i swoje skromne dary. Przez gest
pokłonu pasterze, a później Mędrcy,
uznali w Jezusie Dziecięciu Jego
Królewską godność. Niebo i ziemia
składają Mu hołd. To Dziecię jest
Panem świata. On przynosi światu
pokój. Przynosi również pokój nam,
jeśli otworzymy serca i zaprosimy
Go do siebie.

Wydarzenia

2 grudnia: Pierwszy czwartek mie-
siąca. Spowiedź święta dla dzieci
z Trąbek Wielkich od godz. 14.00.

3 grudnia: Pierwszy piątek mie-
siąca. Ksiądz uda się do chorych
o godz. 8.00. Spowiedź św. dla dzie-
ci z Ełganowa, Czerniewa, Czerń-
ca i Kleszczewa od godz. 14.30.
O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-
piątkowa roratnia z odwozem dzieci
do wiosek.

8 grudnia: Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. O godzinie 17.00 odbędzie
się poświęcenie medalików dzieciom
klas II, przygotowującym się do
I Komunii św. Jest to szczególna
uroczystość dla Rycerzy Niepokala-
nej. W tym dniu członkowie Żywego
Różańca i Rycerze Niepokalanej mo-
gą zyskać odpust zupełny.
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Uwaga:

W czasie adwentu Msza św.,
zwana roratnią, będzie odprawiana
o godz. 16.30. Dzieci niech przygo-
tują (a raczej tatusiowie lub dziad-
kowie dzieciom – wnukom) piękne
lampiony. Będzie konkurs na naj-
piękniejszy lampion (z nagrodą).

Rekolekcje adwentowe

W tegorocznym adwencie odbędą się
po raz pierwszy w naszej parafii re-
kolekcje przygotowujące wiernych
do wejścia w Jubileusz roku 2000
oraz do zawierzenia rodzin Miło-
sierdziu Bożemu, które dokona się
w czasie wizyty kolędowej.

Rekolekcje rozpoczną się w nie-
dzielę 19 grudnia, a zakończą spo-
wiedzią św. we wtorek 21 grudnia.

Rekolekcje poprowadzą księża sale-
zjanie.

Rok kościelny 2000

Od 28 listopada 1999 r, czyli od
1. niedzieli adwentu, rozpoczyna się
nowy rok kościelny 2000. Obowią-
zywać będzie:
� cykl czytań w niedziele – B,
� cykl czytań w dni powszednie – II.

Święta ruchome w roku 2000:
� Popielec – 8 marca,
� Wielkanoc – 23 kwietnia,
� Wniebowstąpienie Pańskie

– 1 czerwca,
� Zesłanie Ducha Świętego

– 11 czerwca,
� Boże Ciało – 22 czerwca.

ks. E. Szymański

KIEDY NARODZIŁ SIĘ PAN JEZUS?

W okresie Bożego Narodzenia
powraca pytanie o to, kiedy naro-
dził się Pan Jezus oraz jak doszło
do ustalenia tej najważniejszej da-
ty w dziejach świata, daty którą
dziś posługuje się ogromna część
ludzkości, niezależnie od światopo-
glądu czy wyznawanej religii.

Utarło się przekonanie history-
ków, że datę narodzin Pana Jezusa
ustalił mnich Dionizjusz Mniejszy
w VI wieku. Obliczył on czas przyj-
ścia na świat Pana Jezusa na rok
753 od założenia Rzymu. Dane

historyczne wskazują niezbicie, że
pomylił się w rachubie 5 – 7 lat.

Obliczenia czasu narodzin Pa-
na Jezusa pojawiają się już w III
wieku. Podstawą była Ewangelia
św. Łukasza, który zapisał, że Pan
Jezus rozpoczął publiczną działal-
ność w 15 roku rządów Tyberiusza
Cezara, mając około 30 lat ży-
cia. Według dzisiejszej rachuby lat
narodziny Pana Jezusa przypada-
ły około 3 lata wcześniej, w 41
lub 42 roku panowania cesarza
Oktawiana Augusta.
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Ojcowie Kościoła stosowali też
inny sposób obliczenia – według
lat urzędowania konsulów. Konsu-
lowie obejmowali urząd 1 stycznia
na okres jednego roku. Według Eu-
zebiusza „ojca historii kościelnej”,
Jezus urodził się, gdy konsulem
po raz 13 został Oktawian August
i Marek Plaucjusz. Konsulat ten
przypadał na 2 lata przed Chry-
stusem.

Znany był też zwyczaj oblicza-
nia czasu według olimpiad, liczo-
nych od 776 r. przed Chrystusem.
Wedle tej chronologii Jezus urodził
się w 2 roku 193 olimpiady (czyli
2 lata przed Chrystusem).

Popularna też była w starożyt-
ności rachuba czasu od stworzenia
świata. Te różne formy oblicza-
nia czasu narodzenia Pana Jezu-
sa zwięźle ujmuje „Martyrologium
rzymskie” (Księga zawierająca opis
męczeństwa męczenników Kościo-
ła). Znajduje się tam następujący
zapis: „W roku 5199 od stworzenia
świata w olimpiadzie 193, w roku
752 od założenia Rzymu, w roku
42 panowania Augusta, kiedy cały
świat pogrążył się w pokoju, w szó-
stej epoce świata Jezus Chrystus
w dziewięć miesięcy po swoim po-
częciu, w Betlejem Judzkim rodzi
się z Maryi Dziewicy”.

Autorzy III – V w. umieszcza-
li Wcielenie najczęściej w 3 lata
przed obecną datą. Obliczali tę
datę odejmując 30 lat (życie Pa-
na Jezusa przed rozpoczęciem pu-
blicznej działalności) od 15-go roku
panowania cezara Tyberiusza.

Datę narodzin Pana Jezusa ja-
ko punkt wyjścia dla rachuby lat
wprowadził Dionizjusz Mniejszy
w dziele: „O święcie Wielkano-
cy”, napisanym w 525 roku. Dio-
nizjusz należał do największych
uczonych swoich czasów. Opraco-
wał ciąg dalszy tabeli rachuby
świąt Wielkanocy (po św. Cyrylu
Aleksandryjskim) na 95 lat. Rok
532 był pierwszą datą obchodów
tych świąt. Od tej daty rozpoczynał
obliczenia obchodów święta Zmar-
twychwstania. On też przyjął, że
Pan Jezus narodził się 25 grudnia
1 roku przed Chrystusem, a 753
od założenia Rzymu.

Wybrał rok, w którym rozpoczy-
nał się cykl zarówno księżycowy
jak i słoneczny. Datę Wielkano-
cy obliczono – co kontynuował
Dionizjusz – wg skomplikowanego
kalendarza księżycowego i słonecz-
nego. Wymagało to dużej wiedzy
astronomicznej i teologicznej. Do
upowszechnienia nowej rachuby
lat, liczonych od narodzenia Pana
Jezusa, decydująco przyczynił się
mnich anglosaski Beda Czcigodny
(zmarł w 735 r.). W swojej „Histo-
rii kościelnej narodu angielskiego”
zastosował po raz pierwszy da-
towanie wydarzeń od narodzenia
Pana Jezusa. Dzięki jego dzie-
łom, rachuba lat od narodzenia
Chrystusa coraz powszechniej była
stosowana przez średniowiecznych
pisarzy oraz kancelarie kościelne
i państwowe. Stopniowo wyparła
liczenie czasu od założenia Rzy-
mu, początku świata, czy początku
olimpiad. System obliczony przez
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Dionizego przyjęły najpierw Bryta-
nia i Irlandia a od IX w. kancelaria
papieska.

Jest rzeczą pewną, że autorzy
pierwszych wieków pominęli fakt,
że Pan Jezus narodził się za pa-
nowania króla Heroda, o czym in-
formuje Ewangelia św. Mateusza.
Narodzenie to miało miejsce co naj-
mniej 2 lata przed śmiercią Hero-
da. Przyjmuje się na tej podstawie,
że autorzy starożytni ustalili myl-
nie datę narodzenia Pana Jezusa
o 5 – 7 lat za późno.

Czy zatem należy reformować
kalendarz? Dziś nie jest to możli-
we, ani potrzebne. Kalendarz speł-
nia swój cel, jaki nakreślił Dioni-

zjusz Mniejszy – nieustannie przy-
pomina, że narodziny Chrystusa
stanowią punkt graniczny w dzie-
jach świata. Narodzenie Chrystusa
jest osią świata, wokół której toczą
się wszystkie wydarzenia histo-
ryczne. Każda data, którą zapisu-
jemy zaczynając list, podpisując do-
kument czy wypełniając rachunek
przypomina o przyjściu na świat
Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.
Uświadamia to nam, że Chrystus
jest centralnym punktem historii,
zarówno w sensie chronologicznym
jak i zbawczym. I takim winien być
także w naszym życiu.

ks. E. Szymański

MARANA THA – PRZYJDŹ, JEZU PANIE!
wprowadzenie adwentowe

Adwent stanowi w liturgii
rzymskiej okres roku liturgicz-
nego, w którym oczekuje się na
przyjście Boga, czyli okres poprze-
dzający Boże Narodzenie, okres
przygotowania do łaski pełnego
przybycia Chrystusa. Okres ten
rodzi radość, stąd nie jest czasem
pokuty, ale pobożnego i radosnego
oczekiwania. Nie przebija w nim
smutek, ale raczej tęsknota za
Bogiem, przewijająca się w litur-
gicznych czytaniach i śpiewach.

Ślady okresu adwentowego
w Rzymie spotkamy dopiero w V w.
natomiast w Hiszpanii i południo-
wej Galii (Francja) w IV w.

Według „Kalendarza Liturgicz-
nego”, okres adwentu rozpoczyna
się w tym roku w niedzielę 28
listopada. Nie jest okresem sta-
łym, waha się między 27 listopada
a 3 grudnia. Adwent obejmuje
zawsze 4 niedziele, a więc i 4
tygodnie, z tym, że ostatniemu
brakuje często kilku dni, zależnie
od tego, kiedy wypada I niedziela
adwentu.

W liturgii adwentowej wystę-
pują trzy charakterystyczne po-
stacie: starotestamentowy prorok
Izajasz, św. Jan Chrzciciel i Najśw.
Maryja Panna. Wszystkie one od-
grywają zasadniczą rolę w pod-
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kreślaniu myśli przewodniej tego
okresu, tj. w oczekiwaniu na przyj-
ście Chrystusa.

Prorok Izajasz jest zwiastunem
przyjścia Mesjasza w ciele Chry-
stusa. Jego głos w adwentowych
czytaniach ze Starego Testamentu
słychać codziennie w liturgii. Jest
on mową i tłumaczeniem proroctw
o Mesjaszu.

Św. Jan Chrzciciel jest herol-
dem i zwiastunem przybycia Chry-
stusa. Jego surowa postać i twar-
de słowa podkreślają konieczność
pokutnego przygotowania się na
przyjście Pana.

Najśw. Maryja Panna – Jej po-
staci jako Matki Chrystusa, który
ma przyjść, nie może zabraknąć
w adwencie. Ona, spośród dwóch
wyżej wspomnianych osób stoi po-
środku, stoi ponad nimi. Dlatego
adwent ma charakter wybitnie
maryjny. Maryja stanowi central-
ną postać tego okresu z zamie-
rzenia Boga. Zbawiciel miał się
stać człowiekiem, być poczętym
i narodzonym. Bóg sam chciał
wyjść nam na spotkanie, dlatego
wprowadził do swego zbawczego
planu wspaniałą kobiecą postać,
powierzając jej specjalne zadanie.
Przygotowując się do Bożego Na-
rodzenia nie możemy nie myśleć
o Matce Bożej, która w pierwszym
rzędzie przygotowuje się do na-
rodzin Chrystusa i staje się dla
nas wzorem oczekiwania. Tajem-
nica boskiego macierzyństwa Ma-
ryi ustawicznie towarzyszy nam

aż do narodzenia Syna Bożego
w ludzkim ciele.

W okresie adwentowym, jako
akcent wybitnie maryjny, jawi się
uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, już
w początkach VIII w. obchodzona
jako święto Poczęcia Maryi, a od
XII w., jako święto Niepokalanego
Poczęcia, chociaż dogmat o Niepo-
kalanym Poczęciu został ogłoszo-
ny dopiero 8 grudnia 1854 r.

Polskim akcentem maryjnym
w adwencie jest Msza wotywna
ku czci Matki Bożej, odprawiana
o brzasku dnia, zwana „rorata-
mi”, gdyż rozpoczynała się kiedyś
łacińskim zwrotem: „rorate coeli”
(spuśćcie rosę niebiosa). Ta Msza
św. odprawiana jest w Polsce po-
cząwszy od połowy XVI w. Boga-
ta, liturgiczna treść tego okresu
zachęca nas, abyśmy praktycznie
przygotowali drogę Panu i dla Nie-
go prostowali ścieżki (por. Iz 40,3;
Mt 3,3), byśmy w tym radosnym
oczekiwaniu słyszeli również we-
zwanie do pokuty.

Wielkie przygotowanie do ob-
chodów Jubileuszu Roku 2000,
związanego z przyjściem Chrystu-
sa na świat, niech będzie powiąza-
ne z oczyszczeniem serca i poku-
tą, żeby tym radośniej przeżywać
Boże Narodzenie, czyli spotkanie
z Bogiem, który jest Miłością.

Nie lękajcie się
– Bóg jest miłością.

S. S.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
program

Niedziela 19 grudnia

7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich; po Mszy św. nauka

dla młodzieży
11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich; po Mszy św. nauka

dla dzieci
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Poniedziałek 20 grudnia

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
16.30 Msza św. roratnia dla dzieci z nauką rekolekcyjną
18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Wtorek 21 grudnia

9.00 Spowiedź św.; będą zaproszeni kapłani
10.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich; błogosławieństwo

z odpustem zupełnym; spowiedź św. do godz. 11.30
14.30 Spowiedź św. dzieci (mogą przyjść także dorośli)
16.30 Msza św. roratnia dla dzieci z nauką rekolekcyjną; błogosławieństwo

z odpustem zupełnym;
16.30 – 18.00 Spowiedź św. dorosłych
18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich; błogosławieństwo

z odpustem zupełnym;

Rekolekcje poprowadzi ks. Andrzej ze zgromadzenia księży salezjanów.

Celem rekolekcji jest:
1. Przygotowanie parafian do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku;

2. Przygotowanie parafian do zawierzenia się Miłosierdziu Bożemu.
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KOLĘDA

Coroczna kolęda jest dla mnie
szczególnym przeżyciem. To jedyna
okazja, gdy mogę odwiedzić każ-
dą rodzinę, w każdej wspólnie się
modlić i każdej, mocą od Boga mi
daną, pobłogosławić. Nie tylko ja,
ale także towarzyszący mi w kolę-
dowaniu członkowie Rady Duszpa-
sterskiej, szafarze Eucharystii pod-
kreślają, że w pozytywnym kierun-
ku zmienia się „klimat” kolędowy
w rodzinach. Przejawia się to w uro-
czystym przygotowaniu domu na tę
chwilę, odświętnym ubraniu (kiedyś
w niektórych domach przyjmowano
w kufajce i brudnym kombinezonie).
Rodzina stara się być w komple-
cie. Wszyscy klękają do modlitwy.
Dobrze, że kolęda w rodzinie zdomi-
nowana jest przez modlitwę, a nie
przez czcze rozmowy i politykier-
stwo.

Wzorem roku ubiegłego chcę na
łamach „Kany” zwrócić uwagę, że
przyjęcie błogosławieństwa kolędo-
wego nie ustrzeże nas od wszel-
kich doświadczeń, krzyżyków, ale
ono umacnia nas do dźwigania krzy-
ża, jeśli nim zostaniemy obdarowani.

Cel tegorocznej kolędy

Cel zasadniczy kolędy to poświę-
cenie rodzin Miłosierdziu Bożemu
i intronizacja obrazu Miłosierdzia
Bożego. W ten sposób chcemy rozpo-
cząć rok Wielkiego Jubileuszu 2000.

Przygotowanie kolędy

W dniach pracy kolęda odbywać
się będzie w godzinach popołudnio-
wych; w dni wolne od pracy (soboty)

i w czasie ferii szkolnych – przez
cały dzień. Bardzo proszę o obec-
ność wszystkich domowników, ze
względu na poświęcenie rodziny Mi-
łosierdziu Bożemu. Skoro program
kolędy podany jest z miesięcznym
wyprzedzeniem, możemy zaplano-
wać tak zajęcia czy odwiedziny, aby
w tym czasie być w domu. Nieobec-
ność domowników z powodu wyjazdu
na odwiedziny zawsze traktuję jako
lekceważenie kolędy.

Przygotujmy stół nakryty białym
obrusem. Postawmy świece, krzyż
i wodę święconą z kropidłem.

Przebieg kolędy

Zapalimy świece. Zaśpiewamy
wspólnie zwrotkę kolędy. Uklęknie-
my do wspólnej modlitwy (księdzu
nie dajemy pod kolana żadnych
klęczników ani poduszek). Wspólnie
głośno odmówimy „Akt poświęce-
nia rodziny Miłosierdziu Bożemu”
i „Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go”. Tekst poświęcenia otrzyma każ-
da rodzina. Powstajemy dopiero po
otrzymaniu błogosławieństwa. Jeśli
rodzina zechce, a czas powoli, można
poprosić o chwilę rozmowy podając
księdzu krzesło lub taboret (nie fo-
tel). Niech rozmowa dotyczy spraw
rodziny, parafii, a w żadnym wypad-
ku polityki.

ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY W GRUDNIU

27 grudnia: od godz 900, Czerniec
28 grudnia: od godz 900, Czerniewo (bez szkoły)
29 grudnia: od godz 900, Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Oroń

(potrzebny pojazd)
30 grudnia: od godz 900, Kleszczewo, od p. Wenzel do p. Jaśkiewiczów
31 grudnia: od godz 900, Kleszczewo, domy przy drodze do Czerniewa

od p. Wlizło do p. Gawryjołków
1 stycznia: nie będzie kolędy
2 stycznia: od godz. 1820, Kleszczewo, od p. Richert do szkoły włącznie

Uwaga:

1. Jeżeli plan w danym dniu ulegnie zmianie, wówczas kolęda
w pominiętych rodzinach odbędzie się po zakończeniu kolędy
określonej w planie.

2. Tam gdzie jest potrzebny pojazd, proszę radnych z Rady
Duszpasterskiej tego terenu o jego zapewnienie.

CHRYSTUS PRZYSZEDŁ POKÓJ DAĆ ŚWIATU

Jezus, przychodząc na ziemię,
przyniósł ze sobą prawdziwy po-
kój – pojednanie ludzkości z za-
gniewanym Bogiem. Rozpoczęło się
dzieło zbawienia, które ostatecznie
dokonało się przez zbawczą śmierć
Chrystusa na krzyżu i Jego zmar-
twychwstanie.

Narodzenie Jezusa zostało ukry-
te przed ludźmi, tylko pasterze
dowiedzieli się o nim. Bóg bo-
wiem objawia swoją moc w ukryciu,
w cieniu, bez rozgłosu. Ten objaw
łaski Bożej i chwały w ubóstwie
jest widoczny w całym opowiadaniu
Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu
Chrystusa. Bóg odbiera narodzeniu
Jezusa i całemu Jego życiu wszel-
ki ziemski splendor. Matka Jezusa

mieszka w ubogiej chatce, mimo, że
jest Ona przedmiotem szczególnej
łaski i miłości Boga. Dziewictwo Jej
ukrywa się w cieniu małżeństwa
z Józefem. Nazywa siebie pokor-
nie „Służebnicą Pańską”, a rów-
nocześnie chwała Boża spoczywa
na Niej. Przychodzący na świat
Jezus nie ma schronienia i rodzi
się między zwierzętami, a przecież
jest Chrystusem-Mesjaszem. Naro-
dzenie Zbawiciela zostało objawione
prostym i pogardzanym pasterzom,
którzy występują jako przedstawi-
ciele narodu wybranego i całej ludz-
kości.

W czasach Chrystusa pasterze
nie cieszyli się dobrą opinią. Uwa-
żano ich za złodziei. Brak wody
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na pastwiskach sprawiał, że byli
brudni i cuchnący, nie przestrze-
gali nakazanych prawem obmywań
ciała i naczyń. Faryzeusze i uczeni
uważali ich za typowych „ludzi zie-
mi”, którymi pogardzali. Pasterze
odznaczali się jednak prostotą i do-
brocią serca, nie byli tak zakłamani
i małostkowi jak faryzeusze. Ponie-
waż było zapowiedziane, że mające
się narodzić Dziecię będzie Synem
Najwyższego, dlatego w chwili wy-
pełnienia się tej radosnej nowiny nie
mogło zabraknąć i posłańca z nie-
ba, który by ją ogłosił. Jako Syn
Najwyższego miał Chrystus przy
swoim narodzeniu aniołów, zaś ja-
ko Syn z rodu Dawida, który był
najpierw pasterzem, był otoczony
pasterzami.

Stajenka mogła mieścić się w ja-
kiejś szopie lub grocie. Według naj-
starszej tradycji znajdowała się po
stronie wschodniej, nieopodal starej
części Betlejem. Być może częściowo
była zajęta przez zwierzęta. A za-
tem była więc brudna i ciemna.

Była jednak oddalona od ludzi, co
odpowiadało Maryi, która wkrót-
ce miała porodzić. Jej skromność
i wstydliwość szukała odosobnienia
i spokoju, czego nie gwarantowała
im gospoda, o której wspomina św.
Łukasz. W takiej gospodzie, z ko-
nieczności, wszystko działo się na
oczach zebranych.

Tak właśnie pokornie, cicho
i prosto odbyło się to jedyne, tak
ważne w dziejach ludzkości, wy-
darzenie. Bóg, który ustawicznie
kocha człowieka, otacza go swą
życzliwością, a powodem i dowodem
tego jest Dziecię leżące w żłóbku na
sianie. Świat ulega całkowitej prze-
mianie. W ludzi wstąpiła nadzieja
zbawienia, uwolnienia się z mo-
cy grzechu. Nastał stan przyjaźni
z Bogiem, naruszony niegdyś przez
grzech Adama i Ewy.

Chrystus przyniósł
światu pokój.

S. S.

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻOWA
Jasna Góra, Kraków, Bochnia (cd.)

Kraków

Podróż do Krakowa trwa-
ła. . . właściwie nie wiemy ile godzin.
Nie miało to dla nas znaczenia. Pod
powiekami mieliśmy piękne obrazy
z Częstochowy a w sercu własne
przeżycia. Nawet nie zauważyliśmy,
kiedy krajobraz zaczął się zmie-
niać. Sygnałem, że zbliżamy się do

Krakowa były samoloty startujące
z lotniska w Balicach.

Jeszcze trochę krążenia po wą-
skich ulicach Krakowa wokół nasze-
go hotelu i wysiadamy z autokaru,
zabieramy nasze bagaże i stajemy
murem pod drzwiami, za którymi
zniknęła pani Basia. Wszystko trwa
jakieś minuty, a tu jak na złość
ktoś chce iść do toalety, komuś chce
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się pić, ale nikt z nas nie wie,
że największa niespodzianka przed
nami.

W końcu są klucze i pani Basia.
Każdy wpatruje się w plastikową
torebkę z kluczami, jak w zacza-
rowaną kulę, bo w końcu zaraz
okaże się, kto z kim będzie dzie-
lił pokój, może tak luksusowy jak
w Częstochowie?

Okazuje się, że hotel jest po dru-
giej stronie ulicy. Przemieszczamy
się tam z bagażami i wędrujemy
aż na 3 piętro. Otwieramy pokój
za pokojem i oniemieliśmy z wra-
żenia. . . piętrowe łóżka!!! Nasz ko-
lega (nieważne który) postanawia
wypróbować górne piętro i nie wia-
domo kiedy znalazł się na parterze.
Jeszcze nie wiemy, śmiać się czy
płakać, ale pani Basia mówi, że
wszystko jest cudowną przygodą
i tak należy to traktować.

Pyszna kolacja, różne hotelowe
atrakcje i perspektywa spaceru po
nocnym Krakowie poprawiają nam
humory. Wkrótce Kraków jest nasz!
Niektórzy jeżdżą wokół rynku do-
rożką, inni oglądają tramwaj TVN,
jeszcze inni dotykają magicznego
kryształu, słuchają muzyki.

Tak więc przygoda trwa!
Wracamy do hotelu. Noc na pię-

trach i parterach łóżek, a niektórym
na materacach rozłożonych na pod-
łodze, upływa spokojnie.

Krakowski ranek budzi się
w strugach deszczu, a my mamy
przed sobą perspektywę zwiedzania
miasta z przewodnikiem.

Gdy wychodzimy z hotelu, leje
już jak z cebra, ale my nie mamy
wyboru, ruszamy w zapłakane mia-
sto. Wkrótce plączą nam się daty,

mylą style, kościoły, królowie, przed
oczami mamy coraz piękniejsze wi-
traże, a w głowach coraz większy
zamęt.

Ciągle pada. Jakby mało było
wody, wszyscy na dziedzińcu Cole-
gium Maius pocierają zapamiętale
czoła wodą płynącą z ust jakiegoś
maszkarona. Dlaczego? No bo nikt
nie chce się przyznać, że mu braku-
je. . . rozumu! A ta cudowna woda
ma ugruntować naszą wiedzę. Jesz-
cze parę dni i przekonamy się jak
to działa.

W kaplicy Zygmuntowskiej pę-
dzimy na wieżę, zamykamy oczy,
lewą ręką dotykamy serca dzwonu
Zygmunta i. . . marzymy, marzymy.
Każdy oczywiście o kimś lub czymś
innym. Potem przemieszczamy się
do podziemi, gdzie są sarkofagi na-
szych świetnych przodków: królów,
książąt, poetów, wodzów.

Wychodzimy na dwór – oo! pa-
da!! słychać zdziwione okrzyki. Re-
zygmujemy z oglądania smoka, bo
chyba schował się przed deszczem,
więc zadowalamy się jego miniatur-
kami z przydrożnego straganu.

Przed nami jeszcze kościół Ma-
riacki – to dobrze, przynajmniej
nie zmokniemy. Zachwycamy się
pięknem ołtarza, czytamy epitafia
rozmieszczone w całym kościele.
Wzrokiem przesuwamy po przepięk-
nych witrażach. Mówiąc najprościej
przeżywamy pobyt w Mariackiej
Świątyni.

„Każdy kontakt z Bazyliką Ma-
riacką jest chwałą oddaną Bogu
Żywemu” słyszymy wieczorem od
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pani Basi. Oj. . . chyba będzie ja-
kaś rozprawka lub inne pisanie. Na
razie jednak suszymy buty, kurtki,
włosy. . . O 19.00 większość dziew-
cząt, tych które nie kichają, mają
suche rzeczy, decyduje się iść do
Kościoła Dominikanów na Mszę św.
z nauką rekolekcyjną dla studentów.
Znów podziwiamy piękno budowli,
wspaniałą akustykę i cieszymy się,
że nasz ks. Marian rozdaje Komunię
św.

Kończy się drugi dzień pobytu
w Krakowie. Nie możemy zasnąć,
my, to znaczy dziewczyny (bo chłop-
cy śpią od dawna), opowiadamy
sobie przeróżne historie, wspomi-
namy szkołę, śmiejemy się, robimy
sobie zdjęcia w piżamach.

W końcu to przecież zielona noc.
Gdzieś około pierwszej w nocy

wyczerpała się cierpliwość pani Ba-
si – cóż każdy ma jakieś granice
wytrzymałości.

Krzysztofa Szeremeta, Sobowidz
I klasa gimnazjum

Bochnia

Jest piękny ranek. Jeszcze ostat-
ni pożegnalny spacer do Adasia Mic-
kiewicza i wsiadamy do autokaru.
Ruszamy do Bochni. Każda dziew-
czyna została obdarowana malutką
różyczką. Chłopcy mają czasami ta-
ki gest. Było nam miło. Za okna-
mi autokaru krajobraz zmienił się
na zdecydowanie górski. Mijaliśmy
Bochnię, a ksiądz Marian pokazywał
nam, gdzie chodził do szkoły – miał
naprawdę pod górkę – widzieliśmy
skąd zjeżdżał rowerem...

Dojechaliśmy do zamku książąt
Lubomirskich w Wiśniczu. Teraz
my wspinaliśmy się pod górkę. Nie-
którzy z nas, ci którzy lubią dużo
widzieć, zobaczyli jesień w złocistej
koronie. Wszyscy chcieli, ale niko-
mu się nie udało zobaczyć białego
rumaka, który jest dobrym duchem
zamku. Aparaty fotograficzne pstry-
kały ze zdwojoną siłą. Było pięknie.

Wracamy do Bochni. Chłopcy do
Domu Pielgrzyma, dziewczyny do
internatu. Obiad, krótki czas (bar-
dzo krótki jak na nasze potrzeby)
na przebranie i wyjście na Mszę
św. do Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej.

Pięknie witają tu wszystkich
pielgrzymów, ale nas najcieplej, bo
z nami jest nasz ksiądz, który tutaj
został powitany z imienia i nazwi-
ska, jako rodak bocheńskiej ziemi.

Po Mszy św. krótki marsz do ko-
palni soli, w której komora „Ważyn”
pełni rolę uzdrowiska. Zjeżdżamy
windą po 5 osób 237 m pod ziemię.
Szumi nam w uszach. Jesteśmy
ciekawi co dalej. Wraz z przewodni-
kiem, który interesująco opowiada,
przemierzamy kopalniane koryta-
rze. Podziwiamy kaplicę św. Kingi,
w której wszystko wykonane jest
z soli. Dookoła nas sól i sól.

„Nieokiełznany poemat natury
pracującej 20 mln lat wstecz” – jak
to pięknie powiedział nam przewod-
nik. Znowu pstrykają aparaty.

Kończy się czas zwiedzania ko-
palni, ale przed nami jeszcze szało-
wa dyskoteka pod ziemią.

Piątek 7.00 – pobudka. Wszyscy
zaspani, głodni idziemy do Domu
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Pielgrzyma na śniadanie. W gło-
wach krążą wspomnienia z wczoraj-
szej dyskoteki. Przez to nie możemy
jeść, ale pani Basia czuwa, byśmy
wszystko zjedli, bo przed nami długa
droga.

Godzina 10.00 – wyjeżdżamy
z Bochni do domu. Jesteśmy w Kra-
kowie. Jedziemy przez skrzyżowa-
nie, aż tu nagle trach – i stoimy
– autokar się zepsuł. Jednak nasz
dzielny kierowca – oczywiście przy
pomocy księdza – naprawił go czę-
ściowo. Teraz cały czas jedziemy na
pierwszym biegu, bo inne nie działa-
ją. Na szczęście już w pobliżu widać
stację benzynową. Tutaj zatrzymu-
jemy się. Pan Witoń naprawia nasz
pojazd.

Jedziemy dalej. Po drodze mi-
jamy trzy wypadki samochodowe.

Dosyć często musimy się zatrzymy-
wać, by sprawdzić stan autokaru.

W końcu, po siedemnastu godzi-
nach męczącej jazdy docieramy do
domu. Pierwszy wysiada Sobowidz,
a następnie Gołębiewo, Trąbki Wlk.,
Mierzeszyn i Kaczki.

Mimo, że podróż przysporzyła
wielu problemów, to cała wyciecz-
ka na długo zostanie w naszych
wspomnieniach. Mamy nadzieję, że
będzie jeszcze wiele okazji, by po-
wtórzyć taką wycieczkę. Tym razem
może wyższe partie gór, i z tymi
opiekunami, i tym kierowcą?

Anna Kosidło, Sobowidz
I klasa gimnazjum

DZIEŃ SENIORA W ZASKOCZYNIE

20 października 1999 roku w Do-
mu Pomocy Społecznej w Zaskoczy-
nie, jak co roku od dziesięciu lat,
jest organizowany „Dzień seniora”
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Trąbkach Wielkich i Dom
Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.
W tym dniu zjawiło się 130 miesz-
kańców – seniorów z terenu naszej
gminy. Dowóz gości na uroczystość
zapewnił Urząd Gminy autobusa-
mi szkolnymi z każdej wsi. Miłych
gości powitał krótko gospodarz Do-
mu Pomocy Społecznej Krzysztof
Kowalski słowami „gość w dom,
Bóg w dom”, ponadto bardzo cie-
pło przywitał zebranych wójt gminy

Błażej Konkol oraz starosta powiatu
gdańskiego Bogdan Dombrowski.

Do gości przybył ze słowem bo-
żym ks. Stanisław Łada z Para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego
z Pruszcza Gd., diecezjalny duszpa-
sterz osób niepełnosprawnych.

Programem artystycznym roz-
bawiał gości znany gawędziarz ludo-
wy Edmund Lewańczyk z Żukowa.
Ożyły wspomnienia przy wspólnie
śpiewanych piosenkach z czasów
młodości, zalśniły oczy blaskiem, ze
wzruszenia niejeden senior ukrad-
kiem ocierał łzę w oku.

Zostały wystawione prace zna-
nego rzeźbiarza i poety ludowego
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Zygmunta Bukowskiego z Mierze-
szyna. Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Warczu recytowały wiersze
poety. Mieszkanki Domu Pomocy
Społecznej w Zaskoczynie przed-
stawiły krótki program, recytowały
poezję K. I. Gałczyńskiego, zostało
to przyjęte gromkimi brawami.

Podczas uroczystości okazało się,
że najstarsi goście na tym spotka-
niu to: Maria Żurawska z Sobowi-
dza, licząca sobie 90 lat, (niebawem
w grudniu ukończy 91 lat) oraz
Maria Skibowska (ukończyła 90 lat)
i Jan Gala z Granicznej Wsi (89
lat). Wymienione osoby otrzymały
wiązanki kwiatów wręczone przez
Krystynę Rodę i Krzysztofa Kowal-
skiego, z życzeniami pomyślności
na nadchodzące lata. Na zakończe-
nie uroczystości nasi mili goście

otrzymali upominki wykonane wła-
snoręcznie przez mieszkanki DPS
oraz kosmetyki i słodycze od spon-
sorów. Dzięki uprzejmości i dobrego
serca sponsorów z terenu naszej
gminy, jak i spoza gminy, spotkanie
to mogło się odbyć.

Coroczne spotkania w Domu Po-
mocy Społecznej w Zaskoczynie to
integracja mieszkanek DPS ze śro-
dowiskiem lokalnym, jest również
okazją do zwiedzania domu, zasta-
nowienia się nad tym, że obok nas
mieszkają ludzie trochę „inni”.

Takie spotkania warto organizo-
wać, bo ludzie starzy – to my za
kilkanaście lat.

Krystyna Roda

Wielu VIP-ów przybyło w tym roku na Dzień Seniora do Zaskoczyna.
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Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przedstawiają krótki program artystyczny.

Do gości przemawia ks. Stanisław Łada, diecezjalny duszpasterz osób niepełno-
sprawnych i chorych.
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W tym roku goście-seniorzy wyjątkowo dopisali, prawie zabrakło miejsc.

Gości zabawiają uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Warczu.
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WIADOMOŚCI GMINNE

Szanowni czytelnicy „Kany”
Po raz ostatni zamieszczam w naszym parafialnym piśmie „Wiadomości

gminne” sygnowane S.D. Przez 2 lata, począwszy od grudnia 1997 r.,
starałem się przekazywać krótkie informacje o wydarzeniach i sprawach
z terenu gminy. Mam nadzieję, że przynajmniej w minimalnym stopniu
„Wiadomości gminne” spełniły swoją informacyjną rolę. Chcę w tym
miejscu serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy współpracowali ze
mną, aby co miesiąc informacje mogły się ukazywać. Dziękuję również
czytelnikom „Kany”, przepraszając jednocześnie tych wszystkich, których
informacje zamieszczane w „Kanie” w jakikolwiek sposób dotknęły – nie
było to z mojej strony zamierzone.

Z pozdrowieniami
Stanisław Dziemiński

W dniu 22 października odbyła
się X zwyczajna sesja Rady Gminy.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:
� Dyrektor Telekomunikacji Polskiej

– Zakład w Pruszczu Gdańskim
– Krzysztof Gosz, omówił pla-
ny inwestycyjne w naszej gmi-
nie na najbliższe lata. Stwierdził,
że zakończona została telefoniza-
cja Sobowidza (wraz z Klępina-
mi i Rościszewkiem), gdzie pod-
łączono 171 nowych abonentów.
W tym roku telefony otrzyma-
ją również mieszkańcy następu-
jących wsi: Kłodawa, Trąbki Ma-
łe, Kaczki, Postołowo, Cząstkowo,
Czerniewo, Graniczna Wieś, Gołę-
biewo Wielkie i Gołębiewo Śred-
nie – łącznie około 340 nume-
rów. W roku 2000 telefony zosta-
ną zainstalowane w Kleszczewie,
Łaguszewie, Ełganowie, Złej Wsi,
Gołębiewku i Rościszewie. W tym
roku nie ma możliwości podłącze-
nia nowych odbiorców w Trąbkach

Wielkich, ale, jak zapewnił dyr.
Gosz, w przyszłym roku centrala
telefoniczna w Trąbkach Wielkich
zostanie rozbudowana i wszyscy
chętni będą mogli otrzymać tele-
fon. Na przyszły rok zaplanowano
także rozbudowę centrali i sieci
w Mierzeszynie.

� Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej Bogusława Kanka poin-
formowała radnych o dotych-
czas przeprowadzonych kontro-
lach w jednostkach gminnych,
a także o sposobie załatwienia nie-
których spraw przez urzędników
gminnych.

� Radni podjęli uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie gminy na
1999 rok, polegających na zmniej-
szeniu planu dochodów o kwotę
ponad 590 tys. zł i zwiększeniu
planu wydatków o kwotę około
1160 tys. zł. Po tych zmianach
budżet gminy wynosi po stronie
dochodów ok. 9665 tys. zł i po stro-
nie wydatków ok. 11 427 tys. zł,
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a powstały deficyt środków posta-
nowiono uzupełnić zaciągnięciem
długoterminowego kredytu w kwo-
cie 1800 tys. zł. Spłata kredytu na-
stąpi z dochodów własnych gminy
w latach 2000 – 2005.

� Wójt poinformował również o usta-
leniu zakresu obowiązków dla swo-
jego zastępcy: będą mu podlega-
ły m.in. sprawy z zakresu kul-
tury, sportu, opieki zdrowotnej,
komunikacji, rolnictwa, gospodar-
ki komunalnej i zakładu prefa-
brykacji. Zastępca będzie również
odpowiedzialny za realizację wnio-
sków z sesji i zebrań wiejskich
oraz za zatrudnianie i zwalnia-
nie pracowników w ramach robót
publicznych.

***
29 października 91 urodziny ob-

chodziła Pani Feliksa Bąk z Błotni.
Z tej okazji szacowną Jubilatkę od-
wiedził wójt, kierownik GOPS, pra-
cownik socjalny oraz sołtys. Były
upominki i życzenia oraz wspomnie-
nia minionych lat.

***
3 listopada Państwo Zofia i Jan

Bzichot z Cząstkowa obchodzili 50
rocznicę zawarcia małżeństwa. Z tej
okazji Jubilatów odwiedził wójt z kie-
rownikiem USC oraz sołtysem Cze-
sławem Pieczychlebkiem – były ży-
czenia i upominki, a ponadto wójt
wręczył małżonkom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP. Państwo Bzi-
chot ślub kościelny zawarli 30 paź-
dziernika 1949 r. w Mierzeszynie,
a ślub cywilny 11 lutego 1950 r.
w USC w Trąbkach Wielkich. Oboje
pochodzą z Kielecczyzny. Pan Jan
z zawodu jest krawcem i przez wiele

lat wykonywał swój zawód. Później
zajął się prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. Pani Zofia prowadziła
dom i zajmowała się wychowaniem
dzieci. Jubilaci wychowali 8 dzie-
ci, doczekali się 28 wnuków i 3
prawnuków.

***
10 listopada Państwo Aniela

i Alojzy Formela z Mierzeszyna ob-
chodzili „złote gody małżeńskie”. Do
szacownych Jubilatów udali się wójt,
przewodniczący rady gminy oraz kie-
rownik USC, aby złożyć życzenia
i wręczyć upominki. Wójt wręczył
także małżonkom medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP. Oboje Jubilaci
pochodzą z Kaszub – Pan Alojzy z Go-
łubia Kaszubskiego, a Pani Aniela
z Szymbarka. Pan Formela był pra-
cownikiem poczty i został służbowo
przeniesiony do Mierzeszyna. Ślub
cywilny Jubilaci zawarli 15 listopada
1949 r. w Stężycy. Państwo Formela
wychowali 6 dzieci, doczekali się 23
wnuków i 3 prawnuków (najmłodsza
wnuczka urodziła się na początku
listopada br.).

Do życzeń dla wszystkich Jubila-
tów przyłącza się również redakcja
„Kany”.

***
Uczennica 8 klasy Szkoły Podsta-

wowej w Trąbkach Wielkich, Małgo-
rzata Dziemińska, zdobyła srebrny
medal w międzynarodowym dzie-
cięcym konkursie plastycznym, or-
ganizowanym już od pięćdziesięciu
lat. Konkurs nosił nazwę „Shan-
kar’s International Children’s Com-
petition”, a siedziba organizatorów
znajduje się w New Delhi w Indii.

22



Jubilatka, 91-letnia Feliksa Bąk w otoczeniu rodziny i gości.

Państwo Zofia i Jan Bzichot w dniu swoich złotych godów.
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Nagroda zostanie dostarczona przez
polskie przedstawicielstwo dyplo-
matyczne w Indiach. Należy pod-
kreślić, że nagrodzona praca została
wykonana pod kierunkiem nauczy-
cielki Moniki Beyer.

Przy okazji Państwu Beyerom
składamy serdeczne gratulacje i ży-
czenia z okazji urodzenia się im
córeczki.

S. D.

Państwo Aniela i Alojzy Formela z Mierzeszyna w towarzystwie gości z Urzędu
Gminy.

Z PARAFIALNEGO KIOSKU

Informujemy wszystkich Czytelników, że w naszym kiosku przyko-
ścielnym można nabyć książkowy Kalendarz Rolniczy na rok 2000.
W kalendarzu tym znajduje się wiele ciekawych informacji potrzebnych
na co dzień, m. in. porady rolne, świat i przyroda, jak się odżywiać, humor
i wiele innych ciekawych treści.

Kupisz – zobaczysz – przekonasz się!
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy was do zabawy przy rozwiązywaniu kolejnej
krzyżowki. Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 19 grudnia).

Życzymy udanej zabawy.

Pionowo: 1. Na niej ważysz. 2. Przeciwieństwo smutku. 3. Miasto,
w którym mieszkał Pan Jezus. 4. Msza św. w adwencie (na ogół poranna).
5. Poprawienie się, np. z grzechów. 6. Kieruje parafią. 11. Zwycięża zło.
13. Codziennie ją odmawiasz rano i wieczorem. 15. Święty, który przynosi
prezenty. 19. Apostoł, który zdradził Pana Jezusa. 21. Mała Urszula.

Poziomo: 3. Święta w grudniu, to Boże. . . 7. Choroba jesienna i zimowa.
8. Jeden z grzechów głównych. 9. Obok nadziei i miłości. 10. główny posiłek
w ciągu dnia. 12. Zwada, sprzeczka. 14. W oknie. 16. Też grzech główny.
17. Ostatni grzech główny. 18. Największy kontynent. 20. Warzywo, przy
którym płaczesz. 22. Ma go miotła i młotek. 23. Pierwszy był w Kanie
Galilejskiej. 24. Jedna z pór roku.

Na hasło składają się litery z kratek oznaczonych liczbami w prawym
dolnym rogu.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 24 października 1999 roku odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Parafialnej, w którym uczestniczyło 20 członków rady i ks.
proboszcz E. Szymański. Obrady jak zwykle rozpoczęto modlitwą, po
której odczytany został protokół z poprzedniego posiedzenia. W krótkiej
dyskusji radni przeanalizowali wnioski i ustalenia przyjęte podczas
poprzednich obrad. Ksiądz E. Szymański nawiązał do jubileuszu 120
rocznicy powstania trąbkowskiego cmentarza, w związku z którym były
przeprowadzone różne prace tak wokół, jak i na terenie cmentarza.

W dalszym toku obrad ksiądz poinformował, że w związku z przy-
gotowaniem parafii do jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, odbędą
się w naszej świątyni rekolekcje adwentowe, które zaplanowane są
w dniach 19 – 21 grudnia 1999 r. Ksiądz dziekan serdecznie zaprasza
wspólnotę parafialną do udziału w tych rekolekcjach, abyśmy umocnieni
w wierze mogli powitać rok 2000. Także tegoroczna kolęda będzie miała
szczególny charakter – wypełniając wolę Ojca Świętego, rodziny naszej
parafii zawierzą się Miłosierdziu Bożemu. Zanim to nastąpi, do każdej
rodziny wraz z opłatkiem będzie dostarczony list pasterski, mówiący
o przygotowywanym zawierzeniu rodzin, podpisany przez księży z Trą-
bek Wielkich, Mierzeszyna i Postołowa, ponieważ zawierzenie rodzin
odbędzie się w tych trzech parafiach. Ksiądz proboszcz wyraził życzenie,
aby w tegorocznej kolędzie pomocą służyli mu szafarze Eucharystii,
podobnie jak w ubiegłym roku.

Ksiądz poinformował radnych, że z wyjątkiem świetlicy na poddaszu,
Dom Pielgrzyma może już spełniać swoje zadanie. Obecnie, na prośbę
Urzędu Gminy i firmy Oceanic, w kilku pokojach zamieszkują
pracownicy zakładający telefony na terenie gminy oraz pracownicy
brygady budowlanej firmy Oceanic, którzy przez kilka tygodni będą
przebywać w Trąbkach Wielkich.

Ksiądz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy swój czas poświęcili
przy rozbudowie tego domu, a szczególnie panom Janowi Bukowskiemu,
Janowi Czerwowi, Waldemarowi Zdunowi i Edwardowi Kaczmarkowi.

Po modlitwie radni zakończyli spotkanie zwiedzeniem Domu Piel-
grzyma.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. Grudzień 1999

1. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Brata
Alberta – p. Kowalczyk

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży bł. Michała
Kozala – p. Kusaj

4. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Anieli Salawy – p. Szostek,
3. nabożeństwo z 5 pierwszych
sobót miesiąca

5. Dziękczynna od rodziny
Trofimowiczów, godz. 700

Za śp. Jana Nadolskiego
(10. rocznica śmierci), godz. 830

O błogosławieństwo i bez-
pieczeństwo w pracy przy
wydobyciu kruszywa w żwi-
rowni w Ełganowie, prośba
o wstawiennictwo Matki Bożej
Trąbkowskiej i św. Barbary,
patronki górników, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

6. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

7. Za śp. Waleskę Bławat
(5. rocznica śmierci)

8. Ku czci Chrystusa Króla,
godz. 930

W intencji parafian, godz. 1700

9. Za zmarłych z rodziny
Skibowskich i Sulewskich

10. Za śp. Jana, Janusza, Jerzego
Brandt

11. Za śp. Stefana Świetlika

12. Za śp. Genowefę Dejlitko,
godz. 700

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 830

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Alfonsa Tiborskich, godz. 1100

13. Za zmarłych z rodziny Wenzel
i Sekutowskich

14. Za zmarłych z rodziny
Szlagowskich, Czuchów
i Formellów

15. Za śp. Andrzeja i Zbigniewa
Jakubowskich

16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
(8. rocznica śmierci)

17. Za śp. Waldemara Kącę
18. Za śp. Albina Cylke i za

zmarłych z tej rodziny
19. O zdrowie dla Sylwestra

Bogdana, godz. 700

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Marii Krauze, godz. 830

Za śp. Bronisława i Katarzynę
Iwanowiczów, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

20. Za śp. Dominikę i Jana
Trofimowiczów oraz za
śp. Helenę i Kazimierza
Makszyńskich

21. Za śp. Władysława Knitter i za
śp. Kazimierza Surmę

22. W intencji parafian
23. Za śp. Stanisława Chmielew-

skiego (1. rocznica śmierci)
24. Za śp. Stefana Świetlika,

godz. 800

Za śp. Józefę Linko, godz. 2130

(w szkole w Czerniewie)
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25. W intencji parafian, godz. 000

Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 830

Za zmarłych z rodziny
Walaszewskich i Chodorek,
w intencji nowożeńców,
godz. 1700

26. Za śp. Łucję i Jana Kaszubów,
godz. 700

Za śp. Alfonsa Zulewskiego i za
zmarłych z rodziny Blokus,
godz. 830

Za śp. Władysława Myszk,
godz. 1100

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Kamili
i Damiana Rompów, godz. 1700

27. Za śp. Jana Kitowskiego i za
zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Dorotę Knapińską
(2. rocznica śmierci)

29. Za śp. Jolantę Kopicką
30. Za śp. Metę Cymermann oraz za

śp. Władysławę i Józefa Plaków
31. Za śp. Sylwestra Reimus,

godz. 730

1.01. Ku czci Chrystusa Króla,
godz. 000

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

6 grudnia: Dawid Patryk Hennig

25 grudnia: Kamil Kula, Patrycja Magdalena Piotrowska, Barbara
Katarzyna Ohl, Aleksandra Monika Niedźwiecka, Piotr Bąk, Aneta
Jadwiga Bąk

28 grudnia: Wojciech Krzysztof Wójtowicz

Rocznice sakramentu małżeństwa:

12 grudnia: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Alfonsa Tiborskich

25 grudnia: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Kamili i Damiana Rompów

Odeszli do wieczności:

23 grudnia: 1 rocznica śmierci śp. Stanisława Chmielewskiego

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


