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NAJDROŻSZA RODZINO

W tę świętą Noc Narodzenia Bożego Syna na Ziemi – przybywam do Was
z serdecznymi pozdrowieniami z białym opłatkiem w dłoni i z sercem
pełnym najlepszych życzeń świątecznych i noworocznych.

WSZYSTKIM życzę długiego życia, dobrego zdrowia i krzepkich sił.

WSZYSTKIM życzę pomyślności, spełnienia się zamiarów i pragnień,
osobistego szczęścia.

WSZYSTKIM życzę łaski mocnej wiary, niezłomnej nadziei i nigdy
niegasnącej miłości Boga.

WSZYSTKIM życzę głębokiego pokoju wewnętrznego.

Obfite dary nieba, które Jezus przyniósł na świat, niech będą
Waszym udziałem.

Te życzenia przesyła oddany całym sercem
ks. proboszcz Edward Szymański

ROZWAŻANIA NA CZAS NADZIEI

Dziś już nic i nikt nie jest
w stanie podważyć głębokiej wymo-
wy prawdy, że Jezus przyszedł na
świat w całkowitym ubóstwie. Fakt,
że narodził się w brudzie, pośród
zwierząt, w warunkach stanowią-
cych zagrożenie zarówno dla matki
jak i dziecka, posiada dziś wymiar
symboliczny. Maryi i Józefowi było
wszystko jedno, byle tylko spełniła
się wola Boża. Jakże godna naślado-
wania determinacja. Zwłaszcza dziś,
kiedy w rozpędzonych dekadencją
i techniką komputerową czasach
tak trudno o chwilę koncentracji na
jakimkolwiek zadaniu.

Dzieciątko Jezus już od chwili
narodzin było zagrożone nie tylko

fatalnymi warunkami higieniczny-
mi, ale i gniewem Heroda. Było
też w ogóle nie zabezpieczone przez
rodziców. Taki jest właśnie sens
ubóstwa towarzyszącego narodzi-
nom Jezusa. Sens, którego głęboka
symbolika powinna być dla czło-
wieka u progu trzeciego tysiąclecia
punktem odniesienia w dokonywa-
niu mądrego wyboru tego, co naj-
istotniejsze.

Jedynym zabezpieczeniem Świę-
tej Rodziny był Bóg i pokładana
w Nim bezgraniczna ufność. W ser-
cu Józefa i Maryi nie było miejsca na
strach. Ten bowiem został pokonany
przez wiarę, zaś jego miejsce zajęły

2



wdzięczność i radość. Trudno zresz-
tą wyobrazić sobie Maryję i Józefa
myślących o przyszłości w grocie
betlejemskiej. Również i ten epi-
zod z okoliczności narodzin Jezusa
rzadko dziś bywa brany pod uwagę
jako punkt wyjścia do rozważań na
temat wzajemnych relacji między
ludźmi.

Sceneria towarzysząca momen-
towi narodzin Jezusa jest niezwykle
pouczająca. Rodzina Święta to nie
tylko ideał dla każdego chrześcija-
nina, ale to przede wszystkim wzór,
do którego naśladowania wezwani
są wszyscy wierzący. Wezwani i – co
równie istotne – jest im to umoż-
liwione przez niezwykły w swej
istocie dar wiary.

Dar wiary to zaufanie Bogu.
Z Niego bowiem rodzą się głęboka
radość i poczucie bezpieczeństwa.
Gdyby tego nastawienia zabrakło
w Betlejem, wówczas zwyciężyłoby
normalne ludzkie zachowanie, czy-
li lęk, niepokój mu towarzyszący,
zaś smutek z powodu przeszłości,
momentu narodzin i przyszłości po-
cząłby zatruwać uczucie radości.

Gdyby Jezus przyszedł na świat
w luksusie, Ewangelia nie mogłaby
przekazać istotnego rysu chrześci-
jańskiej duchowości, bowiem wia-
ra musi kojarzyć się z ubóstwem.
Tam bowiem, gdzie brakuje ma-
terialnych bądź psychicznych nie-
dostatków, tam też brakuje i wia-
ry. Tymczasem to wiara sprawia,
że człowiek czuje się bezpieczny
w każdej sytuacji.

Nie chodzi jednak o to, by nie
mieć, gdyż nawet Święta Rodzina
posiadała niezbędne odzienie. Cho-
dzi jedynie o to, by z niczym bez

reszty się nie wiązać, gdyż każde
zabezpieczenie poza Nim jest fikcją,
która prędzej czy później – być może
dopiero w chwili śmierci – ulegnie
totalnemu skompromitowaniu.

Taka jest wymowa ubóstwa
Bożego Narodzenia. Ukazuje ona
ogrom wiary stanowiącej kwinte-
sencję postawy rozumnej. Oczywi-
stym jest, iż tylko święci ludzie
dorastają do takiego ideału. Zdecy-
dowaną większość ludzi z końca XX
wieku przerażałaby sytuacja – na-
wet myśl o takiej – która rzuciłaby
ich w położenie podobne do tego,
jakie stało się udziałem Świętej Ro-
dziny. Małość wiary (by nie rzec
mizeria) sprawia, że Bóg wydaje
się współczesnym mniej realny od
codziennych zabezpieczeń material-
nych.

Tu też chyba trzeba szukać klu-
cza do braku radości współczesnego
człowieka. Ten brak radości po-
wodowany bywa również brakiem
zaufania. Z kolei ten dar rodzi dar
wiary. To potężna siła. Tam bowiem,
gdzie jej nie ma w postaci wiary,
radość tonie w troskach o banalne
sprawy codzienne, w niepokojach
o zdrowie, pieniądze, kariery i am-
bicje.

Autorytety przekazujące potęgę
wiary głoszą, iż to, co zostało za-
początkowane narodzinami Chry-
stusa, powinno umożliwić każdemu
wierzącemu dojście do pełni radości
i sprawić wyzwolenie się z niewoli
przygnębienia i niepokoju w każdej
sytuacji. Tak pojmowany i inter-
pretowany aspekt wiary dziś bywa
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utożsamiany z heroizmem, dla wie-
lu zdającym się być nieosiągalnym
ideałem.

Postawę Świętej Rodziny naśla-
dować bowiem można tylko wtedy,
gdy polega się na ufności pomocy
Boga. Czerpana stąd wiara w po-
łączeniu z modlitwą (zadumą nad
swoim ziemskim bytem) umacnia
człowieka pozwalając egzystować
w sposób heroiczny. O dochodze-
niu do takiego stanu pisali mistycy
– między innymi rosyjscy w XIX
wieku – z kolei Matka Teresa z Kal-
kuty wielokrotnie podkreślała, iż
realizację ideałów chrześcijańskiego
życia należy zacząć od modlitwy. Ta
bowiem ze strumienia czyni rzekę
wiary.

Wiara wiedzie do miłości. Ta na-
tomiast uwalnia człowieka od ego-
izmu. Nastawia do służby innym
i do pokoju. Miłość i pokój cechowa-
ły też atmosferę groty w Betlejem.
W dzisiejszych czasach, gwałtow-
nych i przepojonych duchem deka-
dencji, przymioty te są potrzebne
tak samo – a może nawet bardziej
niż kiedykolwiek.

Okres Świąt Bożego Narodzenia
to czas „zwolnienia” życiowych mo-
torów. Może warto w tym czasie
zatrzymać się na chwilę i w szcze-
gólny sposób pomyśleć o przesłaniu
emanującym z ubóstwa Świętej Ro-
dziny i narodzin Chrystusa.

Stanisław Szulist

KOMENTARZ LITURGICZNY
Styczeń 2000

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki

Ten pierwszy dzień roku, jednocze-
śnie pierwszy dzień Jubileuszu 2000
lat od narodzenia Pana Jezusa, mie-
ści wiele tematów. To nie tylko począ-
tek roku kalendarzowego. Wpatrze-
ni w betlejemski żłobek winniśmy
w Imię Boże rozpocząć wędrówkę, by
jak Mędrcy odnaleźć Chrystusa, od-
dać Mu pokłon. Jak pasterze dawać
świadectwo światu w swoim otocze-
niu, środowisku pracy o tym „cośmy
widzieli i słyszeli”, o Bożym Dzie-
cięciu. Jego wzrok spoczywa na nas.
Wzrok Dziecięcia, które ma serce
Boga i oczy swojej Matki. Rozpoczął

się „Rok łaski od Pana”. Jest to rok
pojednania z Bogiem i braćmi, rok
nawrócenia, rok darowania, dla wielu
rok spotkania z Bogiem w wieczno-
ści. A jaki on będzie dla Ciebie? Czy
i Ty co niedzielę wyruszysz na spo-
tkanie z Nim w Eucharystii i innych
sakramentach?

Ewangelia wg św. Łukasza (2,
16 – 21) przekazuje zapis o hołdzie
pasterzy i ich radości, którą dzielili
się z wszystkimi, „których zobaczy-
li”. „A Maryja zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu.” W imię Boże rozpoczynamy
Nowy Rok. W tym Imieniu cała nasza
nadzieja i zbawienie, wszak Imię Je-
zus znaczy „Jahwe jest zbawieniem”.
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2 stycznia: niedziela II po
Narodzeniu Pańskim

„A Słowo stało się Ciałem i za-
mieszkało między nami” (J 1, 1–18).
Wcielenie Syna Bożego było prze-
powiadane przez proroków Starego
Testamentu. Od samego początku
Bóg wkraczał w historię ludzką, ka-
rał i ratował, pouczał i przewodził (do
Ziemi Obiecanej). W Jezusie Chry-
stusie przyszedł do nas by ukazać
drogę i sam idzie przed nami. Dla
Tych, którzy Go przyjmują jest Dro-
gą, Prawdą i Życiem.

Minęło Boże Narodzenie, Sylwe-
ster, Nowy Rok, do których przy-
gotowywaliśmy się z tak wielkim
nakładem sił. Pozostało zmęczenie.
Ewangelia Janowa ukazuje najgłęb-
szy sens corocznych Świąt Bożego
Narodzenia. „Pośród nas jest Chry-
stus” – „Światłość prawdziwa”.

6 stycznia: Objawienie Pańskie

Do Mędrców nie przemówił żaden
anioł. Zajaśniała im „Światłość praw-
dziwa, która oświeca każdego czło-
wieka”. Wyruszyli, szukali i znaleźli
Pana, Króla wieków – oddali Mu po-
kłon i złożyli dary. Epifania – znaczy
Objawienie Pańskie. On i nam nie-
ustannie się objawia w znakach sa-
kramentalnych, spotykamy się z Nim
w drugim człowieku, który oczekuje
od nas miłości.

Ewangelia (Mt 2, 1–12) jest opi-
sem pokłonu Mędrców ze Wschodu.
Chrystus objawia się światu. Chry-
stus tworzy nowy lud Boży. O przy-
należności do tego ludu nie decyduje
narodowość czy pochodzenie, lecz
wiara. Czytając Ewangelię radujemy
się, że i my jesteśmy zaproszeni do
udziału w życiu wiecznym. Uczeni

żydowscy znali miejsce i czas na-
rodzenia Mesjasza z proroctwa Mi-
cheasza, a przecież nie przyszli do
stajenki, by uczcić nowonarodzonego
Króla. Nie przyświecała im bowiem
gwiazda wiary. A poszli za nią pogań-
scy Magowie – znaleźli Boga i wrócili,
by dawać o Nim świadectwo.

9 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Także chrzest, który przyjął Pan
Jezus w Jordanie jest Epifanią, czy-
li objawieniem się Boga ludziom.
W człowieku – Chrystusie – zajaśniał
blask chwały Bożej. Ojciec nazywa
Go „Synem umiłowanym”, w któ-
rym ma upodobanie, a Duch Święty
zstępuje na Niego i będzie Go pro-
wadził na pustynię, do Jerozolimy,
na Golgotę, aż do złożenia Ofiary za
grzechy świata.

Ewangelia wg św. Marka (1, 6b –
–11) mówi nam: „W chwili, gdy wy-
chodził z wody ujrzał rozwierające
się niebo. Ducha jak gołębicę zstę-
pującego na siebie”. Chrzest Jezusa,
który wraz z grzesznikami przyjmu-
je od Jana Chrzciciela, ukazuje nam
Go jako Syna Bożego, ale i naszego
Brata, który odtąd będzie torował
drogę do Boga.

16 stycznia: Niedziela II zwykła

Życie stawia nam ciągle nowe wy-
magania. Ciągle trzeba się na nowo
uczyć, poznawać, umieć patrzeć na
świat i ludzi. Człowiekiem trzeba
się nieustannie stawać. Człowieczeń-
stwo to proces, który trwa. Być chrze-
ścijaninem – to najpierw być dobrym
człowiekiem. Jestem powołany do
bycia „chrześcijaninem”, a to ozna-
cza, że o własnych siłach nigdy nie
zostanę „idealnym” chrześcijaninem.
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Życie stawia ciągle nowe wyzwania,
nowe wymagania. Będzie to już wie-
le, jeżeli chociaż towarzyszyć będzie
mi świadomość, że każdego dnia,
gdy spełniam dobrze swoje zadania,
spotykam się z Chrystusem.

Ewangelia św. Jana (1, 35 – 42)
przekazuje powołanie pierwszych
uczniów na Apostołów. Św. Jan
Chrzciciel jest tym, który nie tyl-
ko przygotowuje „drogi Panu”, ale
też wskazuje swoim uczniom drogę
do Niego: „Oto Baranek Boży”. Chry-
stus powołuje sam, ale potrzebni Mu
są tacy, jak św. Jan Chrzciciel, którzy
wskazywaliby na Jezusa i prowadzili
do Niego.

23 stycznia: Niedziela III zwykła

Ci, którzy byli w otoczeniu Pana Je-
zusa, doświadczali Jego tajemniczej
mocy, mimo to nie mogli się pogodzić
z brakiem zewnętrznej potęgi i wła-
dzy. Prawdą jest, że Bóg ma wiele
imion, ale żadne z nich nie brzmi
„sukces”. Natomiast pomyślmy, czy
dosyć głęboko zapadło w nasze życie
wezwanie z dzisiejszej Ewangelii do
nawrócenia i zawierzenia Bogu?

Ewangelia według św. Marka (1,
14 – 20; prawie we wszystkie niedzie-
le tego roku wsłuchiwać się będziemy
w słowa Ewangelii wg św. Marka).
Dominują w niej słowa Chrystusa:
„czas się wypełnił. . . Nawracajcie
się”. W tym dziele nawrócenia pra-
cować będą zwłaszcza powoływani
przez Jezusa uczniowie zwani Apo-
stołami.

30 stycznia: Niedziela IV zwykła

Nauka Jezusa zobowiązuje. Jest On
kimś więcej niż mędrcem lub pro-
rokiem. Szatani drżą przed Nim.
Wiedzą kim On jest: „Święty Boży”.

Ewangelia wg św. Marka 1,
21– 28; Jezus naucza z mocą, ja-
ko Ten, który ma władzę. Nikt dotąd
tak nie nauczał, mówili o Nim słu-
chacze. Ta nowa nauka „z mocą”, nie
tylko godna jest podziwu, ale – przy-
jęta – daje zbawienie. Jezus swoim
nauczaniem w Kafarnaum wywołał
zdumienie i przerażenie. Dziwne jest
to, że duchy nieczyste są Mu po-
słuszne, ustępują Mu, a wielu ludzi
podziwia Jego naukę, ale jej nie przyj-
muje i z własnego wyboru pozbawia
się życia Bożego w sobie.

Wydarzenia

2 stycznia: Bazylika św. Piotra
w Rzymie – Jubileusz dzieci.

6 stycznia: Uroczystość opłatkowa
nauczycieli i pracowników szkoły.
W programie: godz. 14.00 – Msza
św. w kościele, z racji święta ko-
ścielnego; godz. 15.00 – uroczystość
w salach katechetycznych; 16.30 –
okazja do spowiedzi św. z racji pierw-
szego czwartku miesiąca.

7 stycznia: Pierwszy piątek mie-
siąca. Ksiądz uda się do chorych
o godz. 8.00. Spowiedź św. dla dzie-
ci z Ełganowa, Czerniewa, Czerńca
i Kleszczewa od godz. 14.00. O godz.
16.30 Msza św. pierwszopiątkowa
z odwozem dzieci do wiosek.

16 stycznia: Dzień modlitwy za
Papieża.

21 stycznia: uwaga – inwazja wnu-
ków – Dzień Babci (dobrze przeliczcie
rentę).

22 stycznia: Dzień Dziadka.
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29 grudnia: Kolęda Ks. Biskupa
w naszym dekanacie. Rozpocznie się
ona o godzinie 10.00. Do nasze-
go sanktuarium przybędą wszyscy
kapłani dekanatu na spotkanie ko-
lędowe z Księdzem Biskupem i na

wspólną modlitwę u tronu Matki
Bożej w naszym kościele, który jest
kościołem odpustowym Jubileuszu
roku 2000.

ks. E. Szymański

LIST OJCA ŚWIĘTEGO
DO LUDZI W PODESZŁYM WIEKU

W dniu 1 października 1999 r.
Ojciec Święty wydał list do ludzi
„jesieni życia”, który został bardzo
życzliwie przyjęty w całym świecie
katolickim. Ponieważ naszą para-
fialną gazetę czyta również starsze
pokolenie, pragnę go w streszczeniu
przybliżyć, by stał się lekturą na
długie styczniowe wieczory.

W Księdze Psalmów (Psalm
90/89) znajdują się słowa: „Miarą
naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdzie-
siąt; a większość z nich to trud
i marność: bo szybko mijają, my zaś
odlatujemy”. W epoce, gdy Psalmi-
sta pisał te słowa, siedemdziesiąt lat
uważano za bardzo podeszłe lata.
Dzięki osiągnięciom medycyny lu-
dzie obecnie żyją znacznie dłużej.
Prawdą jednak jest, że lata szybko
przemijają, a mimo trudów życia
i cierpień, dar życia jest nam tak
drogi, że nie możemy się nim znużyć.

Papież pisze: „Sam posunięty
w latach, odczuwam potrzebę na-
wiązania dialogu z wami. Czynię
to dziękując najpierw Bogu za dary
i dobrodziejstwa, jakich udzielał mi
obficie, aż do tej chwili”. W Psal-
mie 71 autor prosi Boga: „Lecz

i w starości i w wieku sędziwym, nie
opuszczaj mnie Boże”.

Rok 1999 Organizacja Narodów
Zjednoczonych postanowiła poświę-
cić osobom w podeszłym wieku.
Papież, pisząc list do ludzi star-
szych, daje wyraz duchowej więzi,
bo z upływem lat, jak sam mówi,
coraz głębiej rozumie ten etap ży-
cia i odczuwa potrzebę kontaktu ze
swymi rówieśnikami. W podeszłym
wieku człowiek powraca myślami do
przeszłości. Przypomina sobie ludzi,
z którymi go wiele łączyło, przeżycia
niekiedy tragiczne i bolesne. Doko-
nuje oceny tych wydarzeń. Mijający
czas łagodzi bolesne wspomnienia
i doznane krzywdy. Prawdą jest, że
w życiu każdego człowieka wyłania
się wiele zgryzot i doznanych nie-
sprawiedliwości, które mogą nawet
załamać wiarę. Doświadczenie jed-
nak uczy, że dzięki łasce Boga, cała ta
przeszłość hartuje charakter i czyni
człowieka dojrzałym.

Chociaż życie nasze przemija, jest
tak nietrwałe i kruche, to pociesza
nas myśl, że dzięki duszy przeżyjemy
nawet własną śmierć, a wiara otwie-
ra nam nadzieję, „która zawieść nie
może”, że Chrystus, który stał się
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człowiekiem, otworzy nam bramę do
nieśmiertelności. On po to przyszedł
na świat, by zjednoczyć człowieka
z Bogiem na zawsze.

Ludzie starzy przeszli trudny
wiek w historii. Stulecie to przy-
niosło straszliwe cierpienia, które
dotknęły miliony ludzi. Złożyły się
na nie konflikty na tle roszczeń tery-
torialnych, nienawiść rasowa i ubó-
stwo, które dotknęło zwłaszcza po-
łudniowe rejony świata. W pierw-
szej połowie tego stulecia stoczono
dwie okrutne wojny. Zwłaszcza dru-
ga z nich była niesłychaną eksplozją
nienawiści, wymierzoną przeciw lud-
ności cywilnej. Przejawem tej niena-
wiści było niesłychane dotąd ludobój-
stwo dokonane w obozach zagłady
– prawdziwych Golgotach tego stu-
lecia. Drugą połowę naszego wieku
ogarnęła tzw. „zimna wojna” mię-
dzy dwoma przeciwstawnymi bloka-
mi ideologicznymi Wschodu i Zacho-
du. Towarzyszyła jej groźba zagłady
nuklearnej. Przy końcu stulecia wie-
le narodów nie cieszy się pokojem.
Takie punkty zapalne jak na Bał-
kanach są w wielu rejonach świata,
zwłaszcza w Afryce. Przynoszą one
okrutne akty przemocy i masakry
ludności cywilnej, dokonanej na tle
religijnym lub rasowym.

Chociaż akty przemocy zasmuca-
ją i rzucają przykry cień na kończące
się stulecie, to trzeba dostrzec też
zalążki nadziei na nadchodzące ty-
siąclecie. Papież wskazuje między in-
nymi na rozwijającą się wśród społe-
czeństw świadomość powszechnych
praw człowieka. W wyniku upad-
ku systemu totalitarnego w Europie
Wschodniej powstały nowe państwa

z prawem do samostanowienia o swo-
im losie, w oparciu o system demo-
kratyczny, z poszanowaniem praw
mniejszości.

Za wielki dar Boży należy uznać,
że różne religie zdążają do dia-
logu, który prowadzi do zachowa-
nia pokoju między narodami. Coraz
powszechniej uznaje się w świe-
cie cywilizowanym godność kobiety.
W niebywałym tempie rozwija się in-
formacja i doskonalą się nośniki ma-
sowego przekazu. Tworzy się nowa
świadomość ekologiczna zasługująca
na wielorakie poparcie. Doskonalą
się osiągnięcia medyczne i zdoby-
cze w innych dziedzinach wiedzy,
które służą podniesieniu dobrobytu
i przedłużeniu życia człowieka.

„Nawet z cierpień – pisze Oj-
ciec Święty – wyłania się światło
zdolne rozjaśnić lata starości. Uciski
nie tylko nie burzą nadziei, ale ją
utwierdzają”. Gdy więc zbliża się
koniec wieku i tysiąclecia, nie trzeba
poddawać się losowi starzenia, ale
trzeba w pełni, na miarę możliwości,
wykorzystać lata, które będzie dane
nam jeszcze przeżyć.

Przez analogię do pór roku, sta-
rość porównuje się do „jesieni życia”
– wszak istnieje bliskie podobień-
stwo między cyklami biologicznymi
przyrody, a rytmami biologicznymi
człowieka. Św. Efrem Syryjczyk po-
równywał życie do palców jednej
ręki. Jest ono krótkie jak rozpiętość
dłoni, a kolejne jego etapy różnią
się od siebie jak poszczególne pal-
ce symbolizujące pięć stopni życia:
dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały,
jesień życia i starość. Przy czym
starość nie jest pozbawiona warto-
ści, bo łagodząc namiętności pomna-
ża mądrość i służy dojrzałą radą.
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Starość to czas szczególnie nacecho-
wany mądrością zdobytą przez lata
doświadczeń. Znane są słowa Psalmu
90., w którym Psalmista modli się do
Boga: „Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy zdobyli mądrość serca”.

Ludzie starzy w Piśmie Świętym

Każdy wiek życia ma swoje zalety
i zadania. Słowo Boże wręcz mówi
z wielkim poważaniem o podeszłym
wieku. Długowieczność jest postrze-
gana jako znak Bożej łaskawości.
W przypadku Abrahama długowiecz-
ność jest ukazana jako przywilej, do
którego dołączona jest Boża obiet-
nica: „Będę błogosławił tym, któ-
rzy ciebie błogosławić będą, a tym,
którzy Tobie będą złorzeczyli i ja
będę złorzeczył”(Rdz 12, 2 – 3). Żona
Abrahama, Sara, jest świadoma swo-
jej starości, i oto doświadcza mocy
Boga, gdy poczęła w swoim starczym
łonie syna Izaaka.

Stary jest Mojżesz. Ma 80 lat, gdy
Bóg powierza mu zadanie wyprowa-
dzenia z Egiptu ludu wybranego.
W starym wieku dokonuje, dzięki
mocy otrzymanej od Boga, wielkich
dzieł.

Stary był Tobiasz szanujący pra-
wo Boże, wyrażające się w grzebaniu
zmarłych Izraelitów wbrew zaka-
zowi króla. Cierpliwie też znosił
ślepotę on aż do chwili uzdrowie-
nia za sprawą przysłanego od Boga
archanioła Rafała. Stary Testament
ukazuje też wspaniałą postać starego
Eleazara, który w obronie praw Bo-
żych i ojczystych ponosi męczeństwo
z niezwykłym męstwem. Jego po-
stać przybliża nam pierwsza księga
Machabejska.

Także w Nowym Testamencie
znajdujemy postaci ludzi starych. Na
początku Ewangelii Łukasza ukaza-
ni są małżonkowie w starym wieku
Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Ja-
na Chrzciciela. Bóg okazał im swoje
miłosierdzie w zapowiedzi narodzin
syna, pomimo ich podeszłego wie-
ku, co stwierdza sam Zachariasz:
„Jestem już stary i moja żona jest
w podeszłym wieku” (Łk.1,18). Za-
chariasz i Elżbieta, to wspaniałe
małżeństwo starców przenikniętych
głębokim duchem modlitwy. Gdy Ma-
ryja i Józef przynoszą Dziecię Jezus
do świątyni, by Go ofiarować Bogu,
spotykają tam starca Symeona, któ-
ry od dawna oczekiwał obiecanego
Mesjasza. Piękne są słowa modli-
twy wypowiedzianej przez Symeona
trzymającego na ręku Jezusa: „Teraz
o Władco pozwól odejść słudze Twe-
mu w pokoju. . . bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie” (Łk 2, 29 – 30).
Była tam także w tym czasie osiem-
dziesięcioczteroletnia prorokini An-
na, wdowa, która po śmierci męża
nieustannie przebywała w świątyni
na modlitwie. I jej dał Bóg łaskę,
że zobaczyła Jezusa, a potem sła-
wiła Boga i rozpowiadała o Nim
wszystkim.

Powszechnym szacunkiem cie-
szył się też będący w podeszłym
wieku Nikodem, który przyszedł do
Jezusa w nocy. Jezus objawił mu,
że jest Synem Bożym, który przy-
szedł zbawić ludzi. Tenże Nikodem,
członek Wysokiej Rady, w chwili
pogrzebu Pana Jezusa przynosi mie-
szaninę mirry i aloesu, by namaścić
ciało Jezusa, dając tym poznać, że
jest Jego uczniem.
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Jakże nie wspomnieć sędziwe-
go Piotra Apostoła, powołanego na
księcia Apostołów, który potem po-
świadczy swoją wiarę męczeństwem.
Do niego powiedział Jezus: „Gdy
byłeś młody, opasywałeś się sam
i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swo-
je, a inny cię opasze i poprowadzi,
dokąd nie chcesz (J 21,18).” Pa-
pież pisze: „Te słowa dotykają mnie
bezpośrednio jako Następcę Piotra
i sprawiają, że tym goręcej pragnę
wyciągnąć ręce do Chrystusa, po-
słuszny Jego wezwaniom: Pójdź za
Mną”. (J 21,19).

Św. Paweł w liście do Tytusa
stwierdza: „Starcy winni być ludź-
mi trzeźwymi, statecznymi, roztrop-
nymi, odznaczającymi się zdrową
wiarą, miłością, cierpliwością. Po-
dobnie starsze kobiety winny być
w zewnętrznym ułożeniu jak naj-
skromniejsze. Niech pouczają młode
kobiety jak mają kochać mężów,
dzieci” (Tt 2, 2 – 5). W świetle Pisma
świętego starość jawi się jako czas
pomyślny, w którym dopełnia się
miara ludzkiego życia, czas, w któ-
rym zdobywa się „mądrość serca”.
Księga Mądrości uczy: „Starość jest
czcigodna nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie liczy: sędziwo-
ścią u ludzi jest mądrość, a miarą
starości – życie nieskalane (Księga
Mądrości 4, 8 – 9).” Starość stano-
wi ostatni etap dojrzewania ducha
ludzkiego i jest znakiem Bożego bło-
gosławieństwa.

Historia dostarcza dowodów, że
w przeszłości otaczano ludzi sta-
rych wielkim szacunkiem. Grecki
poeta Fokilides napominał: „Szanuj
siwe włosy, a mądrego starca otaczaj

czcią jak własnego ojca”. A współcze-
śnie? W niektórych społeczeństwach
starość jest ceniona i poważana –
zwłaszcza w narodach na kontynen-
cie afrykańskim. W innych starość
cieszy się mniejszym szacunkiem,
gdyż człowieka mierzy się jego przy-
datnością i wydajnością. Stąd tzw.
trzeci czy czwarty wiek „pra. . .”
jest często lekceważony, a sami sta-
rzy zadają sobie pytanie, czy ich
życie jest jeszcze potrzebne? W spo-
łeczeństwach wielu krajów z coraz
większą natarczywością proponuje
się ludziom starym, w wypadku nie-
uleczalnej choroby, eutanazję czy-
li spowodowanie „łagodnej śmierci”
z litości. Niezależnie od okoliczności
będzie to zawsze aktem z natury
złym, naruszeniem prawa Bożego
„nie zabijaj”.

Życie jako całość jest przygotowa-
niem do wieczności. Bóg, powołując
do życia, chce podzielić się z czło-
wiekiem szczęściem. Każdy etap ży-
cia, zwłaszcza starość, jest dojrze-
waniem do wieczności. Przy czym
ludzie starzy mogą mądrzej patrzeć
na ziemskie wydarzenia, bo zdobyli
doświadczenie życiowe. Są przy tym
strażnikami pamięci zbiorowej, stąd
mają szczególne prawo być wyrazi-
cielami wspólnych ideałów i wartości
życia społecznego. Wykluczyć ich ze
społeczeństwa, to nic innego, jak
odrzucić przeszłość, w której zako-
twiczona przecież jest teraźniejszość.
Ludzie starzy mają dane ku temu,
by młodym udzielać rad i cennych
pouczeń.
Ciąg dalszy nastąpi w numerze na
miesiąc luty.

ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY Styczeń 2000

2 stycznia, niedziela: od godz. 1820, Kleszczewo, od p. Richert
do szkoły włącznie

3 stycznia, poniedziałek: od godz. 1400, Ełganowo, ul. Szkolna,
od p. Zittermann prawa strona, Czerniewko, do szkoły włącznie

4 stycznia, wtorek: od godz. 1400, Ełganowo, ul. Szkolna,
od p. Dubielów do p. Torbickich i Łączów

5 stycznia, środa: od godz. 1400, Ełganowo, ul. Asfaltowa,
od p. Kusajów do p. Machów

6 stycznia, czwartek: od godz. 1830, Kleszczewo, od p. Wilków
do leśniczówki włącznie i dokończenie ul. Asfaltowej w Ełganowie

7 stycznia, piątek: od godz. 1800, Ełganowo, od p. Hennigów,
ul. Łąkowa, do sklepu włącznie

8 stycznia, sobota: od godz. 800, Kleszczewo, od p. Kanków
do p. Majewskiej

9 stycznia, niedziela: od godz. 1820, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
„Kasary”, blok 8-rodzinny i „pałac” przy ul. Gdańskiej

10 stycznia, poniedziałek: od godz. 1400, Ełganowo, ul. Macierzy
Szkolnej, od p. Czerniewskich

11 stycznia, wtorek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Sportowa,
od p. Kujach, bez bloku SKR

12 stycznia, środa: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa,
od p. Kopickich, bez bloku nr 1

13 stycznia, czwartek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Kunegundy
Pawłowskiej, do krzyża

14 stycznia, piątek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
od p. Kuszów do p. Gorzyńskich

15 stycznia, sobota: od godz. 800 do godz. 1500, Trąbki Wielkie,
ul. Kunegundy Pawłowskiej, od p. Franciszka Preussa do bloku
„Nadzieja” włącznie

16 stycznia, niedziela: od godz. 1830, Trąbki Wielkie, ul. Pasteura,
od p. Wysieckich i ul. Krótka od p. Bogdanów

17 stycznia, poniedziałek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
dwa bloki

18 stycznia, wtorek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Gdańska,
od p. Tkaczyk do p. Marciniaków, z pominięciem „Agronomówki”

19 stycznia, środa: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Pawłowskiej, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa

20 stycznia, czwartek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa
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21 stycznia, piątek: od godz. 1400, Trąbki Wielkie, ul. Sportowa, blok
SKR

22 stycznia, sobota: od godz. 900, Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
„Agronomówka”, ul. Leśna, od p. Ziemianów

24 stycznia, poniedziałek: od godz. 1500, Trąbki Wielkie, ul. Polonii
Gdańskiej, od p. Kąsy

25 stycznia, wtorek: od godz. 1500, Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, blok
nr 1

26 stycznia, środa: od godz. 1830, Czerniewo, szkoła

Uwaga:

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

2. Bardzo proszę, by nie zmieniać kolejności wizyt, bo sprawia to
przykrość innym oczekującym na kolędę.

3. Jeżeli wyznaczony termin nie odpowiada rodzinie, to kapłan odwiedzi
tę rodzinę po zakończeniu wyznaczonego planu.

KŁOPOTY Z POCZĄTKIEM ROKU

Zbliża się dzień, kiedy na na-
szych kalendarzach pojawi się rok
oznaczony jako 2000. Możemy za-
pytać dlaczego właśnie 1 stycznia
rozpoczyna nowy rok? Okazuje się,
że nowy rok rozpoczynał się w róż-
nym czasie w różnych krajach.

STYL MARCOWY (wenecki) roz-
poczynał rok 1.III i był używany
w republikańskim Rzymie, w pań-
stwie frankońskim, jak również
w Wenecji do roku 1797.

STYL ZWIASTOWANIA (florenc-
ki) – stosowany we Florencji a na-
stępnie w Wielkim Księstwie To-
skanii. Początek roku przypada na
26.III. Ten sposób datowania obo-
wiązywał w Anglii od XIII w. do
1753 r.

STYL WIELKANOCNY (lub fran-
cuski) rozpoczynał rok w dniu
pierwszego Święta Wielkanocy, to
jest od 22.III do 25.IV. Był to sposób
datowania bardzo skomplikowany,
ale powszechnie przyjęty we Fran-
cji i Niderlandach do połowy XVI w.

STYL BIZANTYJSKI (grecki) po-
czątek roku przypada tu na 1.IX,
obowiązywał oczywiście w Bizan-
cjum i w Rosji do 1700 r.

STYL NARODZENIA PAŃSKIE-
GO rozpoczynał rok 25.XII w Boże
Narodzenie. W tym dniu rozpoczy-
nano powszechnie rok w Średnio-
wieczu. Szczególnie zaś w Anglii
do XIII w., w Szwecji i Polsce.
Dzień 25.XII jako Nowy Rok konse-
kwentnie stosowała kuria papieska.
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Kronikarze polscy przyjmowali za
początek roku dzień Bożego Naro-
dzenia. Jan Długosz stosował ten
styl jeszcze w XV w.

Natomiast 1.I jako Nowy Rok
upowszechniła kancelaria królew-
ska dopiero w pierwszej połowie
XIV w. Powraca więc pytanie – dla-
czego 1 stycznia? Odpowiedzi nale-
ży szukać w starożytnym Rzymie.
Związane jest to z obejmowaniem
urzędu konsula. Jak wiemy, kon-
sulowie (w liczbie dwóch) sprawo-
wali najwyższą władzę w republice
w czasie jednego roku. Rozpoczynali
urzędowanie 1.III. Rzymianie mie-
li zwyczaj określać lata imionami
konsulów, którzy akurat sprawowa-
li ten urząd. Dzięki zachowanym
spisom wiemy, że po raz pierw-
szy urząd konsula 1 stycznia objęli
w 153 r. przed Chrystusem konsu-
lowie Falwiusz Bobilior i Anniusz
Laskus. Wszyscy ich następcy kon-
tynuowali ten zwyczaj, rozpoczyna-
jąc urzędowanie 1.I. Dlatego dzień

ten stał się początkiem rzymskiego,
a w związku z tym i naszego roku.
Wybór tej daty był w dużej mierze
przypadkowy. W tym czasie Rzym
prowadził ciężką wojnę w Hiszpa-
nii. Sytuacja militarna była poważ-
na i należało tam przerzucić nową
armię. Legiony miał poprowadzić
nowo wybrany konsul, ale on obej-
mował władzę zgodnie z tradycją
dopiero 1.III. Wtedy któryś z sena-
torów, wpadł na genialny pomysł.
Trzeba przyspieszyć początek roku
urzędowego i zyskać na czasie, aby
szybciej wysłać legiony do Hiszpa-
nii. Wybór padł na 1 stycznia czyli
w kalendarzu rzymskim – Kalendae
Januariae, miesiąc boga Janussa,
opiekuna bram, wejść a więc wszel-
kiego początku. Reformując kalen-
darz Juliusz Cezar oficjalnie przyjął
datę 1 stycznia jako początek no-
wego roku, a następnie ten dzień
jako początek nowego roku przyjęło
i uświęciło chrześcijaństwo.

M. Paradecki

OBÓZ TERAPEUTYCZNY W JURACIE

Dnia 26 października 1999 roku
43-osobowa grupa uczniów Szkoły
Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Kłodawie, wyruszyła autokarem
na obóz terapeutyczny do Juraty
na półwyspie Helskim.

Na obozie, który trwał do 29
października, realizowany był pro-
gram zajęć „Spójrz inaczej”. Grupa
uczniów wraz z trzema opiekun-

kami Haliną Podolską, Anną Ty-
sler i Haliną Welęc zamieszkała
w ośrodku wypoczynkowym „Del-
fin”. Uczestnicy obozu zajmowali
wygodne dwuosobowe pokoje, po-
siłki spożywali w restauracji na
parterze, korzystali z przestronnej
sali „video”, bawili się w „praw-
dziwej” dyskotece w kawiarni na
I piętrze ośrodka oraz korzystali
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z sali gier. Podczas pobytu ucznio-
wie zwiedzili Juratę, skorzystali
z pływalni, nad morzem zbierali
muszelki, a ostatniego dnia pobytu
pojechali autokarem na wyciecz-
kę do Helu, gdzie zwiedzili latar-
nię morską, port rybacki, fokarium
oraz pomnik Obrońców Helu.

Dowodem tego, że pobyt na
obozie był udany są wypowiedzi
uczestników.

Agnieszka Śpica kl. IV
– Gdy byliśmy w Juracie, to du-

żo przeżyliśmy i dużo zwiedziliśmy.
Bardzo mi się tam podobało. Nikt
nie chciał wracać, ponieważ było
„super”! Gdy wyjeżdżaliśmy z Ju-
raty, każdy miał smutną minę, ale

w naszych sercach pozostaną miłe
wspomnienia z pobytu na obozie.

Teresa Bukowska kl. V
– Według mnie obóz był bardzo

udany, szczególnie podobały mi się
pokoje z balkonami, w których
mieszkaliśmy. Było dużo różnych
atrakcji, między innymi wspaniała
dyskoteka.

Uczestnicy obozu składają ser-
deczne podziękowania Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich za zafundo-
wanie i zorganizowanie wspaniałe-
go obozu!

Uczestnicy obozu

Uczestnicy obozu terapeutycznego w Juracie byli bardzo zadowoleni z pobytu nad
morzem.
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ROZSĄDEK I ZABAWKI

Zabawki istnieją od początku
świata, ale dopiero epoka dynamicz-
nego zniewolenia człowieka przez
technikę i technologię sprawiła, że
poczucie zdrowego rozsądku w sto-
sunku do tychże traci coraz więk-
sza część naszej populacji. Okre-
sem szczególnie newralgicznym jest
tu pora Świąt Bożego Narodzenia.
Wtedy ze wzmożoną energią poszu-
kujemy zabawek dla swoich pociech.

Z uwagi na fakt, że okres adwen-
tu to pora wyciszenia, refleksji nad
otaczającym nas światem (a wła-
śnie na ten czas przypada pora
szukania odpowiednich zabawek na
świąteczne upominki dla najmłod-
szych), warto zatem, w atmosferze
uspokojenia, porozważać nieco o za-
bawkach.

Psycholog radzi

Rodzice zazwyczaj poszukują
czegoś właściwego dla swego dziec-
ka, lecz z własnego punktu widze-
nia. Zdaniem psychologów nie ma
zabawek dobrych lub złych, każ-
da bowiem czegoś uczy. Jednakże,
kupując dziecku zabawkę, rodzice
powinni zastanawiać się, co zabaw-
ka ma dać, do jakich poczynań
sprowokować.

Rodzice często zapominają, że
zabawki są dla dziecka. Zatem czę-
sto nabywają to, co ich zdaniem jest
ładne, mądre i kształcące. Tymcza-
sem znawcy tematu twierdzą, że
dziecku należy kupować te zabaw-
ki, które jemu się podobają. Z tym

wszakże, że wtedy jako rodzice mu-
simy bawić się tymi zabawkami
razem z dziećmi. Szczególnie, kiedy
dotyczy to zabawek o charakterze
militarnym, bowiem w trakcie za-
bawy przekazujemy dziecku pewne
informacje. Na przykład, podczas
zabawy w wojnę możemy przekazać
dziecku, że nie wolno bić i krzywdzić
bezbronnego.

Zostawienie swobody, miejsca na
własne potrzeby i wyrażanie pra-
gnień, to niezbędne czynniki w roz-
woju dziecka. Zabawki „określo-
ne do końca”, odwzorowujące re-
alia, zubożają fantazję, popychają
w schematyzm, chociaż nie moż-
na ostatecznie powiedzieć, że są
zbyteczne.

Często, kiedy dziecko zniszczy
zabawkę, karcimy je. To też błąd,
gdyż w ten sposób nie pozwalamy
dziecku bawić się zabawką tak, jak
chce. Sprawą dorosłych jest raczej
zadbanie przy zakupie, by nabywa-
na rzecz była trwała. Niestety, bywa
często i tak, iż rodzice, zwłaszcza
ojcowie, kupują zabawki – drogie
i luksusowe – z myślą o sobie, za-
spokajając w ten sposób pragnienia
wynikające z własnego egoizmu.

Komu i co?

Zabawki powinny być dobiera-
ne według kryterium wiekowego.
Tu znów wypadałoby się wyzbyć
egoizmu i – na przykład – malu-
chom do szóstego miesiąca życia
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kupować duże i kolorowe przedmio-
ty, wydające na dodatek delikatne
dźwięki. Tylko takie, zawieszone
w łóżeczku, są w stanie zaintere-
sować małego człowieka. Jednak,
jak zauważają psychologowie, nie
można w tym względzie przesadzać
z ilością. Ważne przy tym jest też
to, by zabawki dla najmniejszych
były bezpieczne, czyli nie miały ele-
mentów dających się łatwo odkleić
i o ostrych krawędziach. Najlepiej
więc kupować rzeczy z atestem In-
stytutu Matki i Dziecka oraz Pań-
stwowego Zakładu Higieny. Z kolei
dla dzieci raczkujących warto po-
myśleć o umieszczeniu w zasięgu
wzroku czegoś, co zmusi je do prze-
mieszczania się. Mogą to być lekkie
kręgle z plastiku, dmuchane i gumo-
we zwierzaki, zwyczajne garnuszki
z uchwytami, bowiem wszystkie te
rzeczy przyspieszają rozwój umie-
jętności manipulacyjnych u dzieci.

Gdy dziecko opanuje już pod-
stawowe umiejętności, należy mu
kupić rzeczy bardziej skomplikowa-
ne. W rozwoju ruchowym bardzo
przydają się duże plastikowe po-
jazdy, które maluch może przed
sobą pchać, bądź usiąść na takim
pojeździe i odpychać się nóżkami.

Dwuletnie dzieci zaczynają na-
śladować rodziców. To także czas
zdobywania szeregu niezbędnych
umiejętności. W tym wieku należy
kupować dzieciom zabawki uczące
je różnych ról. Lalki nadające się do
mycia, łóżeczka dla nich, ubranka,
zestawy filiżanek i talerzy potrzeb-
ne są do wcielania się w role rodzi-
ców. Natomiast wielkie samochody,

czy zestawy kolejki pozwalają choć-
by na chwilę stać się wymarzonym
kierowcą czy maszynistą.

Dzieci od wczesnych lat dosko-
nalą swoje umiejętności manipula-
cyjne, a przy tym pragną naślado-
wać dorosłych. Bardzo kształcące są
takie zabawki, które zmuszają do
kojarzenia elementów. Już bowiem
dwulatek obserwuje coraz więcej
czynności i osób z otaczającego go
świata. Pragnie posiadać domek dla
lalek z meblami, kuchnią i łazienką.
W domu takim muszą na dodatek
mieszkać rodzice-lalki i lalki-dzieci.
Nie ulega wątpliwości, że ten ro-
dzaj pragnień, podsyca w dzieciach
reklama medialna, która za pośred-
nictwem różnych nośników wdzie-
ra się w dziecięcy świat marzeń.
Świat, któremu potem rodzice nie
są w stanie sprostać ze względów
finansowych.

Dla dziecka zawsze odpowied-
nim upominkiem są klocki. Muszą
być jednak bezpieczne, kolorowe,
dające wiele możliwości składania
i dobrze dopasowane. Pod tym
względem duże możliwości dają ze-
stawy klocków lego.

Zestawom klocków często to-
warzyszą plansze ukazujące jedną
z możliwości dających się z dane-
go zestawu złożyć. Nie powinniśmy
namawiać dzieci do odwzorowywa-
nia tego, co widzą na opakowaniu.
Niech tworzą co chcą, a wielu rodzi-
ców zdziwi się na widok pomysło-
wości i fantazji własnych pociech.

U dzieci bardzo cenne są wszel-
kie formy ekspresji plastycznej. Na-
leży zatem pozwalać dzieciom ryso-
wać i malować, lepić i rzeźbić od
najmłodszych lat. Dziecko, które nie
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potrafi jeszcze pisać, usiłuje nary-
sować to, co czuje i widzi. W takiej
sytuacji korzystniejszym wydaje się
wydanie pieniędzy na kredki czy
farby, modelinę i blok rysunkowy,
aniżeli na kolejny czołg zdalnie ste-
rowany, bądź karabinek laserowy.

Bez względu na to, ile prze-
znaczamy na zabawki dla własne-
go dziecka, powinniśmy pamiętać

o otoczeniu. Tak, by nasze dziec-
ko nie wzrastało w przekonaniu,
że jego rodziców stać na wszystko,
gdy tymczasem w sąsiedztwie led-
wie starcza na chleb. Zatem przed
wyruszeniem na podbój półek skle-
powych wypełnionych zabawkami,
warto oddać się nastrojowi rozwagi.

Stanisław Szulist

WIADOMOŚCI GMINNE

W dniach 3 i 14 grudnia odbyła
się XI zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny. W pierwszej części sesji, która
odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji, znala-
zły się między innymi następujące
sprawy:
� Informacja Komisji rewizyjnej

z przeprowadzonych kontroli.
� Podjęcie uchwały w sprawie prze-

sunięć środków w budżecie gminy
na 1999 rok.

� Podjęcie uchwały zmieniającej
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Sprawa doty-
czyła podziału na dwie równe czę-
ści kredytu w wysokości 1800 tys.
złotych, który miał być zaciągnięty
przez gminę.

� Radni podjęli uchwałę w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejo-
nowego i Okręgowego w Gdańsku
oraz członków Kolegium ds. Wy-
kroczeń w Pruszczu Gdańskim na
okres 2000 – 2003.

� W wyniku wyborów ławnikami
Sądu Rejonowego z naszej Gminy
zostali:

– Jerzy Ceplin – Rościszewko
– Jerzy Gardzielewski – Sobowidz
– Maria Rickauer – Trąbki Wielkie
Na ławników do Sądu Okręgowego
wytypowano:
– Agatę Caboń – Kaczki
– Dorotę Jaszewską – Trąbki Wiel-

kie
Członkami Kolegium ds. Wykro-
czeń zostali:
– Józef Karnath – Sobowidz
– Kazimierz Masłowiecki – Drze-

wina
– Ryszard Reimus – Trąbki Wiel-

kie
– Bolesława Wenzel – Kleszczewo

� Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania zmian
w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Trąbki Wielkie we wsi
Czerniewo – sprawa dotyczy budo-
wy lotniska trawiastego ze składa-
nymi hangarami i kontenerowym
budynkiem operacyjnym na dział-
ce nr 11/1.

� Wysłuchano odczytu na temat
Dnia Odzyskania Niepodległości,
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który wygłosił pan Mariusz Pa-
radecki – dyrektor Gimnazjum.
Uczniowie gimnazjum z Sobowi-
dza, przygotowali również na tę
okazję krótkie przedstawienie.

Na zakończenie tej części sesji odby-
ła się uroczystość wręczenia pucha-
rów i dyplomów dla sołectw, które
brały udział we współzawodnictwie
sportowym w ramach Pucharu Gmi-
ny 1999. Podsumowania tej całorocz-
nej imprezy dokonał prezes RG LZS
Wiesław Kempa.

Pierwsze miejsce w tym współ-
zawodnictwie zajęło sołectwo Ełga-
nowo, zdobywając 294,5 pkt., drugie
miejsce zajęło sołectwo Czerniewo,
zdobywając 269 pkt., trzecie by-
ły Trąbki Wielkie, zdobywając 255
punktów; następne miejsca to Klesz-
czewo 217,5 pkt., Sobowidz 192,5
pkt., Kłodawa 167 pkt., Gołębiewo
Wielkie, 159 pkt., Zaskoczyn 159
pkt. Działaczom i sołtysom z tych
sołectw zostały wręczone pamiątko-
we puchary i statuetki oraz dyplomy,
sołectwa na swoje sportowe potrze-
by otrzymały nagrody pieniężne.
Ceremonii wręczenia pucharów do-
konał wójt gminy Błażej Konkol
oraz przewodniczący Rady Gminy
Marian Płotka. W sumie w imprezie
tej zostały sklasyfikowane 23 so-
łectwa z naszej gminy. Zwycięzcom
gratulujemy!

W dniu 14.12.1999 roku, podczas
drugiej części XI zwyczajnej sesji
poruszano następujące sprawy:
� Podjęto uchwałę w sprawie za-

warcia porozumienia z wojewodą
Pomorskim w Gdańsku w sprawie
realizacji zadań pomocy w zakre-
sie opłacania składek na ubez-
pieczenie zdrowotne osób korzy-
stających ze świadczeń pomocy

społecznej oraz przekazania do-
tacji na stypendia socjalne dla
uczniów pochodzących z rodzin
najuboższych.

� Podjęto uchwałę likwidującą za-
kład budżetowy pn. „Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji” w Trąbkach Wielkich,
a zarazem powołano nową jed-
nostkę budżetową pod tą nazwą.
Przy uchwale tej opowiedziano się
również za rozłączeniem nowej
jednostki (nie określono jednak
bliższego terminu) na dwie jed-
nostki pod nazwą „Gminny Ośro-
dek Kultury” i „Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji”, który będzie
się mieścił w nowo budowanej hali
sportowej.

� Radni podjęli również uchwa-
łę nadającą tytuł „Honorowe-
go Obywatela Gminy Trąb-
ki Wielkie” Papieżowi Janowi
Pawłowi II.

***
3 grudnia 91 urodziny obchodziła

pani Stanisława Stapel mieszkanka
Postołowa. Z tej okazji z wizytą u Ju-
bilatki gościł wójt gminy, kierownik
GOPS, pracownik socjalny oraz soł-
tys i radna wsi Postołowo. Pani
Stanisława wychowała 11 dzieci.

***
6 grudnia natomiast 92 swo-

je urodziny obchodziła mieszkanka
Trąbek Małych pani Anna Karasek.
Otrzymała ona z rąk wójta gminy
Błażeja Konkola upominki i kwiaty.
Życzenia składali również kierownik
GOPS pani Krystyna Roda i radny
wsi Trąbki Małe Jerzy Gębura.
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Dostojna Jubilatka Stanisława Stapel w otoczeniu gości i rodziny.

Wyróżnieni sołtysi i działacze sportowi podczas uroczystego zakończenia współza-
wodnictwa sołectw.
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Życzymy Jubilatkom, wszystkie-
go najlepszego, a przede wszystkim
dużo zdrowia.

***
17 listopada 1999 roku w sali

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich od-
był się koncert zespołu muzycznego
„Amur Kozacy”. Zespół ten wystę-
pował już prawie w całej Europie,
był na Florydzie i na Malcie. nagrał
wiele kaset z rosyjską muzyką lu-
dową. Nie żałują ci, którzy byli na
tym koncercie, można było zobaczyć
wiele ciekawych instrumentów i po-
słuchać starych melodii kozackich.
Szkoda tylko, że na koncert przy-
było tak mało mieszkańców naszej
gminy.

***
27 listopada w hali sportowej

przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Pruszczu Gdańskim
odbył się I Turniej Sportowo-Re-
kreacyjny Samorządowców Powia-
tu Gdańskiego. Była tam również
nasza reprezentacja gminy, która
startowała w konkurencjach spraw-
nościowych, takich jak: strzały cel-
nościowe na bramkę, kręgle, tor
przeszkód na czas, rzut ringo, rzut
kłębkiem papieru do kosza na śmie-
ci, przeciąganie liny. Nasza drużyna
zajęła ostatecznie 5 miejsce. Nie jest
to najlepszy wynik, ale w przyszłym
roku, jak przyrzekła, będzie lepiej.
Na zakończenie odbył się mecz piłki
nożnej, w którym radni powiatowi
zmierzyli się z radnymi z gmin. Mecz
zakończył się wynikiem 5 do 3 dla
reprezentacji radnych z gmin. Wi-
cewójt Karol Kozak zaproponował,
aby następny taki turniej został ro-
zegrany w naszej nowej gminnej

hali sportowej. Wszyscy uczestni-
cy turnieju z zadowoleniem przyjęli
zaproszenie.

***
4 i 5 grudnia w Gminnym Ośrod-

ku Kultury Sportu i Rekreacji roze-
grany został pierwszy Turniej Grand
Prix o tytuł Mistrza Gminy w Sza-
chach na 2000 rok. Turniej ten
rozgrywany jest ramach nowego już
Pucharu Gminy. W pierwszym tur-
nieju wystartowało 37 zawodników
i zawodniczek z 9 sołectw naszej
gminy.

Natomiast 18 i 19 grudnia ro-
zegrany został pierwszy z czterech
turniejów Grand Prix w warcabach
100-polowych. Wystartowało w nim
54 zawodników i zawodniczek re-
prezentujący 9 sołectw.

Zawodnicy i zawodniczki star-
tujący w turniejach Grand Prix
rywalizują w czterech kategoriach
wiekowych.

A mianowicie:
1) chłopcy i dziewczęta, rocznik

1988 i młodsi;
2) młodzicy i młodziczki, rocznik

1987 –1984;
3) juniorzy i juniorki, rocznik

1983 –1980;
4) seniorzy i seniorki, rocznik 1979

i starsi.
Organizatorzy RG LZS i GOK-

SiR w Trąbkach Wielkich serdecznie
zapraszają wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców naszej gminy
na następne turnieje mistrzowskie.
Dla najlepszych przewidziane są pu-
chary, medale oraz tytuł „Mistrza
Gminy Trąbki Wielkie”.

Andrzej Gralla
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, prezentujemy kolejną krzyżowkę. Rozwiązania z kupo-
nem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 23
stycznia).

Życzymy dobrej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Obchodzi imieniny 6 stycznia
2. Za winę
3. Oblubieniec Maryi
4. Jedno ze zbóż
5. Może być drożdżowe
6. Narząd słuchu
7. . . . Lego
8. Znalezione pod choinką
9. Układasz na niej książki

10. Śpiewane w okresie Bożego Narodzenia
11. Kierowca samolotu

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Modlitwa dziecka
Twe serduszko maleńkie dziecinne
Słodkie jak wielki dzban miodu
Ty kochasz tatusia, mamusię
A czy też chcesz kochać Bozię
Tę, która jest bardzo wysoko
Której nie możesz zobaczyć
Bo Ona mieszka w obłokach
A modlisz się do obrazów
Lecz zamknij wieczorem w łóżeczku
Swe słodkie dziecinne oczęta
I pomyśl gorąco o Bozi
I spytaj – gdzie jesteś?
Tak bardzo chcę Ciebie zobaczyć
I proszę tak bardzo gorąco
A kiedy uśniesz spokojnie
I ranek zbudzi cię piękny
Zobaczysz tatusia, mamusię
Jak krząta się uśmiechnięta
Szykuje dla ciebie dziecinko
Śniadanko smaczne i ciepłe
A za oknem poranny promyk słońca
I szelest gałązek śpiew ptaszków
I wtedy to przetrzyj oczęta
I powiedz och kocham Cię Boziu
To wszystko dla mnie stworzyłeś
I mamę i tatę i kwiatek
Ptaszka na drzewie, kamyk na

drodze
A wszystko to przecież dla mnie
Już teraz wiem o Piękna Boziu
Że kochasz mnie bardzo gorąco
I dla mnie świat cały stworzyłaś
Więc jak mam Ci za to podziękować
A Ona powie ci słodko
Dziecino moja maleńka
Bądź zawsze miła i dobra
Pogodna i uśmiechnięta.

Ciekawość
Kochany tatusiu, kochana mamusiu
Pokażcie mi ten piękny świat
Jestem ciekawa wszystkiego nowego
Chcę fruwać być wolna jak ptak

Pójdźmy dziś może na spacer do lasu
By poznać i czuć ciszy smak
Tu dróżka leśna a przy niej konwalia
Bielutka wonna i skromna jak ja
O na tej polanie, a cóż to takiego
Patrzcie jak pięknie i cudnie tam
Tu błękit przylaszczek i złoto

bocianków
A w środku zawilce bielutkie jak

śnieg
Do tych kolorów soczysta zieleń
Ten zapach i cisza kojąca jak sen
Tatusiu, mamusiu – jak ja was

kocham
Tak cieszę się życiem i każdym

dniem
Dziękuję wam mocno stokrotnie

dziękuję
Za ten skarb życia dany mi
Bo przecież gdyby nie wy jedyni
Na świecie przecież nie byłoby mnie
Już dzisiaj jak umiem i jak potrafię
Chcę śpiewać pieśń piękną
I składam wam hołd
Za to że jestem za to że żyję
Klękam przed wami po stokroć

dziękuję.

Leśna dróżka
Świeci słonko świeci ładnie się

uśmiecha
Chodźmy leśną dróżką krętą jak

wstążeczka
Gdzieś z oddali lasu słychać śpiewy

ptaków
O a przy mnie blisko dzięcioł

w drzewo stuka
Puka, stuka dzióbkiem poszukuje
To chyba robaczka z drzewa

wystukuje
Dróżko leśna dróżko prowadź nas do

przodu
Znajdziemy na pewno tą polanę

malin
Uzbieramy pełny dzban malin

pachnących
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Czerwonych, soczystych, ogromnych
i wonnych

Hej ty leśna dróżko moja ty dróżynko
Jak przyjemnie biegać tą leśną

ścieżynką
Słuchać śpiewu ptaszków i szelestu

listków
Które cicho szepcą i śpiewają cicho
Cicho, cichuteńko o przygodach

czasu
Wsłuchaj się dziecinko w tą piosenkę

lasu
A jest ona piękna, upojna, urocza
Chce nasze serduszka ukoić do końca

Aby dzionek nowy był tak jak
przedwiośnie

Jaśniał słońcem i pachniał
pierwiosnkiem.

Rodzice

Gdzie jest moja mama i gdzie jest
mój tatuś

Czy oni są przy mnie kochają mnie?
Czy dają mi w życiu to co jest

potrzebne
Czy uczą mnie kochać znać to co

dobre i złe?

INTENCJE MSZY ŚW. Styczeń 2000

1. Ku czci Chrystusa Króla,
godz. 000

Za śp. Mariannę i Aleksandra
Łęczyckich, godz. 830

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

2. Za śp. Władysława Bogdana
(3. rocznica śmierci), godz. 830

Za śp. Wandę i Władysława
Karnathów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

3. Za śp. Franciszkę i Czesława
Koślickich

4. Za śp. Stefana Świetlika
5. Za śp. Tadeusza Kosikowskiego
6. Za śp. Agnieszkę i Piotra

Kotulów, godz. 1000

Dla nauczycieli i pracowników
szkół z terenu parafii,
godz. 1400, po Mszy św. wspólna
uroczystość opłatkowa
Za śp. Grzegorza Sadocha,
godz. 1700

7. Za parafian

8. Za śp. Mariannę i Henryka
Mickiewiczów

9. Za zmarłych z rodziny Belau
i Ackermann, godz. 830

Za śp. Leona Kulwikowskiego,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

10. Za śp. Genowefę Karcz
(1. rocznica śmierci)

11. Za śp. Józefa i zmarłych
z rodziny Skibowskich

12. Za śp. Gertrudę Kwidzińską
13. W pewnej intencji
14. Za śp. Kazimierza Krzosa

(5. rocznica śmierci)
15. Za śp. Weronikę Szatyniak
16. Za parafian, godz. 700

Za śp. Antoniego Brembora,
godz. 830

Za śp. Alfreda Karassek,
godz. 1100

Za śp. Helmuta Rickauer,
godz. 1700

17. Za śp. Teresę i Henryka Bigus
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18. O nawrócenie w rodzinie,
z intencji matki

19. Za moich śp. rodziców
i rodzeństwo

20. Za śp. Gertrudę Kwidzińską
22. Za śp. Mariannę Kamińską
23. Za śp. Bronisławę Kotwę,

godz. 830

Za śp. Grzegorza Sadocha,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

24. Za śp. Danutę Soboń (3. rocznica
śmierci)

25. Za śp. Józefę Linko (2. rocznica
śmierci)

26. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Teresy

i Grzegorza Baumgartów
i o błogosławieństwo w dalszym
życiu

27. Za śp. Genowefę Karcz
28. Dziękczynna w 18. rocznicę

urodzin Iwony Surma
29. Za śp. Jana, Martę, Leona

i Marię z rodziny Cierockich
30. Za śp. Klarę Sławińską

(4. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Bolesława i Bronisławę
Brzyskich oraz za śp. Adama
Marciniaka, godz. 830

Dziękczynna w 59. rocznicę
sakramentu małżeństwa Heleny
i Mieczysława Rucińskich,
godz. 1100

31. Za śp. Monikę Kromer

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

9 stycznia: Adrianna Justyna Matuszkiewicz

Rocznice sakramentu małżeństwa:

21 stycznia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Dariusza Bukowskich

21 stycznia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Jowity i Mieczysława Gzella

26 stycznia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa
Teresy i Grzegorza Baumgartów

Odeszli do wieczności:

23 grudnia: 1 rocznica śmierci śp. Agnieszki Kotula

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


