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NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI
RODZINOM NASZEJ PARAFII

Drodzy moi Parafianie, koń-
czy się Rok Wielkiego Jubileuszu.
Rok pielgrzymowania do Rzymu,
do Ziemi Świętej, do sanktuariów
Maryjnych, w celu uzyskania Od-
pustu Jubileuszowego, czyli daro-
wania kary za popełnione grzechy.

Nowy Rok zacznie odmierzać
nowy wiek i nowe tysiąclecie od
narodzenia Pana Jezusa.

Jak wówczas Bóg wybrał św.
Józefa – „męża sprawiedliwego”
(Mt 1, 19) – na Oblubieńca Matki
Bożego Syna i przybranego ojca
Jezusa Chrystusa, obdarzając go
pełnym zaufaniem i miłością, tak
i my chcemy wkroczyć w nowy
wiek i nowe tysiąclecie, powierza-
jąc każdą rodzinę i całą rodzinę
parafialną opiece i wstawiennic-
twu św. Józefa, opiekuna rodzin
i patrona pracujących. Gdy głód
dotknął ziemię egipską i ludzie
prosili faraona o chleb, on im mó-
wił: „Idźcie to Józefa” (Rdz 41,
55), tak i my w trudnym dla ro-
dziny i ludzi pracy czasie, chcemy
szczerym sercem iść do św. Józe-
fa i zawierzyć mu nasze „jutro”.
W czasie tegorocznej kolędy, będę
w każdym domu powierzał Wasze
rodziny Jego opiece.

Zawierzyliśmy się Matce Bożej
Trąbkowskiej i Bożemu Miłosier-
dziu, a teraz zawierzymy się św.

Józefowi, obierając w ten sposób
Świętą Rodzinę za wzór dla na-
szych katolickich rodzin.

Będzie można zaopatrzyć się
w oprawiony obraz św. Józefa
(w tej samej cenie, co poprzednie
obrazy Matki Bożej Trąbkowskiej
i Miłosierdzia Bożego). Te trzy
obrazy o jednakowych wymiarach
będą stanowić „tryptyk” osób two-
rzących św. Rodzinę w Nazarecie.
W związku z zawierzeniem św.
Józefowi, chcemy też przyczynić
się do odnowienia obrazu św. Jó-
zefa w naszym kościele, gdyż jest
bardzo mocno zniszczony.

Niech Bóg błogosławi Rodzi-
nom naszej parafii.

Jednocześnie, na radosne prze-
życie Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, wszystkim pa-
rafianom życzę pokoju i radości
serca. Przede wszystkim obfitych
łask od Dzieciątka Jezus i Jego
Niepokalanej Matki. Niech Wasze
domy i Wasze serca wypełni Bo-
ży pokój. O te wielkie dary Boże
dla Drogich Parafian codziennie
proszę w modlitwie.

Oddany całym sercem Wasz
duszpasterz.

ks. E. Szymański
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NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2000

3 grudnia: Pierwsza Niedziela
Adwentu

W życiu często dotyka nas ból, cier-
pienie, nieszczęście. Wydaje się, że
wszystko sprzysięgło się przeciwko
nam. Ale Bóg nie opuszcza człowie-
ka, tak jak w przypadku oskarża-
nego przez Izraelitów proroka Je-
remiasza. Bożą pamięć o człowieku
potwierdza obietnica przyjścia na
ziemię Zbawiciela. Tak więc Bóg
wychodzi nam naprzeciw, aby poda-
rować: nadzieję, miłość, nowe życie.
My też powinniśmy iść Panu naprze-
ciw i współpracować z Nim każdego
dnia, aby dzięki nam narodził się
świat lepszy, braterski, taki jaki
zaplanował Bóg i jakiego oczekują
ludzie.

Jezus w Ewangelii roztacza wizje
apokaliptyczne, budzące grozę. Są
to zapowiedzi niespotykanych kata-
strof, morskich nawałnic. „Ludzie
mdleć będą w strachu” (Ewangelia).
Jezus zarazem uspokaja człowieka
„Nie bójcie się.” Dlaczego? Nadcho-
dzi Adwent. Oznacza on nadejście
Osoby, której ludzie wyczekują, bo
przyniesie ze sobą sprawiedliwość,
pokój i zbawienie. On da nam nowe
oczy, aby lepiej widzieć prawdę, pięk-
no i dobro w wydarzeniach każdego
dnia. Nadchodzi Chrystus i będzie
do ludzi przychodził każdego dnia
z darem miłości i sprawiedliwości.

Adwent to przypomnienie, że i ty
możesz okazywać gesty przyjaźni,
możesz pomagać innym, by stawali
się lepsi i szczęśliwsi.

10 grudnia: Druga Niedziela
Adwentu

W Starym Testamencie, a zatem
w czasach przed narodzeniem Pa-
na Jezusa, Żydzi często za grzech
odstępstwa od Boga ponoszą karę
niewoli, wygnania i ucisku. Właśnie
do nich pisze prorok Baruch krótką
księgę, aby przywrócić im nadzieję.
Historia się powtarza. Również na-
sze czasy oczekują sprawiedliwości
i pokoju. Także w naszych czasach
ludzie wierzący oddalają się od Boga.

Słowami wypływającymi z ser-
ca św. Paweł, w drugim czytaniu,
zwraca się do Filipian, aby ich mi-
łość do Pana Jezusa nieustannie się
doskonaliła i wzrastała. Wszystko
bowiem Jemu zawdzięczamy, dlate-
go winniśmy podjąć nasze „tak” dla
współpracy z Bogiem.

Z dalekiej pustyni rozlega się do-
nośny głos Jana Chrzciciela, wzywa-
jącego do gruntownej przemiany serc
w przygotowaniu na wielkiego Go-
ścia, który już jest blisko. Na nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia nie
wystarczy oświetlić kolorowo ulice
miasta, wykonać wspaniałe wystawy
w witrynach sklepowych i zakupić
dla bliskich prezenty pod choinkę.
Jezusa interesuje nasze serce. To tu,
w sercu, trzeba wyprostować „kręte
ścieżki”, usunąć grzech, by było czy-
ste i promieniejące. To serce trzeba
zmienić i nawrócić. Posłuchaj głosu
Jana z pustyni. Dla Jezusa trzeba
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torować ścieżki w sercu. Usuń górę
pychy, otwórz się na potrzeby innych
i nie tylko chciej brać, lecz dawać
im uśmiech, dobro, radość czy chleb.
Pan wychodzi nam naprzeciw, by
na tej „wyrównanej” drodze odbudo-
wać z nami nowy świat, świat pełen
pokoju.

17 grudnia: Trzecia Niedziela
Adwentu (Niedziela radości)

Mimo częstego karania, Bóg nie opu-
ścił Narodu Wybranego. To prorok
Sofoniasz zachęca „swoich braci”, by
nie tracili nadziei. Jest miejsce na
radość, bo i nas Pan Bóg nie po-
zostawia samych. Posyła Syna, aby
przyniósł nam pokój i radość życia.

Podkreśla tę prawdę refren dzi-
siejszego psalmu: „Głośmy z wese-
lem: Bóg jest między nami”.

Słowa, które św. Paweł kieruje do
Filipian, są prawdziwym hymnem
radości. „Pan jest blisko. Radujcie
się” (II czytanie). „Omnie się zbytnio
nie troskajcie”. Radością ożywieni,
jako chrześcijanie przelewajmy ją na
innych.

Św. Łukasz w Ewangelii poda-
je konkretne wskazania, które Jan
Chrzciciel kieruje do przychodzących
do niego po radę, co mają czynić.
Rzeczą, którą niechętnie się dzie-
limy, jest czas. Tymczasem ludzie
potrzebują właśnie naszego czasu,
naszej obecności, zwłaszcza samot-
ni, chorzy, opuszczeni. Dzielenie się
z nimi czasem, to jakby dzielić się
chlebem, odzieżą. Pomyśl o tym,
kiedy spotkasz kogoś ze zmęczoną
twarzą.

24 grudnia: Czwarta Niedziela
Adwentu

Micheasz prorok wskazuje na Betle-
jem, jako miejsce, skąd rozejdzie się

prawda, pokój i dobro aż po krańce
świata. Uczyni to Jezus – Mesjasz,
który tu się narodzi. Tymczasem,
tak jeszcze mało na świecie ludzi
przyjęło przesłanie Bożego pokoju.
Betlejem zaś i Palestyna przeszły
wiele ucisków i do dziś są podzielo-
ne.

Św. Paweł, w drugim czytaniu,
wskazuje na ofiarę Jezusa, którą
złożył za nas. Po to przyjął nasze
ciało, by złożyć je w ofierze za na-
sze grzechy. Zstąpił na ziemię, ciało
czyni narzędziem zbawienia przez
ofiarę z siebie. Maryja również po-
święca się. Wyrusza w drogę, by
podzielić się nie tylko radością ze
swoją krewną Elżbietą, ale także, by
przyjść jej z pomocą. Elżbieta na-
zwie ją błogosławioną. Przepiękny
jest ten dzisiejszy przekaz ewange-
liczny o radości Maryi i Elżbiety
oraz dziękczynieniu Bogu za dar po-
tomstwa. Jakże wrażliwa okazuje się
Maryja na małe sprawy, które mo-
gą sprawić komuś radość. Chrystus
chce posłużyć się nie tylko swoją
Matką, Apostołami, ale również na-
mi, by rozsiewać w świecie radość
i dobro. Panie spraw, byśmy byli
jak Maryja siewcami radości i poko-
ju, a rodzice oczekujący dziecka, by
przyjęli je z radością i czułością, na
znak umiłowania daru życia.

25 grudnia: Boże Narodzenie

Izajasz prorok, relacjonując o przy-
szłych narodzinach Mesjasza, po-
sługuje się pojęciami: światło, po-
kój, radość, sprawiedliwość. Te dary
przyniesie Mesjasz, „Bóg z nami”,
„Książę Pokoju” (I czytanie).

4



W liście do swojego ucznia
i współpracownika Tytusa św. Paweł
wyjaśnia, że narodzenie Mesjasza, to
nie tylko radosne wydarzenie. Jego
przyjście wymaga naszej przemiany.
Radość z Bożego Narodzenia musi
się zamieniać na dobre dzieła.

Chrystus na swoje przyjście wy-
biera noc, ubogą stajnię, niedostatek.
Pojawia się wśród ludzi ubogich, po-
niżonych. Dlaczego? Bo chce otoczyć
się ludźmi, którzy nie kierują się
pychą, bogactwem, ale głosem ser-
ca. Jak my co roku przeżywamy te
święta? Czy dla nas istotne są pre-
zenty, życzenia, światła na choince,
czy On, który przyszedł, aby nas
zbawić? Oprawa świąteczna – cho-
inka, lukrowane makowce, prezenty
szybko przeminą i co pozostanie?
Centrum tego wydarzenia stanowi
Syn Boży, który przynosząc ludziom
miłość i pokój, chce, byśmy na te
wartości otworzyli serce, przyjęli je
i nimi obdarowywali chorych, bied-
nych, samotnych.

31 grudnia: Świętej Rodziny

Każde dziecko jest godne miłości,
bo jest darem Bożym i umiłowa-
nym przez Boga. To On, jak Samu-
ela z pierwszego czytania, zna Cię
i woła po imieniu. Gdy w rodzinie
dziecko przyjdzie na świat, rodzice
pochylając się nad nim, chcą rozpo-
znać w nim podobieństwo do siebie.
Jest pewne wspaniałe podobieństwo,
które można dostrzec oczyma wiary
– to podobieństwo do Boga. „Jeste-
śmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi
jesteśmy” – zapewnia nas św. Jan
w drugim czytaniu.

Niekiedy dziecko sprawia rodzi-
com ból, a jego postawa może ich

poróżnić. Maryja i Józef jakby się
wzajemnie chcieli obwinić z powo-
du zagubienia Pana Jezusa. W tym
bólu jednak są solidarni i wspólnie
z poświęceniem Go poszukują. Tylko
w telewizyjnej reklamowej rodzinie
jest wszystko bez stresów i konflik-
tów. Przestronne mieszkanie, dobre
posiłki, a i zwierzakom dostają się
smakowite kąski. Wszyscy się uśmie-
chają życzliwie. Jakże to fałszywy
obraz, nie odpowiadający rzeczywi-
stości. Czyż nie trzeba nieraz kon-
frontacji ojca z dorastającym synem
czy matki z córką? Dzieci obwiniają
rodziców, że ich nie rozumieją, że nie
zaradzają wszystkim potrzebom. Ale
czy same nie są powodem wzrostu
napięć w rodzinie, przez swoje niepo-
słuszeństwo, lenistwo, niedbalstwo,
lekkomyślność, kłótliwość? Rodzina
to mała społeczność, w której trzeba
się uczyć życia wspólnotowego, zdo-
bywając się na poświęcenie, przeba-
czenie, szacunek do wysiłku innych,
uszanowanie potrzeb domowników.
Nie traćmy drogocennego czasu na
kłótnie i wzajemne urazy. Módlmy
się za swoich rodziców i ze swoimi ro-
dzicami, rodzeństwem, ponieważ tak
oni, jak i ty, są „Dziećmi Bożymi”.

Wydarzenia

Spowiedź św. adwentowa
i pierwszopiątkowa

W dniu 27 i 28 listopada w ramach
katechezy przystąpią do sakramentu
pokuty uczniowie gimnazjum.

W dniu 30 listopada (czwartek) od
godz. 14.30 – spowiedź św. dla dzieci
miejscowych.
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W dniu 1 grudnia (piątek) od godz.
14.00 – spowiedź św. dla dzieci z wio-
sek, o godz. 16.00 – Msza św. pierw-
szopiątkowa z odwozem do wiosek.

***
W sobotę 2 grudnia od godz. 15.00 –
adoracja Najświętszego Sakramentu,
godz. 16.30 – nabożeństwo fatimskie
z 6. nowenną do św. Józefa oraz
Msza św. ku czci matki Bożej.

***
Adwent
Od 3 grudnia rozpoczyna się okres
Adwentu. W czasie Adwentu Msze
św. roratnie będą odprawiane o godz.
16.30. Dzieci proszę o przygotowanie
pięknych lampionów.

***
W dniu 8 grudnia – święto Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. O godz. 16.30 odbędzie się
Msza św. z poświęceniem medalików
dzieci klas II.

***
Spowiedź św. dla parafian planowa-
na jest w piątek, 22 grudnia po
południu i w sobotę 23 grudnia
przed południem (termin może ulec
zmianie).

***
W wigilię Bożego Narodzenia (24
grudnia, niedziela) o godz. 21.30

w Czerniewie w szkole odprawiona
będzie Msza św. (pasterka).

Kolęda

Celem tegorocznej kolędy jest za-
wierzenie rodzin w opiekę św. Józe-
fowi, którego czcimy, jako opiekuna
rodzin i patrona ludzi pracy. Ser-
decznie proszę, aby w czasie kolędy
obecna była cała rodzina. Termin
kolędy podaję z wyprzedzeniem cza-
sowym, umożliwiającym dopasowa-
nie do niego własnych zajęć. Jako
wasz duszpasterz raz w roku pragnę
spotkać się z wszystkimi rodzina-
mi, wszystkimi parafianami i dla
wszystkich prosić o Boże błogosła-
wieństwo. Chciałbym zauważyć, że
nasze zawierzenie się św. Józefowi
nakłania nas do odnowienia znaj-
dującego się w kościele parafialnym
obrazu św. Józefa, liczącego około
250 lat, którego kopia będzie się
znajdować w naszych rodzinach, ja-
ko pamiątka zawierzenia. Proszę,
by do kolędy przygotować nakryty
stół, na którym powinny znajdować
się krzyż, dwie świece oraz woda
święcona.

ks. E. Szymański

PLAN KOLĘDY, grudzień 2000

27 grudnia, od godz. 9.00: Czerniec
28 grudnia, od godz. 9.00: Czerniewo (bez szkoły)
29 grudnia, od godz. 9.00: Kleszczewo, od p. Wenzel do p. Jaśkiewiczów
30 grudnia, od godz. 9.00: Kleszczewo, od p. Wlizło do p. Gawryjołek
31 grudnia: kolędy nie będzie
1 stycznia, od godz. 18.20: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa (ośmiorak)
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SYMBOLE I WYRAŻENIA W LITURGII KOŚCIOŁA

Adwent

Adwent pochodzi od łacińskiego
słowa ad-venire i oznacza nadejście.
Tym słowem określamy czas po-
przedzający Boże Narodzenie. Naj-
starsze ślady istnienia adwentu spo-
tykamy w czwartym wieku w Hisz-
panii i Galii. Był on wówczas przy-
gotowaniem do Objawienia się Pa-
na Jezusa (święto 6 stycznia). Od
piątego wieku stanowił przygotowa-
nie do Bożego Narodzenia. Adwent
obejmuje 4 niedziele. Kończy się
w wigilię Bożego Narodzenia. Ma
podwójne znaczenie:
1) przygotować wiernych na przyj-

ście Pana,
2) skłonić domyślenia o przyszłości,

kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz
drugi przy końcu czasu.

Zawiera dwie fazy: pierwsza – do
16 grudnia – kieruje myśli nasze ku
ostatecznemu przyjściu Pana Jezu-
sa, druga – od 16 grudnia – stanowi
jakby nowennę przygotowującą nas
na przeżycie Świąt Bożego Naro-
dzenia.

W tradycji z adwentem wią-
że się wiele pięknych zwyczajów
ludowych. W wigilię św. Marcina
wróżono z gęsich kości, jaka będzie
zbliżająca się zima.

W wigilię św. Andrzeja do dziś
leje się wosk na wodę, układa rzę-
dem obuwie dziewcząt, chowa kart-
ki z imionami pod poduszkę. Te
wszystkie zwyczaje wiążą się z pla-
nami matrymonialnymi.

Roraty

Roraty są nazwą Mszy św. od-
prawianej przez cały czas adwentu
ku czci Matki Bożej.

Nazwa wywodzi się z proroc-
twa Izajasza (Iz 45, 8). Rorate
coeli desuper, co oznacza: Niebio-
sa spuśćcie rosę z góry, a obłoki
niech zleją z deszczem sprawiedli-
wego. . . Niech się otworzy ziemia
i zrodzi Zbawiciela.

W czasie rorat pali się specjal-
na dodatkowa świeca, uroczyście
ozdobiona, będąca symbolem Matki
Najświętszej, która jakby wyprze-
dziła słońce, czyli przyjście na zie-
mię Światłości Świata – Chrystusa
Pana. O popularności Mszy św. ro-
ratnich świadczyło w średniowieczu
istnienie w Krakowie Kolegium Ro-
ratystów. We Mszy św. roratniej od-
prawianej przez biskupa na Wawelu
uczestniczył również król i przed-
stawiciele poszczególnych stanów
Rzeczypospolitej.

Pasterka

Jest to Msza św. odprawiana
o północy 24 na 25 grudnia przed
Bożym Narodzeniem Przypomina
ona pasterzy, którzy pierwsi przyby-
li oddać pokłon Bożemu Dzieciątku
w stajence betlejemskiej.

Trzej Królowie

Wg tradycji chrześcijańskiej no-
sili oni imiona: Kasper, Melchior
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i Baltazar zwani Mędrcami ze
Wschodu lub Królami. Wyobraża-
li oni trzy części znanego wów-
czas świata: Afrykę, Azję i Europę.
Oni złożyli hołd Bożemu Dzieciątku
w Betlejem.

Te imiona zapisujemy na
drzwiach odwiedzanych w czasie
kolędy rodzin. Na ich pamiątkę
podczas Mszy św. 6 stycznia, gdy
w liturgii przypominamy hołd zło-
żony przez nich Panu Jezusowi,
święci się kredę i kadzidło. Imion
tych nie wymienia Pismo Święte,
lecz tradycja chrześcijańska.

Pisane na drzwiach domu w cza-
sie kolędy litery „K+M+B” z nu-
merem roku, bardziej niż imiona
Mędrców, wyrażają inną prawdę.
Oznaczają bowiem pierwsze litery
trzech łacińskich wyrazów Christus
(czytaj Kristus) Mansionem Bene-
dicat, czyli „Niech Chrystus błogo-
sławi ten dom”.

Lata Matuzalemowe

Matuzalem, syn Henocha i po-
tomek Kaina, miał dożyć niewy-
obrażalnego wieku, bo aż 969 lat.
W wieku 187 lat urodził mu się
syn Lamek, który był ojcem Noego
– ocalonego wraz z rodziną z Po-
topu. Jest więc Matuzalem najstar-
szym człowiekiem w Piśmie Świę-
tym. Jest symbolem długowiecz-
ności. Stąd określenie: dożyć wie-
ku Matuzalema lub matuzalemowe
lata.

Encyklika

Encyklika to urzędowe pismo
papieża skierowane do całego Ko-
ścioła, wskazujące drogi rozwoju

nauki chrześcijańskiej. Zawiera też
pouczenia na konkretne tematy ja-
wiące się w danej epoce życia Ko-
ścioła. Encykliki papieskie utrzy-
mują jedność w wyjaśnianiu za-
gadnień dotyczących wiary i życia
moralnego. Są oficjalną wykładnią
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Mają nieraz charakter dogmatycz-
nych definicji.

Bulla

Bulla to dekret papieski napi-
sany w języku łacińskim na perga-
minie zaopatrzony w pieczęć. Treść
bulli dotyczy akt kanonizacyjnych,
beatyfikacyjnych, jubileuszy, two-
rzenia nowych diecezji.

Breve papieskie

To również pismo papieskie na-
pisane po łacinie na pergaminie,
zaopatrzone pieczęcią rybaka. Do-
tyczy nadania przywilejów, dyspens,
odpustów.

Biskup

Słowo wywodzi się z języka grec-
kiego: epi-scopos i oznacza strażni-
ka, opiekuna. Od XIX wieku ka-
pituły i episkopaty poszczególnych
krajów mają wyłączne prawo przed-
stawiania kandydatów. Kandydat na
biskupa musi mieć co najmniej 35
lat, wykazywać się wypróbowaną
wiarą, wysokim poziomem moral-
nym i intelektualnym. Biskupów
mianuje papież. Sakry biskupiej
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czyli święceń udziela kandydato-
wi mianowanemu przez papieża
trzech biskupów, z których jeden
jest wskazany przez papieża jako
główny konsekrator.

Biskup będący rządcą diecezji
ma obowiązek wizytowania diecezji
co 5 lat i przedkładania papieżo-
wi pisemnego sprawozdania z ży-
cia diecezji, udzielania sakramen-
tów w tym święceń kapłańskich,
konsekracji oleju krzyżma, konse-
kracji i poświęcenia kościołów. Bi-
skup jest stróżem wiary w diecezji.
Przysługuje mu tytuł „Ekscelencji”.
Symbolami jego władzy i godności
są mitra i pastorał. Nadto bisku-
pi noszą krzyż na piersi, pierścień
z relikwiami świętych, piuskę na
głowie. Z racji swoich święceń mają
prawo posiadania domowej kaplicy.

Kardynał

Słowo pochodzi od łacińskiego
przymiotnika „cardinalis” co ozna-
cza zawias podtrzymujący drzwi.
Kardynał to najwyższy po Ojcu
św. dostojnik Kościoła katolickiego.
Kardynałowie tworzą radę przy-
boczną Papieża, a zarazem świtę
reprezentacyjną.

Od XII wieku stanowią Kole-
gium Kardynalskie, którego prze-
wodniczącym – dziekanem – jest
każdorazowy biskup Ostii. Kole-
gium Kardynalskie dokonuje wybo-
ru nowego papieża. Obecnie jest
154 kardynałów. Ojciec święty mia-
nuje kardynałem i te nominacje
ogłasza najpierw w tak zwanym
tajnym konsystorzu, czyli zgroma-
dzeniu kardynałów pod przewodnic-
twem papieża, a później podaje je

do publicznej wiadomości. Kardyna-
łom przysługuje tytuł „Eminencji”.
Od XVII wieku mają specjalny kape-
lusz kardynalski, który pierwszy raz
nakłada mianowanemu sam Ojciec
święty.

Obecnie mamy następujących
kardynałów Polaków:
� Kardynał Józef Glemp, prymas
Polski – Warszawa
� Kardynał Franciszek Macharski –
Kraków
� Kardynał Henryk Gulbinowicz –
Wrocław
� Kardynał Andrzej Maria Deskur
– Watykan
� Kardynał Adam Kozłowiecki –
były misjonarz w Afryce (emeryt)
� Kardynałowie polskiego pocho-
dzenia: Adam Józef Maida (USA),
Edmund Kazimierz Szoka (USA),
Kazimierz Świątek (Białoruś).

Konklawe

Od słowa cum clave – oznacza
„pod kluczem” czyli odizolowane
miejsce, w którym Kolegium Kar-
dynalskie, nie mniej niż 120 kardy-
nałów, dokonuje wyboru papieża.

Pierwotnie wyboru dokonywa-
ło duchowieństwo i lud Rzymu.
Prowadziło to niekiedy do przekup-
stwa (symonii) lub wyboru papieża,
i anty-papieża. Do wyboru mieszali
się monarchowie świeccy. Wybrany
papież składał akt posłuszeństwa
cesarzowi. Na soborze w Lyonie
w 1274 r. kardynałowie wydali kon-
stytucję, która regulowała wybór
papieża. Niemniej monarchowie nie
chcieli rezygnować z wpływów na
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wybory. Jeszcze w 1903 r. po śmier-
ci Leona XIII, podczas konklawe,
cesarz austriacki Franciszek Józef,
głosem kardynała krakowskiego Ja-
na Puzyny, wykorzystując przysłu-
gujące mu prawo, przeszkodził wy-
borowi na papieża kardynała Ram-
polli. Wybrano wówczas na papieża
kardynała Sarto – Pius X. Wybrany
papież Pius X, pod groźbą ekskomu-
niki, zabronił zgłaszania weta przez
władców świeckich. Obecne przepi-
sy wyborcze wydał papież Paweł VI,
a uzupełnił je papież Jan Paweł II
w 1996 r.

Sposób wyboru: między 16 a 19
dniem po śmierci papieża kardy-
nałowie gromadzą się w Kaplicy
Sykstyńskiej w Watykanie na kon-
klawe. Prawo głosu mają do 85 roku
życia, a wybrany może być kardy-
nał, który nie przekroczył 80 roku
życia.

Przebieg obrad objęty jest naj-
ściślejszą tajemnicą. Kardynałowie,
z wyjątkiem chorych, nie mogą
opuszczać pomieszczeń zakwatero-
wania. Są odcięci od świata ze-
wnętrznego. Wyboru dokonuje się

ustnie – jednogłośnie z wyklucze-
niem jednego głosu, by wyelimino-
wać możliwość głosowania na siebie
lub na piśmie – wówczas do ważno-
ści potrzeba dwóch trzecich głosów
plus jeden, czyli absolutna więk-
szość.

Biały dym ukazujący się z komi-
na kaplicy informuje o dokonanym
wyborze nowego papieża. Nowy pa-
pież obiera sobie imię i przyjmu-
je akt posłuszeństwa od wszyst-
kich obecnych kardynałów. Kardy-
nał Diakon – biskup Ostii ogłasza
ludowi wybór.

Tak właśnie cały świat usły-
szał słowa, które wypowiedział dnia
16 października 1978 r. o godzi-
nie 18.43 kardynał Pericle Felici:
„Annuntio vobis saudium magnum
– Habemus Papam . . . Carolum
Cardinalem Wojtyla. . .”. Nowy Oj-
ciec Święty udzielał Miastu i światu
pierwszego błogosławieństwa (Urbi
et Orbi).

ks. E. Szymański

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC

Bóg posłał anioła do Dziewicy
imieniem Maryja, poślubionej mę-
żowi imieniem Józef. Anioł wszedł
do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą”. Zmie-
szała się na te słowa i rozważała
co miałoby oznaczać to pozdrowie-
nie.: „Jakże mi to, skoro nie znam
męża”. Na co Anioł odpowiedział:
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też
święte, które się narodzi, będzie na-
zwane Synem Bożym”. Na to rzekła
Maryja: „Oto ja służebnica Pańska
niech mi się stanie według twego
słowa”.

W Zwiastowaniu widzimy całko-
wite zaufanie, gdyż jeszcze nie rozu-
mie wszystkiego dokładnie, jednak
ufa bezgranicznie Bogu.
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A gdy nadchodził czas rozwiąza-
nia, Maryja z Józefem poszukiwali
miejsca. Nie było domu ani na-
wet gospody, gdzie mogliby znaleźć
schronienie. Udali się w dalszą dro-
gę, zatrzymując się w stajni, gdzie
nastąpiło Narodzenie. Wielkie trud-
ności napotykali, jednak stało się
to, co się miało wypełnić. Nic nie
przeszkodziło – ani ludzka obojęt-
ność, pogarda czy też bezradność,
ani brak dachu nad głową.

Miłość Oblubieńcza Ich Oboj-
ga cierpliwie znosi wszelkie trudy.
Z chwilą narodzin rozwija się pełnia
macierzyństwa i pełniamałżeństwa.
Nie miała czym okryć; zdjęła chust-
kę z głowyn aby utulić niemowlę.
Józef wiernie stoi u boku swej mał-
żonki, ciepłem serca trwając przy
Niej. I bydło ze stajni jako pierwsze
przyjmuje do siebie Rodzinę Świę-
tą, ciepłem swych ciał ogrzewając

pomieszczenie. Ta cisza owej Nocy;
opleciona bólem, trudem i radosnym
przyjęciem życia; przyjęciem pełni
małżeństwa, po dziś dzień wzbudza
w człowieku ogromny szacunek. Nie
trudno zatrzymać się przed „stajen-
ką” z chwilą zadumy i głębokiego
westchnienia, aby w ciszy swojego
serca odpowiedzieć Bogu na pytanie
– co Ty dla mnie uczyniłeś – a co ja
dla Ciebie uczyniłam?

Jak bardzo radośnie, świątecznie
i uroczyście stroimy swoje Świąty-
nie, mieszkania, ogrody, aby cieszyć
się wspólnie z Nimi pamiątką.

Niechaj ta wymowa – Pokój pły-
nący od Rodziny Świętej – przepeł-
nia każdego z nas. Przekazujmy so-
bie wzajemnie serdeczne życzenia:
pogodnych, zdrowych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia.

Halina Kanka

BETLEJEM

Jest tomałemiasteczko położone
w odległości ośmiu kilometrów na
południe od Jerozolimy, na szlaku
Patriarchów prowadzącym aż do
Hebronu. Betlejem, którego nazwa
znaczy „dom chleba”, leży na skraju
Pustyni Judzkiej i jest otoczone
urodzajnymi jeszcze polami. Dalej
rozciągają się jałowe tereny pokryte
kamieniami.

Betlejem kojarzy się nam z Gro-
tą Narodzenia, pasterzami i trzema
Mędrcami. Najpierw jednak musi-
my przypomnieć sobie kilka faktów,
które wydarzyły się w tym miejscu

tak bliskim sercu Żydów i chrześci-
jan.

Zanim narodził się tutaj Jezus,
Betlejem było miejscem urodzenia
ostatniego z patriarchów, Beniami-
na, potomka Jakuba (por. Rdz 35,
16–18). Poród był tak ciężki, że
jego matka, Rachela, zmarła. Wów-
czas Jakub wziął nowo narodzonego
w ramiona i zamiast nazwać go Be-
noni, to znaczy „syn mojej boleści”,
jak chciała matka, dał mu imię Be-
niamin, „syn prawicy”, co w języku
Jakuba znaczy „syn mojej siły” lub
„syn mojej wybranej”.
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Od tej chwili, dzięki temu wy-
darzeniu, Betlejem jest miejscem,
gdzie śmierć daje życie, nadzieja
triumfuje nad cierpieniem, gdzie
miłość jest silniejsza od boleści.

Jakub pochował Rachelę przy
drodze. Od tej pory, dla potomków
Jakuba będzie ona matką par excel-
lence, matką, która oddała życie,
aby dać życie. „Matka Izraela”, sta-
ła się ona tą, która wstawia się za
swymi dziećmi, tą, do której zwra-
cają się one w trudnych chwilach.
I tak, prorok Jeremiasz woła pod-
czas zniszczenia Jerozolimy w 587
roku: „W Rama daje się słyszeć la-
ment i gorzki płacz. Rachel opłakuje
swoich synów, nie daje się pocieszyć,
bo już ich nie ma” (Jr 31, 15).

Święty Mateusz nawiązuje do
słów proroka w związku z rzezią
niemowląt w Betlejem (por. Mt 2,
18).

Jeszcze dzisiaj przy wjeździe do
Betlejem stoi nieduży pomnik zwa-
ny „Grobem Racheli”, przy którym
liczni wierni przychodzą się modlić
i prosić „Matkę” o wstawiennictwo.
Pomimo tej dramatycznej historii,
będącej skutkiem ślepego szaleń-
stwa Heroda, Betlejem jest miej-
scem szczęścia, radości, gdzie niebo
„zstępuje” na ziemię.

Świadczy o tym historia Rut roz-
grywająca się w Betlejem. Było to
w czasie żniw, a więc w okresie obfi-
tości i radości. Rut zaznała wreszcie
szczęścia w nagrodę za wierność
i wyrzeczenia. Będąc poganką, któ-
rej obce było Boże objawienie, zo-
stała włączona do ludu wybranego
i otrzyma łaskę zostania prababką
Dawida.

Betlejem jest oczywiście także
miastem Dawida. Tu się urodził
i spędził całe dzieciństwo, dogląda-
jąc trzód swego ojca na okolicznych
pagórkach. Również w Betlejem
otrzyma królewskie namaszczenie
z rąk proroka Samuela. Gdy póź-
niej zostanie królem całego Izraela,
swoją stolicę ustanowi w Jerozoli-
mie, niedaleko od swej rodzinnej
miejscowości.

Prorok Micheasz w VII wieku
przed Chr. przypomina mesjańskie
powołanie Betlejem (por. Mi 5, 1).

Mesjasz wyjdzie z Betlejem. Jó-
zef, mąż Maryi, pochodził z Betle-
jem, dlatego musieli się tam udać,
aby się dać zapisać zgodnie z roz-
porządzeniem Cezara Augusta. Ten
niewiele znaczący fakt w historii
cesarstwa rzymskiego sprawi, iż Je-
zus narodzi się nie w Nazarecie, lecz
w Betlejem, zgodnie z proroctwami.

Ewangelia według świętego Łu-
kasza mówi, że Maryja i Józef
nie mogli znaleźć miejsca w wio-
sce i musieli schronić się w grocie
urządzonej na stajnię. Grota owa
będzie czczona od początku ist-
nienia Kościoła. Orygenes, jeden
z najwybitniejszych teologów i fi-
lozofów chrześcijańskich, odwiedził
grotę w 215 roku, zaś święta He-
lena, matka cesarza Konstantyna,
kazała w 325 roku zbudować nad
grotą wielką bazylikę.

W IV wieku św. Hieronim za-
mieszkał w innej grocie, sąsiadującej
z grotą Narodzenia. Przebywał tu
przez trzydzieści sześć lat, pracując
nad tłumaczeniem pism biblijnych
na język łaciński („Wulgata”).
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Bazylika przetrwała wiele na-
jazdów, nie doznając prawie żadnej
szkody. Zawdzięczała to niekiedy
mało znaczącym przyczynom. I tak,
w 614 roku Persowie ją oszczędzili
dzięki wizerunkom trzech Mędrców
na ścianie przedniej. Postacie Mędr-
ców przypominały im ich własnych
przodków. W następnym stuleciu
sytuacja powtórzyła się, tym razem
z Arabami. Po zniszczeniu wszyst-
kich kościołów w mieście, oszczę-
dzili bazylikę Narodzenia z tego
samego powodu. W okresie wypraw
krzyżowych w bazylice tej byli koro-
nowani królowie Jerozolimy, a Be-
tlejem od 1099 stało się lennem
normandzkim.

Nigdy w historii miejsce uro-
dzenia dziecka nie doznało takie-
go przeznaczenia, nie było czczo-
ne przez wielu i szanowane przez
wszystkich.

Dziś, aby wejść do bazyliki, trze-
ba się mocno schylić, tak małe
są drzwi wejściowe. Zostały one
zmniejszone w czasach panowania
tureckiego. Turcy mieli bowiem nie-
mądry zwyczaj wjeżdżania do ko-
ściołów na koniach.

Ale czy te małe drzwi nie wy-
rażają pokory i łagodności, które
pozwalają nam adorować Dziecię
w Betlejem?

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania

W ŚREDNIOWIECZNYM
KLASZTORZE I SKRYBTORIUM

Benedykt z Nursji (około
480– 560) jest uważany za twórcę
idei życia klasztornego. „Patriarcha
zachodnich mnichów” był współcze-
śnie mało znanym włoskim opatem.
O jego życiu dowiadujemy się z księgi
napisanej przez papieża Grzegorza
Wielkiego. Wiemy, że edukację swoją
rozpoczął w Rzymie, ale z niewyja-
śnionych przyczyn jej nie ukończył.
Wiódł następnie ascetyczny żywot,
mieszkając przez trzy lata w ja-
skini. Starał się tworzyć niewielkie
wspólnoty liczące 12 braci. W końcu
znalazł swoje miejsce na szczycie
wzgórza Monte Cassino, gdzie zbu-
dował klasztor.

Reguła zakonu stworzonego
przez Benedykta z Nursji brzmiała
„Ora et labora” – módl się i pracuj.
Klasztor miał być przygotowaniem
młodego człowieka do życia ducho-
wego. W tym celu św. Benedykt
opracował bardzo dokładną regułę,
która w 73 rozdziałach drobiazgowo
opisywała codzienne życie w klasz-
tornej społeczności. Dzień mnicha
był bardzo dokładnie uporządkowa-
ny i dzielił się w równej mierze
na czas poświęcony wspólnej mo-
dlitwie, lekturze i pracy fizycznej.
Porządek dnia wyznaczają godziny
pacierzy. Według Benedykta ma być
codziennie śpiewane 8 nabożeństw
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w klasztornej kaplicy. Oto jak przed-
stawiały się godziny zajęć mnichów:

0.30 czuwanie, godzina czytań

2.30 ponowny sen

4.00 o świcie wspólne modlitwy

4.30 znowu sen

5.45 definitywne wstawanie, toaleta

przed 6.00 msze prywatne

6.00 wspólna modlitwa

6.30 zebranie całej wspólnoty za-
konnej

część liturgiczna – lektura jednego
z rozdziałów reguły zakonnej lub
treść Ewangelii z komentarzem opa-
ta

część administracyjna – opat przed-
stawiał bieżące sprawy klasztoru
oraz rachunki wspólnoty

część dyscyplinarna – mnisi przed-
stawiali wobec całego zgromadzenia
uchybienia przeciwko regule zako-
nu.

7.30 msza poranna dla całej wspól-
noty

8.15–9.00 msze prywatne

9.00–10.30 msza dla całej wspólno-
ty

10.45–11.30 praca

11.30 wspólna modlitwa

12.00 obiad

12.45–13.45 odpoczynek

14.00 wspólna modlitwa

14.30–16.15 praca fizyczna w ogro-
dzie lub w bibliotece

16.30–17.15 wspólna modlitwa

17.30–18.00 kolacja

18.00 ostatnia wspólna modlitwa

18.45 sen

Po ostatniej modlitwie jeden z za-
konników z latarnią powinien skon-
trolować cały klasztor oraz zamknąć
bramę przed złodziejami, a także,
aby braciszkowie nie mieli pokus
opuszczenia na noc klasztoru. Jak
widzimy, zakonnicy poświęcali dużo
czasu na modlitwy, ale Św. Bene-
dykt nakazał im również pracować.
Zakonnicy trudnili się najczęściej
przepisywaniem ksiąg. Sala, w któ-
rej przepisywano manuskrypty, na-
zywała się skrybtorium. Miejsce to
w klasztorze objęte było specjalnym
błogosławieństwem. Kopista w ciągu
jednego dnia pracy mógł przepisać
od 3 do 6 kart księgi. Potrzeba by-
ło całego roku na przepisanie Biblii.
Wprawnymnich, jeżeli żył dostatecz-
nie długo, mógł przepisać w ciągu
życia około 40 ksiąg. Spotykamy
klasztory, które wręcz specjalizowa-
ły się w tych zajęciach. W klasztorze
Sankt Gallen było około 400 mni-
chów, w tym 300 z nich trudniło się
przepisywaniem manuskryptów.

Proces produkowania książek
wymagał podziału pracy. Jedni mnisi
przygotowują pergamin, drudzy wy-
rysowują linie, następni wygładzają
skórę, a po właściwym pisarzu do
pracy przystępują korektorzy, ilumi-
natorzy i introligatorzy. Spotykamy
również wzmiankę, że w klaszto-
rach istniała funkcja osoby czuwają-
cej nad interpunkcją. Pergamin do
ksiąg wykonywano ze skóry niena-
rodzonych cieląt, koźląt i jagniąt.
Zdarzało się, że na ten cel pozy-
skiwano skóry jeleni i macior. Nad
cięciem i znakowaniem pergaminu
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czuwał kantor, który również popra-
wiał rękopisy i sporządzał czasem
oprawę księgi. Materiał do pisania
był drogi i było go niewiele. Zakon-
nicy często wycierali ze zniszczo-
nych pergaminów pierwotny tekst
i nanosili nowy. Czym pisano? Otóż
średniowieczny atrament wyrabia-
no z soku kapuścianego, siarcza-
nu miedzi, i galasówek gotowanych
z gumą arabską z dodatkiem pi-
wa albo wina. Klasztory nie były
ogrzewane. Jedyne pomieszczenie,
gdzie można było rozpalić ogień to
skrybtorium. Temperatura musiała
być taka, aby produkty, z których
wytwarzano atrament dały się roz-
puścić.

Każdy zakon posiadał swoisty
sposób pisania. Znane nam pismo
„łamane”, zwane „gotyckim” pocho-
dziło właśnie z Monte Cassino. Na-
stępnie ten krój liter przejął zakon
w Mont – Saint Michel, a stąd
rozprzestrzenił się on do Niemiec,

gdzie przetrwał do końca XIX wie-
ku. Trzeba było mieć rzeczywiście
benedyktyńską cierpliwość do ta-
kiej pracy. Kopiści pocieszali się, że
każda napisana litera wymaże przy-
najmniej jeden grzech na tamtym
świecie. Pewien anonimowy skryba
napisał do nas współczesnych: „Za-
cni czytelnicy, którzy posłużycie się
tą pracą, pamiętajcie, proszę, o tym,
który ją skopiował: był to ubogi
brat. . . było mu zimno; i ukończył
w nocy to, czego nie zdążył przepisać
przy dziennym świetle. Uważajcie
na swoje palce! Nie dotykajcie nim
mojego pisma! Nie wiecie, co zna-
czy pisać! Jest to straszliwa harów-
ka: zgina wam grzbiet, przyćmiewa
wzrok, powoduje ból w żołądku i że-
brach. . . Módlcie się za biednego
skrybę”. Czy można w to wszyst-
ko uwierzyć w dzisiejszym świecie
komputerów, drukarek i Internetu?

Mariusz Paradecki

Średniowieczne opactwo Mont Saint-Michel w Normandii.
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. . .GDZIE MOŻNA DZISIAJ ŚWIĘTYCH ZOBACZYĆ?. . .

Pozostaje wdzięczność „Kanie” za
przedstawienie artykułu pani An-
ny Burdówny, jak również autorowi
zdjęcia, za przybliżenie tej żyjącej
świętej osoby.

Ta ełganowska nauczycielka
przedwojennej polskiej szkoły, która
pracowała w niej z zapałem młodości
i z niej została aresztowana zasługuje
na to miano. „. . .piątek 1 września
1939 roku, przed piątą, wybrałyśmy
się (z Kunegundą Pawłowską) do
kościoła w Trąbkach Wielkich. Po
porannej rosie szedł potężny huk
dział. Jakiś mężczyzna orzący pole
pod lasem powiedział nam, że to od
morza – to było Westerplatte. . .”

Pani Anna Burdówna miała też
swoje „Westerplatte”, leżące w ełga-
nowskiej dolinie, za drutami obozu
Ravensbrück i w swoim sercu. Mówią
o niej więźniarki z Ravensbrück. . .

Helena Laura-Chmielecka nr
6676 – „. . .gdy byłam chora ura-
towały mnie od komory gazowej:
Marta Baranowska, Hanka Burdów-
na, Ojcumiła Falkowska, Eliza Cet-
kowska”.

Rene Skalska nr 4609 „. . .Hanka
Burdówna piękny charakter, piękny
człowiek. Miała w sobie tyle dobroci,
wyrozumiałości dla ludzkich ułom-
ności, że wydawało się to czasem
nierealne. Nigdy się nie pogniewa-
ła, nigdy nikomu nie odpowiedziała
ostro. . .”

Władysława Poniecka-Wojcie-
chowska nr 7532 – „. . .dzięki Kore-
wie i Hance Burdównie nie poszłam
do bunkra, ale zostałam w 1943 roku

wysłana do komanda do Neurohlau.
. . . jestem wdzięczna i pełna podzi-
wu mojej kochanej zastępowej Hance
Burdównie za tyle pięknych prze-
żyć duchowych. Kiedy wyjeżdżałam
przymusowo do komanda w Neuroh-
lau, wtedy Hanka Burdówna dała
mi wiązankę kwiatów. Jej słowa za-
pamiętałam na resztę mojego życia.
Wskazując na czerwonego maczka,
mówiła: bądź dobra i miej serce
gorące dla bliźniego, dla Polski. . .”

Pani Anna Burdówna znalazła się
w grupie więźniarek, które ofiarowa-
ły życie za inne współwięźniarki, za
te chore pozostawione w zamino-
wanym obozie. Wiedziały, że muszą
pomóc chorym i cierpiącym zanim
SS-mani wysadzą cały obóz w po-
wietrze. Wiedziały, że tym samym
skazują się na śmierć, w chwili gdy
mogły jako zdrowe opuścić obóz. . .

„. . .Nagły huk. Serca podchodzą
pod gardła.

– Już po nas! – jęczą chore.
– O Jezu, Jezu. . . wysadzają obóz.
Druga detonacja. Trzecia. I prze-

rwa. Cisza.
– Na litość! Na co czekają?
– Niech już raz będzie koniec!
Jęki, płacz, modlitwy, różnoję-

zyczne głosy.
– Uspokójcie się – któraś z per-

sonelu zziajana wpada do rewiru –
Niemcy zniszczyli wodociągi.

Jeszcze chwila napięcia, a po niej
cisza. . .”

(Danuta Brzosko-Mędryk „Mury
w Ravesnbrück”)

I jeszcze osobiste wyznania pani
Anny, która to wszystko przeżyła
i żyje skromnie w Łodzi.
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„. . .Wiara ratowała od śmierci sa-
mobójczej, od szaleństwa, wskazując
proporcje między Absolutem a dro-
biną ludzką, uczyła pokory wobec
spraw trudnych, niezrozumiałych,
wiadomych tylko Bogu. Zakładała
dziecięcą ufność w Ojcowskie Mi-
łosierdzie i w Jego nierychliwą, ale
pewną sprawiedliwość. Osoby niewie-
rzące zazdrościły nam tej postawy,
ich filozofia wyrozumowana odrzu-
cała wpływy pozaziemskie na świat
i życie ludzkie, odznaczała się pesy-
mizmem. Harcerki z tajnej drużyny:
„Mury”, do której i ja należałam, ma-
jące według słów swego przyrzecze-
nia służyć Bogu, Polsce i bliźniemu
– postawiły na miłość. Można było
realizować Miłość do Boga – w aktach
wdzięczności za każde pochylenie się
nad wzywającym Go człowiekiem –
i do ludzi, poprzez moc samary-
tańską, dzielenie się kromką chle-
ba, uśmiech, uścisk ręki, życzliwość,
wyrozumiałość. . . Miłość nakazywała
nie tylko nieść pomoc współcierpią-
cym, ale oddawać też posługę konają-
cym i zmarłym. . . Była to modlitwa,
zamknięcie oczu, ostatnie pożegna-
nie, czasem kwiatek polny czy kłosy
przyniesione przez kolumny pracują-
ce w polu, zanim nagie ciało rzucono

na stos innych ciał, aby je wynieść
do krematorium. . .”

Władysława Sikora nr 3643 –
„. . .stwierdzam, że naszą najwięk-
szą siłą była solidarność, wzajemna
pomoc, patriotyzm, życie religijne,
ufność w opatrzność Boską, przy-
jaźń i przykład wspaniałych kobiet,
Polek-bohaterek. . .”.

Pozostaje nam brać przykład.
A gdzie można świętych zobaczyć? Są
między nami. . . A co można jeszcze
zrobić? Trzeba ocalić od zapomnie-
nia. . .

Marek Dziekoński

Wykorzystane materiały:
Urszula Wińska, Zwyciężyły wartości
– wspomnienia z Ravensbrück.
Danuta Brzosko-Mędryk, Mury
w Ravesnbrück.
Józefa Krośnicka, Zanim Gdańskie
Wyżyny wróciły do Polski.
Kronika Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie.
Listy pisane do prywatnych osób
przez Annę Burdównę.
List pani Anny Burdówny z dnia
2 kwietnia 2000 roku do Gminy
Trąbki Wielkie.
Osobiste rozmowy telefoniczne.

PATRIOTYZMU CZAS UCZYĆ

Listopad jest miesiącem, kiedy
sporo uwagi poświęcamy sprawom
Ojczyzny. Jej stanowi obecnemu i hi-
storii. Dzieje się tak, bo w tym
miesiącu obchodzimy rocznicę odzy-
skania niepodległości. To dobrze, bo
przy tej okazji coraz częściej poja-

wia się słowo „patriotyzm”. Ostatnio
jakby mocno zapomniane, przyćmio-
nemodniejszymi określeniami rodem
z „rozkrzyczanych” feerią barw ko-
lorowych gazet i innych nośników
informacji, odłożone do lamusa, bo
ktoś kiedyś – w przypływie utraty
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zdrowego rozsądku – uznał je za
staroświeckie.

Jakże często brak patriotyzmu
zarzucamy, my – dorośli, młodzie-
ży. Zapominamy tylko, że to nie
kto inny, a tylko my, powinniśmy
nauczyć ich właściwego pojmowania
i realizowania słowa patriotyzm.

Nie bez powodu piszę o tym
w kontekście święta niepodległości.
Tego dnia bowiem, młodzież z Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich pre-
zentowała program poetycko-wokal-
ny o wydźwięku głęboko patriotycz-
nym. Przedstawiali go dwukrotnie.
Raz w kościele w Trąbkach Wiel-
kich, a drugi raz w Sobowidzu, gdzie
wystąpili po mszy świętej, oglądani
(i sądząc po reakcjach, podziwiani)
przez wypełnioną wiernymi świąty-
nię.

Wiem, że na początku sceptycz-
nie podchodzili do pomysłu takie-
go okolicznościowego występu, lecz
z czasem, jak widzieli wstających
podczas śpiewania pieśni legiono-
wych i Roty słuchaczy, a nawet łzy

wzruszenia u co niektórych, zgodnie
orzekli: warto było. Myślę, że to by-
ła ważna, choć spontaniczna, lekcja
patriotyzmu.

Wielki patriotyzm Polaków ob-
jawiał się głównie wtedy, gdy kraj
znajdował się w dramatycznych oko-
licznościach. Do takich należą wojny.
Naród nasz wskutek tychże bywał
na przestrzeni wieków boleśnie do-
świadczany. Warto o tym pamiętać
i na fali tej pamięci uczyć młodych
poczucia patriotyzmu.

Sądzę, że przy odrobinie zachęty
ze strony dorosłych łatwo wykrzesać
w młodych ludziach wrażliwość su-
gerującą docenianie pierwiastka pa-
triotycznego. I dziś, zamiast mojej
na ten temat refleksji, tekst młode-
go, zdolnego kolegi, odznaczający się
wnikliwością spojrzenia i wrażliwo-
ścią wobec tematu wojny. Zatem bez
zbędnych słów zachęcam do lektury
i refleksji.

Stanisław Szulist

WOJENKO, WOJENKO, CÓŻEŚ TY ZA PANI. . .
Wojna – pojęcie znane ludziom od

dawien dawna. Jest ona najgorszym
i najbardziej bezwzględnym sposo-
bem rozwiązywania konfliktów. Jak
wiadomo, „wojna żywi wojnę”, więc
popadnięcie w jakikolwiek konflikt
zbrojny grozi długotrwałym zniewo-
leniem zarówno fizycznym jak i du-
chowym.

Wojna towarzyszyła człowiekowi
od czasów prehistorycznych. Walczy-
liśmy nie tylko o to, co niezbędne,
ale również o to, by pokazać świa-

tu, kto ma władzę. Jednak głów-
nym powodem walki nie jest chęć,
na przykład, zwiększenia terytorium,
ale zatarcie w człowieku – przeważ-
nie w osobie rządzącej – granicy
między dobrem i złem. Gdy czło-
wiek czuje się silny, czyni wszystko,
aby tę siłę zademonstrować. Weź-
my za przykład choćby początek II
wojny punickiej, kiedy dochodzi do
spotkania posłańca rzymskiego z se-
natorami kartagińskimi, gdy mówi
w imieniu całej armii rzymskiej: „Tu
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przynosimy wojnę i pokój. Bierzcie
co chcecie.” Oni natomiast odparli
mu: „Jak wam się podoba. Nam jest
wszystko jedno”. Rzymianin z kolei,
pewny siebie, powiedział: „Przynosi-
my wojnę”. Kartagińczycy jak jeden
mąż odrzekli: „Przyjmujemy”. Ta,
wydaje się, komiczna nieco scena
stała się początkiem długotrwałych
bitew rzymsko – kartagińskich. Gdy-
byśmy to gruntownie przeanalizowa-
li, z pewnością stwierdzilibyśmy, że tę
wojnę można było zgasić w zarodku.
Przeszkodziła temu jednak pycha
dwóch wielkich mocarstw tamtego
czasu. Ale na wojnie, jak na wojnie
– trzeba przygotować się nawet do
przykrych sytuacji – jak rzekł jeden
z filozofów.

Wojna przyjmuje różne oblicza.
Może być: zimna, czyli rozgrywana
przy pomocy polityki, nacisków eko-
nomicznych, działalności szpiegow-
skiej, wrogiej propagandy, a nawet
sabotażu. Może być brudna, czyli
bezecna – każda zresztą taką jest –
niegodziwa, zbrodnicza i dziwna, to
znaczy niby wojna i święta, dżihad,
czyli prowadzona w obronie wiary.
Chore umysły ludzi, którzy rozpętali
jakikolwiek konflikt zbrojny zdają się
mówić same za siebie. Doskonałymi
przykładami są tu słynne zdania:
„Chcesz pokoju, gotuj się do wojny”,
„Na wojnie wielkie wydarzenia by-
wają wynikiem błahych przyczyn” –
Cezar, „To wspaniałe, ale to nie jest
wojna” – to komentarz na szarżę
lekkiej brygady kawalerii brytyjskiej
przez dowódcę wroga, Francuza Pier-
re a Bosqueta.

Jak już wcześniej wspomniałem,
wojna zniewala również ducha. Tak

jak w opowiadaniu „Żołnierz” Marka
Hłaski, lub w wierszu Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego „Gdy broń dymią-
cą. . .”. Dusza żołnierza, którywidział
choćby krztę okrucieństwa wojenne-
go, jest już skażona. Taki człowiek
przestaje wtedy realnie myśleć, staje
się zastraszonym i zamkniętym w so-
bie i w swoich przemyśleniach. Jed-
nak we współczesnym świecie główną
przyczyną wojen są pieniądze. Gian
– Jacop Trivulzio na pytanie króla
Ludwika XII „Jakie są trzy rzeczy
potrzebne do prowadzenia wojny”,
odpowiedział: „Pieniądze, pieniądze
i jeszcze raz pieniądze”. I jest to
prawdą, gdyż bezduszne snoby są
zazwyczaj bogatymi biznesmenami,
dla których życie innych ludzi zdaje
się nie mieć szczególnej wartości.

Moim zdaniem prowadzenie wo-
jen jest bezsensowne. Gdy tak bę-
dziemy, jako ludzkość, rozwiązywać
problemy, to do niczego nie dojdzie-
my. Zawsze znajdzie się ktoś, kto
uzna, że problem można rozwiązać
tylko siłą, a to źle, wbrew huma-
nizmowi, o którym słyszymy tyle
szczytnych haseł.

Niech więc na przyszłość przy-
świeca światu autentyczna troska
o pokój ludzkości, a słowa Wyspiań-
skiego z „Wesela”:

Niech na całym świecie wojna
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna

były tylko słowami zamkniętymi na
stronach szlachetnej literatury.

Tomek Schuchardt
gimnazjalista z II d
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PODZIĘKOWANIE

Chciałabym za pośrednictwem
„Kany” złożyć serdeczne podzięko-
wania Zarządowi Gminy z byłym
wójtem Stanisławem Dziemińskim
za pomoc w postaci ufundowania
stypendium w okresie studiów mo-
jego syna Krzysztofa. Środki w wy-
sokości 100 zł miesięcznie pozwoliły
na pokrycie kosztów dojazdu na
uczelnię przez okres 2 lat, co znacz-
nie odciążyło mój skromny budżet
domowy, z którego muszę opłacać
bilet miesięczny młodszemu synowi
oraz utrzymać naszą pięcioosobową
rodzinę.

Chociaż okazana nam pomoc wy-
korzystana została zgodnie z prze-
znaczeniem, to (przykro mi to
stwierdzić) nie obyło się bez sąsiedz-
kiej zawiści, ale na szczęście, życzli-
wość rodziny i przyjaciół wspierała
nas duchowo, a czasem też mate-
rialnie.

Dzisiaj mogę z całą pewnością
powiedzieć, że środki zainwestowa-
ne w naukę przyniosły zamierzony

efekt. W czerwcu ubiegłego roku
Krzysiek obronił pracę magisterską
z wynikiem bardzo dobrym, a je-
go promotor wiąże z nim pewne
plany na przyszłość. W grudniu
otrzymał atrakcyjną pracę w reno-
mowanej firmie w Warszawie, któ-
rą w znacznej mierze zawdzięcza
własnej pracowitości oraz doskona-
łemu przygotowaniu zawodowemu
otrzymanemu na Wydziale Elektro-
niki i Telekomunikacji Politechniki
Gdańskiej. W dalszym ciągu inten-
sywnie uczy się języka angielskiego
oraz niemieckiego.

Zarządowi Gminy życzę pozyski-
wania funduszy na pomoc młodym,
zdolnym ludziom, których na tere-
nie naszej gminy nie brakuje. Już
przed wiekami nasi wielcy mawiali:
„Takie będą Rzeczypospolite, jak ich
młodzieży chowanie” – święte słowa
– inwestujmy więc w młodych!

Z poważaniem
Wanda Nowak

RADA DUSZPASTERSKA

Wniedzielę, 29 października, od-
było się robocze posiedzenie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej. W spo-
tkaniu uczestniczyło 13 radnych,
których po wstępnej modlitwie ks.
proboszcz E. Szymański poinfor-
mował o bieżących sprawach parafii

oraz przypomniał o ustaleniach pod-
jętych na poprzednim posiedzeniu.

Zgodnie z ustaleniami, została
rozpoczęta przebudowa sanitaria-
tów przy Domu Pielgrzyma.

Ks. E. Szymański podzięko-
wał wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie odpustu, a szcze-

20



gólnie wykonawcom koron żniw-
nych i organizatorom „festynu pa-
rafialnego”. W związku ze Świętem
Zmarłych ksiądz przypomniał o roli
porządkowych w kierowaniu wzmo-
żonym ruchem samochodowym oraz
odpowiednim ustawianiu samocho-
dów na parkingach i poboczach.
Ksiądz przypomniał również o ko-
nieczności uporządkowania cmen-
tarza i oczyszczenia śmietników na
cmentarzu przez wiernych ze wsi
Trąbki Wielkie. W przyszłym roku
odpowiedzialność za oczyszczenie
śmietników na cmentarzu przejmą
wierni ze wsi Ełganowo.

Ksiądz poinformował, że w tym
roku składki na ogrzewanie kościo-
ła będą zbierane w niedzielę 26
listopada.

W końcowej dyskusji radni kolej-
ny raz poruszyli sprawę przeznacze-
nia działki przy bloku SKR na cele
kościelne oraz budowy kapliczki na
rozwidleniu dróg do Ełganowa i Ku-
negundy Pawłowskiej za blokiem
„Nadzieja”.

Następne posiedzenie Rady od-
będzie się w okresie Świąt Bożego
Narodzenia, jako spotkanie opłat-
kowe.

Józef Sroka

WIGILIA W ŻYCIU

W życiu wigilia, rodzinna więź
przekaz miłości, darów szczerych
czystych jak nigdy prawych serc
i słów mówiących w żywej bieli.

To ona w pamięć się zagłębia
aby powrócić gdy ją wzywasz
jak do opłatka coś się łamał
i swoim sercem przekazywał.

W życiu wigilia, dniem szczególnym
on w pokoleniach ma miejsce stałe
a w nim czekamy na Boże dziecię
na jego miłość, Bożą chwałę.

Jan Orczykowski
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania „ciągówki”. Odgadnięte
hasła wpisujemy tak, by ostatnia litera poprzedniego hasła była początkiem
następnego. litery oznaczone kolejno od 1 do 13 utworzą hasło, które
jest rozwiązaniem. Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do
koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 24 grudnia).

1–2. Ogród, raj. 2–3. Bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta.
3–4. Pierwszy człowiek. 4–5. 26 maja, to jej święto. 5–6. Syn
Adama i Ewy. 6–7. Wszyscy . . . są dziećmi Boga. 7–8. Mały Edward.
8–9. np. róża, tulipan. 9–10. Na plecach ucznia. 10–11. Maryja, Józef
i Jezus, to . . . 11–12. . . . Stróż. 12–13. Uświęcająca, uczynkowa.
13–14. 12 . . . Chrystusa. 14–15. np. II światowa. 15–16. Sprzedaje

leki. 16–17. Mesjasz. 17–18. Z nim na roraty. 18–19. Po dniu.
19–20. Najpotrzebniejszy sakrament. 20–21. Duża Terenia.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA48



INTENCJE MSZY ŚW. Grudzień 2000

30.11. Czwartek przed pierwszym
piątkiem miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne – z róży
św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Kingi –
p. Wiebe

2. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Jolanty – p. Kisickiej

3. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Piotra i Leona
Cieszyńskich, godz. 830

Za śp. Annę Zulewską,
godz. 1100

4. O błogosławieństwo w pracy
przy wydobywaniu kruszywa na
Gapiej Górze za wstawiennic-
twem Matki Bożej i św. Barbary
(p. Dziekoński)

5. Za śp. Kazimierza Krzos oraz za
śp. Jana, Martę, Leona i Marię

6. O zdrowie dla Jana Recy
i Krystyny Tkaczyk

7. Za śp. Jana Nadolskiego i za
zmarłych z tej rodziny

8. Za śp. Zofię Gołembiewską
oraz za zmarłych z rodziny
Gołembiewskich i Nalikowskich

9. Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

10. Za śp. Mariannę i Aleksandra
Łęczyckich oraz za śp. Teresę
i Henryka Bigus, godz. 700

Za śp. Annę i Jana Świeczkow-
skich oraz za śp. Annę, Leona
i Engelberta Halba, godz. 830

O błogosławieństwo dla rodziny
Myszk (z Kaczek), godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

11. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
12. Za śp. Grzegorza Sadocha
13. Za śp. Łucję Selka
14. Za śp. Helenę i Leona

Jaszewskich
15. Za śp. Stanisława Tarczyńskiego
16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego

(9. rocznica śmierci)
17. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Bronisława i Katarzynę
Iwanowicz, godz. 830

18. Za śp. Jana i Cecylię
Ludwichowskich oraz za
zmarłych z tej rodziny

19. Za śp. Ryszarda Pikulę
(5. rocznica śmierci)

20. Za śp. Władysława Płazę
21. Za śp. Annę i Franciszka

Kromer
22. Za śp. Henryka Pankowskiego
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
24. Za śp. Władysława Myszk,

godz. 830

24. Za śp. Henryka Pankowskiego,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

Za śp. Józefę Linko, godz. 2130

(Czerniewo, szkoła)
25. W intencji parafian, godz. 0000

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

Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Stanisława Janusów,
godz. 1100
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W intencji nowożeńców,
godz. 1700

26. Dziękczynna w 45. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Gerarda Lewandowskich,
godz. 700

Za śp. Władysławę i Józefa
Plaków oraz za śp. Metę
Cymermann, godz. 830

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1100

Za śp. Szczepana Goczkowskie-
go, godz. 1700

27. Za śp. Stefanię Felchnerowską
28. Za śp. Dorotę Knapińską

(3. rocznica śmierci)
29. Za śp. Jolantę Kopicką
30. Za śp. Stanisława Tarczyńskiego
31. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Sylwestra Reimus,
godz. 830

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu
5 grudnia: Sylwia Aleksandra Ossowska, Paulina Marlena Filan, Paulina
Weronika Gdaniec, Paulina Małgorzata Bukowska
25 grudnia: Dominik Piotr Luksemburg, Natalia Ewa Budnik

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny i Zdzisława
Kwiatków
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Zbigniewa
Wójtowiczów
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Krystyny i Stanisława
Janusów

Z przykościelnego kiosku
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że już od 1. niedzieli grudnia
można nabywać książkowy Kalendarz Rolnika, który zawiera bogactwo
wiedzy rolniczej, a w szczególności – różnego rodzaju porady. Zachęcamy
do nabycia.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


