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Rodzino Święta,
proszę,

bądź w życiu mym
przykładem,

niech za Twym
idę śladem

z rodziną całą mą.

Ty spraw,
byśmy w pokoju,

w jedności,
zgodnie żyli,

od Ciebie się uczyli
pracować,
modlić się.

Z pokorą niech
tu znosim

swe krzyże,
trudy, znoje,
niech nam

cierpienia Twoje
głęboko w duszy tkwią.



WIELKI JUBILEUSZ

Dobiega końca Wielki Jubileusz
Roku 2000, zapowiedziany przez
papieża Jana Pawła II w bulli In-
carnationis Mysterium w dniu 29
listopada 1998 r. Przygotowaniem
całego Kościoła do tego Jubileuszu
były trzy lata poprzedzające go,
a poświęcone szczególnemu uczcze-
niu Jezusa Chrystusa – 1997 r.
Ducha Świętego – 1998 r. i Boga
Ojca – 1999 r.

Gdy kardynał Karol Wojtyła 16
października 1978 r. został wybra-
ny papieżem, wówczas składając mu
homagium prymas Polski kardynał
Stefan Wyszyński powiedział: „Ty
masz wprowadzić Kościół w nowe
tysiąclecie”. Papież Jan Paweł II
w czasie swego pontyfikatu staran-
nie przygotowywał Kościół do tej
szczególnej chwili. We wspomnianej
bulli dokładnie nakreślił zadania
i przywileje Wielkiego Jubileuszu.
Jubileusz, to czas łaski od Pana
i wdzięczności człowieka za Boże
dary.

Łaska darowana nam jest w od-
puście Roku Jubileuszowego, po-
przez pielgrzymki, nie tylko do
Rzymu czy do Ziemi Świętej, ale
i do kościołów katedralnych. Mamy
uczcić 2000 rocznicę przyjścia Pana
Jezusa na świat przez nawrócenie
dokonane w sakramencie pokuty,
przez pojednanie z braćmi, przez
darowanie win oraz przyznanie się
do nich. Społeczność międzynaro-
dowa wezwana jest do darowania
zadłużenia krajom ubogim, a cały

Kościół do oczyszczenia się z win
przeszłości.

Papież zapoczątkował Rok Ju-
bileuszowy otwarciem Drzwi Świę-
tych w Bazylice św. Piotra w noc
Bożego Narodzenia 1999 r., a w dniu
Bożego Narodzenia Jubileusz zo-
stał zainaugurowany we wszyst-
kich kościołach katedralnych przez
biskupów ordynariuszy. Centralne
uroczystości jubileuszowe koncen-
trowały się w Rzymie. W Wiecznym
Mieście przewidziano 28 spotkań
jubileuszowych z udziałem Papieża
dla różnych grup. Rozpoczęły się one
od jubileuszu dzieci w dniu 2 stycz-
nia. Do szczególnych przeżyć zali-
czyć należy Drogę KrzyżowąwKolo-
seum w Wielki Piątek, pielgrzymkę
narodową Polaków w dniach od
1–11 lipca, w której wzięło udział
około 3 tysięcy polskich kapłanów
i 70 tysięcy wiernych. Niewątpli-
wie największym wydarzeniem były
Światowe Dni Młodzieży od 15–30
sierpnia z udziałem około 2 mi-
lionów młodych z całego świata.
Nie można pominąć również piel-
grzymki Ojca Św. do Ziemi Świętej
w marcu 2000, która odbiła się
głośnym echem w wielu krajach
i wzbudziła przyjazne nastawienie
do niej Żydów i Palestyńczyków.

W ślad za rzymskimi obchoda-
mi jubileuszowymi Episkopat Polski
przygotował szczegółowy program
i terminarz uroczystości jubileuszo-
wych dla Kościoła w Polsce. Biskupi
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polscy dokonali uroczystego otwar-
cia Roku Jubileuszowego w świę-
to Bożego Narodzenia 25 grudnia
1999 r.

Szczególnie uroczyście w No-
wy Rok 2000 wkroczyła młodzież
w ramach Europejskiego Spotkania
Młodych, które odbyło się w dniach
od 28 grudnia do 1 stycznia w War-
szawie. W tych dniach modlitwy
uczestniczyło około 70 tysięcy mło-
dych z Polski, z Europy, i z innych
kontynentów.

W dniach od 14–21 marca Dusz-
pasterstwo Pielgrzymkowe Księży
Pallotynów zorganizowało narodo-
wą pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej. Wzięło w niej udział około
700 Polaków, w tym 98 kapłanów
i 8 biskupów z prymasem kardy-
nałem Józefem Glempem na czele.
W tej pielgrzymce uczestniczył rów-
nież Metropolita Gdański Arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski. W wymia-
rze ogólnopolskim wielkim wyda-
rzeniem jubileuszowym był II Zjazd
Gnieźnieński, który odbył się 12
marca z udziałem Episkopatu Pol-
ski. Uczestniczyli w nim prezydenci
państw Środkowej Europy związa-
nych z działalnością św. Wojciecha.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski
powitał Valdasa Adamkusa – pre-
zydenta Litwy, Johhanesa Rauha –
prezydenta Niemiec, Rudolfa Schu-
stera – prezydenta Słowacji, Arpada
Goncza – prezydenta Węgier. Nie
przybył Vaclav Havel z powodu cho-
roby i Leonid Kuczma, w związku
z katastrofą w kopalni, w której
zginęło 80 górników. W spotkaniu
uczestniczył również legat papieski
kardynał Angelo Sodano.

Szczególnie uroczysty charakter
miały obchody Wielkiego Jubileuszu
w diecezjach założonych przed ty-
siącem lat. Są nimi diecezja gnieź-
nieńska, kołobrzeska, krakowska,
wrocławska i poznańska. W ra-
mach obchodów Wielkiego Jubile-
uszu 2000 lat od narodzenia Pana
Jezusa odbyła się też, wspomnia-
na już, narodowa pielgrzymka do
Rzymu w dniach od 1–11 lipca.
Dniami wspólnych modlitw i spo-
tkania z Ojcem Świętym były 6 i 7
lipca. W pielgrzymce uczestniczyło
w niej ponad 70 tysięcy Polaków,
w tym około 3 tysięcy kapłanów.

Młodzież polska włączyła się
w przeżycia Roku Jubileuszowe-
go przez bardzo liczne uczestnictwo
w Światowych Dniach Młodzieży
w Rzymie w dniach 14–20 sierpnia.
Inni młodzi łączyli się w modli-
twie z Jasnej Góry z młodzieżą
w Rzymie. Również nasza archidie-
cezja gdańska uroczyście świętowała
Wielki Jubileusz, obchodząc w dniu
3 maja na wzgórzu Św. Wojciecha
w Gdańsku odpust ku czci chrzci-
ciela gdańszczan oraz w dniach 1– 3
września z udziałem całego Episko-
patu i władz państwowych – tema-
tem tych obchodów było „Święto
Człowieka”.

Hasłem Roku Wielkiego Jubile-
uszu były słowa Ojca św. Jana Paw-
ła II, wypowiedziane w dniu wybo-
ru: „otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Dla ułatwienia duchowego przeży-
cia Wielkiego Jubileuszu i uzyska-
nia odpustu Roku Jubileuszowego,
z upoważnienia Ojca świętego, Me-
tropolita Gdański Tadeusz Gocłow-
ski wyznaczył następujące kościoły
odpustowe:
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� Kościół katedralny w Gdańsku
Oliwie,
� Bazylika konkatedralna
w Gdańsku,
� Sanktuarium Matki Bożej
w Swarzewie,
� Sanktuarium Matki Bożej
w Wejherowie,
� Sanktuarium Matki Bożej
w Matemblewie,
� Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich,
� Sanktuarium św. Wojciecha
w Gdańsku Św. Wojciechu,
� Kościół NMP w Gdyni,
� Sanktuarium św. Wojciecha
w Świbnie (od czerwca, czyli od
konsekracji tego kościoła).

Dobiegają końca dni Wielkiego Ju-
bileuszu Roku 2000 od narodzenia
Pana Jezusa. Ojciec Święty dokona
zakończenia Wielkiego Jubileuszu
w dniu 6 stycznia 2001 r. Zewnętrz-
nym znakiem będzie zamknięcie
Drzwi Świętych w Bazylice św. Pio-
tra.

A czy każdy z nas wykorzystał
szansę, by pojednać się z Bogiem
i bliźnimi? Czy zyskaliśmy odpust
zupełny Roku Jubileuszowego?

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2001

1 stycznia: Świętej Bożej
Rodzicielki – Światowy Dzień
Pokoju

Antyfona na wejście z dzisiejszej
Mszy św. wyraża uczczenie Maryi za
dzieło, które w Niej i przez Nią się
dokonało dla dobra całej ludzkości:
„Witaj Święta Boża Rodzicielko, Ty
wydałaś na świat Króla, który włada
niebem i ziemią na wieki”.

Św. Łukasz w Ewangelii zapisał
słowa „Maryja zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu” (Łk 2, 19). W oryginale grec-
kim „rozważała” znaczy dokładnie:
„zebrała”, a także – „zrozumiała
w swoim sercu” wydarzenia, które
się przy Jej udziale dokonały. W Ma-
ryi i wokół Niej dokonały się rzeczy

zdumiewające i pełne blasku. Bo to
do Niej odnoszą się słowa polskiej
pieśni: „Ona Boga na świat nam
przyniosła”, Ona więc zaprasza nas
do spojrzenia oczyma duszy na ła-
skę, jaką Ojciec Niebieski przez Jej
posłuszeństwo dał światu w Oso-
bie Syna, Jezusa Chrystusa. To jest
znak Bożej miłości sięgającej począt-
ków ludzkości, jak i odpowiedź na
grzech człowieka. Maryja zaprasza
nas do odkrycia najwyższej warto-
ści utajonej w Jej dziecku, ukrytej
w wydarzeniach związanych z Bo-
żym Narodzeniem.

ks. E. Szymański

6 stycznia: Objawienie Pańskie

„[Mędrcy] weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upa-
dli na twarz i oddali Mu pokłon”(Mt

4



2, 11). Jest to kres wędrówki Mę-
drców, uosabiających wszystkich lu-
dzi szczerze szukających Boga. Pan
na koniec daje się poznać w tym
Dziecku, ukazanym im przez Matkę.
Zadaniem Maryi jest więc ukazanie
światu Tego, którego wszyscy ludzie
oczekują.

Św. Ambroży przypomina nam, iż
„Maryja jest świątynią Boga, nie zaś
Bogiem świątyni”. Celem autentycz-
nej pobożności maryjnej oraz liturgii
ku czci Matki Bożej zawsze jest Chry-
stus i Eucharystia. Jeden z najwięk-
szych czcicieli Maryi, św. Luigi Maria
Grignion de Montfort (1673–1716),
bretoński kapłan, autor sławnego
Traktatu o prawdziwym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny,
z całych sił zwalczał nadużycia w kul-
cie maryjnym i ostro atakował ludzi
jedynie powierzchownie pobożnych
i zarozumiałych, którzy zamiast się
nawrócić do Chrystusa, uciekali się
do pobożności maryjnej jak do jakie-
goś magicznego rytu.

Per Mariam and Jesum, „przez
Maryję do Jezusa” – głosi starożyt-
na sentencja maryjna. I my tak jak
Mędrcy idźmy drogą poszukiwań,
zaangażowania, wiary, by dojść do
domu, gdzie ujrzymy Maryję, która
ukaże nam Jezusa, jedynego Zbawi-
ciela.

(G.R.)

7 stycznia: Chrzest Pański

„Jezus także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego. . .” (Łk 3,
21).

Usłyszymy te słowa dzisiaj, w opi-
sie chrztu Jezusa, przytoczonym

przez Łukasza. Trzeci Ewangeli-
sta lubi ukazywać Jezusa modlą-
cego się w najważniejszych chwilach
Jego ziemskiego życia. I gdy On
się modli, Duch Święty zstępuje na
Niego, objawiając wspaniałość Jego
tajemnicy jako Syna. Nasze myśli
biegną równocześnie do Jego Matki.
Tradycja chrześcijańska żywi głębo-
kie przekonanie, iż Maryja w chwili
zwiastowania anielskiego modliła się
w swoim skromnym domku nazare-
tańskim. Anioł od razu powiedział
Jej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie
(. . .) Ten, który się narodzi, będzie
nazwany Synem Bożym” (Łk 1, 35).

Modlitwa otwiera niebiosa i spra-
wia, że Duch Święty zstępuje. Ma-
ryi objawia Jej Boże macierzyństwo,
nam zaś to, iż otrzymaliśmy „du-
cha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 8,
15).

Maryja modli się za wszystkie
dzieci Boże. Roman Melodyta, wiel-
ki poeta syryjski z VI wieku, włożył
w ustaMaryi następujące słowa: „Bę-
dę waszą orędowniczką przed moim
Synem. Nie trapcie się, odrzućcie
wszelki strach: Ja, pełna łaski, będę
z Nim rozmawiać!”

(G.R.)

14 stycznia: II niedziela zwykła

W historii ludzkości nie ma nic bar-
dziej normalnego niż wesele. Tym
razem jednak obecnych jest dwoje
specjalnych gości: Maryja i Jezus.
W małej galilejskiej wsi, której na-
zwa brzmi Kana, miał miejsce „po-
czątek znaków” Jezusa, pierwsze
objawienie Jego chwały oraz pierw-
sze wyznanie wiary Jego uczniów (J
2, 11).
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Znaczący udział w tym pierw-
szym cudownym znaku ma Maryja.
Ukazuje się nam jako Matka, ale
również jako uczennica Jezusa, go-
towa przyjąć i żyć ze swoim Synem
„godziną” wyznaczoną przez Ojca,
którą zna jedynie Jezus: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J
2, 5).

Jest coś w tym opowiadaniu,
w którym o nowożeńcach, głównych
przecież bohaterach, nic się nie mó-
wi, gdy tymczasem cała uwaga jest
skoncentrowana na Jezusie i Maryi.
Ewangelista bowiem dokonał zamia-
ny: panem młodym jest Jezus. On
bowiem daje wino dobre, On, który
jest nowym człowiekiem. Maryja jest
„Niewiastą”, jak nazwie Ją tu i na
Kalwarii, tą, która w pełni reali-
zuje prorocki obraz Córki Syjonu,
nową Ewą, Matką żyjących. Mary-
ja w Kanie reprezentuje lud Boży,
z którym Jezus zawrze nowe przy-
mierze. Jest więc obrazem Kościoła
i jego zbawczego posługiwania, a jest
nim właśnie dzięki swej wierze.

Maryja jest pierwszą wierzącą,
tą, która ufa Synowi mimo Jego
enigmatycznej odpowiedzi. Ona nie
wie, co zrobi Syn, ale wie, iż jest
jedynym, który może coś uczynić,
dlatego wypowiada słowa posłusz-
nego zaufania, słowa pełne wiary:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. Jest to jedyne przykazanie
zostawione nam przez Maryję!

Wiara, według św. Jana, powinna
cechować całą postawę chrześcijani-
na, ponieważ jest ona największym
darem, radykalną przemianą wody
naszego cielesnego życia w wino Du-
cha Świętego. Jak dla Niej po znaku
z Kany, tak i dla nas, jeżeli będziemy

wierzyć, nic nie będzie takie samo
jak wcześniej. Dla Jana, w relacji
Matka – syn, Maryja była doskona-
łym i czytelnym modelem wiary.

Wiara Kościoła jest taka sama.
Nasza wiara nie może więc być inna.

(Giovanni Saldarini)

21 stycznia: III niedziela zwykła

Nazaret jest ojczyzną Maryi. Tam
dorastała, tam też wyszła za mąż za
Józefa, betlejemskiego cieślę, który
szukając pracy dotarł na północ.
Tam otrzymała swe nadzwyczajne
i jedyne w swoim rodzaju powołanie,
tam wychowała Syna – Jezusa.

Tam Jezus pracował z Józefem
aż do trzydziestego roku życia. Teraz
zaś, po rozpoczęciu swej działalności
publicznej, po otrzymaniu od kuzyna
Jana chrztu w Jordanie i mesjań-
skiego namaszczenia od Ojca: „Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie” (Łk 3, 22), po
pokonaniu pokus na pustyni i roz-
poczęciu nauczania w synagogach
Galilei, powrócił do Nazaretu.

Należy może zwrócić uwagę na
zdanie wtrącone przez ewangelistę:
„W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi” (Łk 4, 10).
Jezus był praktykujący i regularnie
chodził do synagogi. Nie można też
zapominać o wcześniejszej uwadze,
mówiącej, iż „rodzice Jego chodzili
co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy” (Łk 2, 41). Józef i Maryja
także byli głęboko praktykujący. Je-
zus nauczył się modlić dzięki modli-
twie mamy. Maryja jest więc również
nauczycielką modlitwy.

Ewangelista nieustannie podkre-
śla, że Duch Święty stale towarzyszy
Jezusowi, dlatego pisze, że „powrócił
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Jezus w mocy Ducha do Galilei” (Łk
4, 14). Nieprzypadkowo też popro-
szony, by odczytał fragment Pisma
świętego, otworzył zwój proroka Iza-
jasza i przeczytał: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę. . .” (Łk 4, 18). Po
przeczytaniu tego fragmentu, jak to
było w zwyczaju, wygłosił najkrótsze
i najsugestywniejsze kazanie: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które-
ście słyszeli” (Łk 4, 21). Jezus jest
„wcielonym Słowem”, „zrealizowaną
Ewangelią”, przesłaniem nie tylko
przeczytanym, ale także przeżytym.

Stosowne więc będzie uchwyce-
nie podobieństwa między zstąpie-
niem Ducha na Jezusa, który urze-
czywistnił Jego działalność mesjań-
ską, a zstąpieniem Ducha na Maryję
podczas zwiastowania, realizującego
Jej macierzyńską misję mesjańską.
Duch Święty jest źródłem każdego
posłannictwa. Jest nim dla Kościoła,
jest nim dla każdego z nas. Podobnie
jak w przypadku Jezusa i Maryi,
potrzebuje jednak naszego „tak”.

(G.S.)

28 stycznia: IV niedziela zwykła

Entuzjazm mieszkańców Nazaretu
wobec ich sławnego rodaka: „wysła-
wiany był przez wszystkich” (Łk 4,
14) – szybko zmienił się w gniew, aż
po chęć zabicia Go, gdy zorientowali
się, że Jezus nie da sobą sterować,
ani nie pozwoli się im zdominować.
Jego rodacy chcieli bowiem, by był
cudotwórcą wyłącznie na ich usłu-
gach: „Dokonajże i tu, w swojej

ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy w Kafarnaum” (Łk 4,
23).

Jest to szeroko rozpowszechnio-
ne roszczenie, by Bóg używał swej
mocy jedynie dla nas. Jezus przy-
szedł do wszystkich; dla Niego nie
ma uprzywilejowanych. Bóg Jezusa
kocha każdego człowieka (por. Łk 2,
14), także pogan, wdowę z Sydonu
czy trędowatego syryjskiego genera-
ła, w przeciwieństwie do tego, co
myśleli mieszkańcy Nazaretu oraz
uczeni w Piśmie i faryzeusze, przy-
zwyczajeni do traktowania Boga jako
swej wyłącznej własności.

Jezus od początku był znakiem
sprzeciwu, został odrzucony właśnie
przez swoich. Maryi, Matce, powie-
dział przecież Symeon: „Oto Ten
przeznaczony jest (. . .) na znak, któ-
remu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,
34 – 35).

W Nazarecie więc zaczyna się dla
Maryi realizować ta przepowiednia.
Maryja pojęła drogę macierzyństwa
jako służbę zbawieniu, które jest dla
wszystkich, a które przychodzi przez
odrzucenie i próbę krzyża.

Tajemnica Chrystusa rozjaśnia
tajemnicę Maryi. Także Maryja nie
może być manipulowana przez niko-
go.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY, styczeń 2001

pon. 1.01., od 18.20 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa (ośmiorak)
wt. 2.01., od 14.00 – Kleszczewo, od p. Wilków do leśniczówki oraz od

p. Majewskich do końca
śr. 3.01., od 14.00 – Kleszczewo, od p. Kanków do p. Skibowskiej
czw. 4.01., od 18.00 – Ełganowo, od p. Hennigów do p. Zulewskich

i sklepu
pt. 5.01., od 18.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pasteura, od p. Wysieckich

i ul. Krótka
sob. 6.01., od 10.00 – Ełganowo, ul. Szkolna, od p. Dubielów do

p. Łączów
nie. 7.01., od 18.20 – Trąbki Wielkie, ul. Polonii Gd., od p. Kęsych do

p. Jacka Preussa
pon. 8.01., od 14.00 – Ełganowo, od p. Zittermana, Czerniewko,

ul. Szkolna, strona prawa, do szkoły włącznie
wt. 9.01., od 13.00 – Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Oroń, domy przy

szosie (pojazd)
śr. 10.01., od 14.00 – Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Kusaj do p. Machów
czw. 11.01., od 14.00 – Ełganowo, ul. Macierzy Szkolnej, od

p. Czerniewskich
pt. 12.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Dyksów do

krzyża
sob. 13.01., od 8.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Preussa do

bloku Nadzieja włącznie
nie. 14.01., od 18.20 – Trąbki Wielkie, blok SKR przy ul. Sportowej
pon. 15.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Sportowa, od p. Świerczków
wt. 16.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, od p. Kopickich
śr. 17.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, od p. Kuszów do

p. Gorzyńskich
czw. 18.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, dwa bloki
pt. 19.01., od 18.00 – Trąbki Wielkie, Kasary przy ul. Parkowej, pałac

przy ul. Gdańskiej i szkoła w Czerniewie
sob. 20.01., od 8.00 – Trąbki Wielkie, osiedle, ul. Pawłowskiej, Bukowa,

Kasztanowa, Akacjowa
nie. 21.01., od 18.20 – Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, blok nr 1
pon. 22.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, osiedle, ul. Jesionowa, Dębowa,

Lipowa, Klonowa, Brzozowa
wt. 23.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, Agronomówka przy ul. Gdańskiej

i ul. Leśna
śr. 24.01., od 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Gdańska, od p. Tkaczyk (bez

Agronomówki)
czw. 25.01., od 16.00 – Trąbki Wielkie, osiedle, nowi mieszkańcy,

u których w ubiegłych latach nie było kolędy
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Uwaga:
1. Porządek kolędy może ulec zmianie ze względu na pogrzeb lub chorobę.

W pominiętych rodzinach kolęda odbędzie się po zakończeniu kolędy
objętej planem (by nie zmieniać podanego tu porządku).

2. Księdzu podczas kolędy towarzyszyć będą nadzwyczajni szafarze
Eucharystii.

3. Proszę o obecność wszystkich domowników podczas kolędy, gdyż całe
rodziny pragniemy zawierzyć opiece św. Józefa.

4. W Kleszczewie Górnym, Ełganowie przy ul. Asfaltowej tradycyjnie
proszę o pojazd. Myślę, że troska w tej sprawie należy do sołtysa danej
wioski.

5. Kolęda biskupia w dekanacie odbędzie się 19 stycznia, przybędzie
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski.

SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH
NA TEMAT NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Jubileuszowe wyzwanie

Jubileusz 2000 lat Zbawienia,
którego obchody zbliżają się do
końca, nawiązuje do korzeni bi-
blijnych i podejmuje wezwanie nie
tylko duchowe i religijne, lecz także
społeczne na miarę potrzeb dzisiej-
szych czasów. Rachunek sumienia,
który Kościół czyni z okazji Wiel-
kiego Jubileuszu, nakazuje podjąć
odpowiednie inicjatywy w celu na-
prawienia krzywd i różnych form
duchowego zniewolenia w naszej
Ojczyźnie. Czynimy to w poczuciu
obowiązku wobec Chrystusa, Ko-
ścioła i społeczeństwa – nie w tym
celu, by powiększać i tak dostatecz-
nie duże rozgoryczenie społeczności,
ale po to, by podbudować nadzieję
i wskazać na nauczanie Kościoła.

Świadomi że „Nauczanie i upo-
wszechnianie nauki społecznej

wchodzi w zakres misji ewange-
lizacyjnej Kościoła i stanowi istot-
ną część orędzia chrześcijańskie-
go. . .” (CA 5) pragniemy zwrócić
uwagę na niektóre zjawiska spo-
łeczne w naszym kraju. Poprzez
upowszechnienie nauki społecznej,
Kościół chce dobrze spełniać mi-
sję nowej ewangelizacji, której nasz
naród potrzebuje. Kościół w Polsce
przez dziesięć wiekówwzrastał z na-
rodem i razem z nim formował jego
chrześcijańską moralność, tworzył
zręby państwa i życia społecznego
w oparciu o prawo Boże. Dlatego
dziś z całą odpowiedzialnością po-
wtarza za Janem Pawłem II, że
„nie ma prawdziwego rozwiązania
„kwestii społecznej” poza Ewange-
lią i „rzeczy nowe” mogą w niej
odnaleźć swoją przestrzeń prawdy
i odpowiedni fundament moralny”
(CA 5).
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Nowa sytuacja społeczna

Polska w ostatnim dziesięciole-
ciu stała się areną wielkich prze-
mian zapoczątkowanych sierpnio-
wym solidarnościowym zrywem ro-
botników. Nowy styl walki bez prze-
mocy, wyrażający się w słowach
„zło dobrem zwyciężaj” i determina-
cja narodu, doprowadziły w konse-
kwencji do powstania III Rzeczypo-
spolitej. Wwyniku transformacji po-
litycznej wprowadzono system de-
mokratyczny, a marksistowska par-
tia przestała pełnić przewodnią rolę
w państwie. Gospodarka zarządza-
na nakazowo i odgórnie przekształ-
cona została w gospodarkę rynkową.
Proces tak głębokich przemian po-
lityczno-gospodarczych, jak każde
tego rodzaju zjawisko, ma drama-
tyczny przebieg. Złożyły się na to
różnorakie przyczyny.

W spadku po systemie komuni-
stycznym III Rzeczpospolita otrzy-
mała zadłużenie sięgające dziesiąt-
ków miliardów dolarów, które trze-
ba będzie spłacać przy wielkim wy-
rzeczeniu społeczeństwa przez wie-
le, wiele lat.

W początkowej fazie przemian
niektórzy z dawnej nomenklatury
przywłaszczyli sobie w majestacie
prawa majątek, który należał do
narodu. Dzięki temu, w krótkim
czasie pojawili się biznesmeni z klu-
cza sprawujących dawniej władzę.

Na oczach zrozpaczonych pra-
cowników Państwowych Gospo-
darstw Rolnych dokonano wyprze-
daży narzędzi pracy, inwentarza
żywego i demontażu zakładów. Ro-
botnikom rolnym pozostały pege-
erowskie mieszkania bez nadzoru
i bezrobocie.

Na oczach całego narodu nisz-
czono i palono tajne archiwa, by za-
trzeć ślady wyrządzanego zła i ciem-
nej przeszłości. Pozostała pamięć
narodu i bezradne sądy. W świe-
tle reflektorów telewizyjnych de-
batowano i debatuje się nad gi-
gantycznymi aferami finansowymi
i gospodarczymi. Winni tych afer
za swe przestępstwa nie ponieśli
konsekwencji.

Dramaturgia tych przemian po-
lega też i na tym, że autorzy prze-
mian – robotnicy, chłopi i część
inteligencji, gotowi do wyrzeczeń
i zaciskania pasa na rzecz lepszej
przyszłości w wolnym państwie, po-
nieśli największe koszta. Dotych-
czas jednak żadna ekipa rządząca
nie uświadomiła im, jak wysoką
cenę zapłaci społeczeństwo za roz-
poczęte przemiany. Nikt nie potrafił
przedstawić narodowi ogromu wy-
rzeczeń.

Polska scena polityczna jest
areną rzadko spotykanych napięć.
Ugrupowania opozycyjne zachowu-
ją się wobec siebie jak wrogowie,
jakby nie byli dziećmi jednego na-
rodu, wychowanego w cywilizacji
miłości bliźniego i miłości nieprzy-
jaciół. Przeciwnicy polityczni we
wzajemnych ocenach nie doszuku-
ją się żadnych pozytywów. Postawa
taka jest grzechem przeciwko dia-
logowi i przeciwko dobru wspólne-
mu. Kościół przypomina i przyna-
gla wszystkich odpowiedzialnych za
przemiany polskiej rzeczywistości,
tak z lewej jak i z prawej strony, do
solidarnego współdziałania na rzecz
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dobra wspólnego. Tylko takie dzia-
łaniemoże przynieść sukces społecz-
ny, polityczny i kulturowy naszego
kraju. Potrzebna jest powszechna
zgoda wszystkich obywateli i par-
tii politycznych na fundamentalne
zasady życia społecznego i na ich
realizację.

Pierwszą zasadą życia społecz-
nego oraz sercem i duszą nauki
społecznej Kościoła jest osoba ludz-
ka i jej godność. Tej zasady nikt nie
powinien podważać. Człowiek jako
istota rozumna i wolna, podmiot
praw i obowiązków, jest drogą Ko-
ścioła i celem działalności społecz-
nej. W godność człowieka wpisane
są wartości podstawowe, takie jak:
prawda, wolność, sprawiedliwość,
solidarność, pokój, chrześcijańska
miłość. „Do nich więc należy się od-
wołać, by przeprowadzić istotne re-
formy struktur gospodarczych, po-
litycznych, kulturowych i technicz-
nych, a także dokonać koniecznych
zmian instytucjonalnych” (Wskaza-
nia dotyczące formacji kapłańskiej
43).

Gospodarka wolnorynkowa jest
skutecznym narzędziem restruktu-
ryzacji, wykorzystania zasobów i za-
spakajania potrzeb (CA 34). W ra-
mach przeobrażeń ustrojowych pań-
stwawprowadzono cztery konieczne
reformy. Niezależnie od obiektyw-
nych trudności związanych z ich re-
alizacją, nasze miasta i wioski przy-
bierają nowoczesny wygląd i sys-
tematycznie podnosi się standard
życia wielu obywateli. Choć po-
zytywne rezultaty są faktem, giną
w zamęcie sporów politycznych i wy-
górowanych oczekiwać konsumpcyj-
nych. Z niepokojem stwierdzamy, że

niektóre środowiska nie doceniają
pozytywnych skutków przemian.

Bolesne problemy

Niestety, Polska, wprowadzając
przeobrażenia ustrojowe, nie unik-
nęła problemów, z którymi boryka-
ją się kraje o stabilnej gospodarce
rynkowej. Pojawiło się zjawisko bez-
robocia przybierające zatrważające
rozmiary. Bezrobocie o tyle groź-
niejsze, bo obejmujące duży odse-
tek ludzi młodych, wkraczających
w życie samodzielne. Zjawiskiem
tym dotknięta została także wieś.
Brak przygotowania do konkurencji
w gospodarce, tradycyjne sposoby
produkcji oraz niemożność znale-
zienia rynku zbytu na owoce pracy,
spychają rolników do rzędu obywa-
teli drugiej kategorii ekonomicznej,
a wielu na margines biedy.

Zarówno w mieście jak i na
wsi rośnie przepaść między nielicz-
ną grupą bogatych i dużą rzeszą
biednych. Ubodzy cierpią nie tylko
z powodu braku dóbr material-
nych, ale także z braku możliwo-
ści kształcenia dzieci. Niezawiniona
bieda uniemożliwia dokształcanie
się i studia. Wiedza, technika i umie-
jętności w krajach rozwiniętych na-
bierają większego znaczenia aniżeli
ziemia czy zasoby naturalne. Zarów-
no bezrobotni, jak i osoby, których
dotknęła bieda, wymagają ochro-
ny ze strony organizacji politycz-
nych, związków zawodowych oraz
większego zainteresowania i pomo-
cy ze strony społeczeństwa. Bowiem
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„im bardziej jednostki są bezbron-
ne w danym społeczeństwie, tym
bardziej powinny być przedmiotem
zainteresowania i troski innych,
a zwłaszcza interwencji władzy pu-
blicznej” (CA 10). Należy się to im
ze sprawiedliwości, a nie z miłosier-
dzia. Pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność organizacjom charytatywnym
i prywatnym osobom, które w imię
miłości Boga i bliźniego śpieszą
z pomocą ludziom biednym i potrze-
bującym, a także tym wszystkim,
których do niesienia pomocy przy-
nagla międzyludzka solidarność.

Zasady autentycznej demokracji

Polska, jako państwo wolne i su-
werenne, rozwiązuje swoje proble-
my wewnętrzne w oparciu o za-
sadę demokracji. Odpowiedzialność
za losy społeczeństwa spoczywa
na wszystkich obywatelach, którzy
z racji swej godności osobowej mają
prawo i obowiązek uczestniczenia
w rządzeniu państwem. Kościół do-
cenia demokrację jako system, który
zapewnia udział obywateli w decy-
zjach politycznych i gwarantuje im
możliwość wyboru oraz kontrolowa-
nia własnych rządów. Przypomina
jednak zdecydowanie, że autentycz-
na demokracja jest możliwa, gdy
przyjmuje się poprawną koncepcję
osoby ludzkiej. Demokracja nie jest
wszechwładna. Granicę dla demo-
kracji stanowi prawda. Niektórzy
przekonują, że o prawdzie, słuszno-
ści i zasadach moralnych decyduje
większość parlamentarna. Stąd pró-
ba rozstrzygania kwestii moralnych

w głosowaniu. Głoszenie takich po-
glądów i wychowywanie społeczeń-
stwa w takim duchu prowadzi do
kwestionowania przykazań Bożych
i do łamania podstawowych praw
człowieka. Powtarzamy za Janem
Pawłem II, że demokracja bez war-
tości łatwo przemienia się w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm.
Jeśli nie ma ostatecznej prawdy,
będącej przewodnikiem dla działal-
ności politycznej, łatwo o instru-
mentalizację idei i przekonań dla
celów, jaki stawia sobie władza (CA
46).

Skutkiem odrzucenia wartości
jest korupcja, wzrastająca przestęp-
czość i brak poczucia bezpieczeń-
stwa wśród obywateli. Niepokoi
wzrastająca przestępczość i prze-
moc wśród osób nieletnich i mło-
dzieży. Marsze przeciwko przemocy
są niemym krzykiem bezradnych
i nie rozwiązują problemu. Zwra-
camy się z apelem do rodziców:
bądźcie obecni w życiu dzieci i mło-
dzieży. Zwracamy się z apelem do
nauczycieli i wychowawców, by sys-
tem wychowania budowali na war-
tościach zgodnie z tradycją narodu.
Zwracamy się do środków masowe-
go przekazu, publicznych i prywat-
nych, by swoje ogromne możliwości
oddziaływania wykorzystały do uka-
zywania wartości, bez których nie
można wychować człowieka.

Światło Ewangelii

Rok Jubileuszowy skłania nas
do wdzięczności Bogu za dzieło
Zbawienia i za dobro, jakim zosta-
liśmy obdarzeni. Szukając światła
na nowe tysiąclecie, wsłuchujmy się

12



w przesłanie św. Jana Chrzciciela,
który mówi: „Kto ma dwie suk-
nie, niech jedną da temu, który
nie ma; a kto ma żywność niech
tak samo czyni (...) Nad nikim się
nie znęcajcie i nikogo nie uciskaj-
cie”. W świetle wskazań Proroka
Adwentu podejmijmy próbę budo-
wy ojczyźnianego stołu wigilijnego,
przy którym łamiąc się chlebem,
spotkamy narodzonego Pana – źró-
dło jedności i prawdy. Takie są

nasze życzenia, którymi obejmuje-
my wszystkich rodaków. W trudzie
codziennego życia niech błogosławi
nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty. Amen.

Podpisali Kardynałowie, Arcybisku-
pi i Biskupi polscy zebrani na 309 ze-
braniu plenarnym Konferencji Epi-
skopatu Polski.

Częstochowa – Jasna Góra, 30 listo-
pada 2000 r.

CZY MOŻLIWA JEST SPOWIEDŹ
PRZEZ INTERNET LUB TELEFON?

W sieci Internetu już istnieją
takie „usługi”.

Kościół stanowczo sprzeciwia się
takiej praktyce i ją odrzuca jako
nieważną. Grzech jest złem, które
powoduje określone konsekwencje,
czyli: ból, szkodę, cierpienie. Je-
go darowanie winno być związane
z pewnymwysiłkiem. Choćby takim,
jak przyjście do kościoła, wyrażenie
smutku z powodu dokonanego zła
wobec Boga i bliźnich. Chrystus
przekazał Kościołowi nie tylko wła-
dzę odpuszczania, ale i formę, w któ-
rej konieczne jest spotkanie osoby
z osobą Ojca, czyli chcącego się oczy-
ścić z mającym władzę oczyszczenia
kapłanem. Klasycznym, ewangelicz-
nym przykładem przebaczenia jest
spotkanie Pana Jezusa z jawno-
grzesznicą w domu Szymona. Ona
łzami obmywa i włosami ociera Je-
zusowi nogi, całą sobą wyraża swój

ból i żal z powodu grzechów. Pan Je-
zus okazuje jej miłosierdzie i daruje
winy. Tak też jest w Chrystuso-
wym Kościele, który łaską Chrystu-
sa oczyszcza z grzechu. Człowiek
obciążony winą spowiada się przed
kapłanem, słyszy słowa przebacze-
nia w imieniu Chrystusa. Nadto
w grę wchodzi tajemnica spowiedzi,
z którą w Internecie byłyby kłopoty.
A co w konsekwencji? – „prze-
chwytywanie” grzechów przez in-
nych użytkowników? Podobnie jest
niemożliwe zyskanie rozgrzeszenia
telefonicznie. Spowiedź każda jest
spotkaniem człowieka z Bogiem,
którego w tym przypadku reprezen-
tuje upoważniony kapłan.

ks. E. Szymański
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A ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI

Wiemy, jak trudno jest pokonać
odległość szosą, ścieżką, polem, łąką,
wśród bezgwiezdnej i bezksiężyco-
wej nocy – jak bardzo łatwo można
potknąć się o przeszkody lub też
zabłądzić. Jaki wielki blask bił, że
pastuszkowie wśród nocy udali się do
Betlejem; gdzie spotkali Maryję i Jó-
zefa oraz Dziecię położone w żłobie.
Ogromny był ich zachwyt nad tym
co zobaczyli – radośnie oddali pokłon.
Wracając wielbili i wysławiali Boga
za to ogromne szczęście, które dane
było im widzieć. Słowo stało się Cia-
łem; prawda o tym Dziecięciu została
objawiona, więc radośnie opowiadali
o wszystkim, co zobaczyli. Dlacze-
go pastuszkowie zostali wybrani jako
pierwsi? Bóg szczególnie umiłował
wszystko, co maluczkie.

Blask Gwiazdy świecił z taką mo-
cą, iż przybyli Trzej Mędrcy z dale-
kiego Wschodu, przynosząc w darze
złoto, mirrę i kadzidło. Ogromna jest
wymowa – symbolika tych darów. Ro-
dzice przyjmują je, jednak pozostają
one jak gdyby „w ukryciu”. Również

świadczy to o przekazaniu całkowi-
tej, pełnej odpowiedzialności za to
Narodzone Dziecię w ręce rodziców.
Pozostali z Nimi jakiś czas, aby wes-
przeć mądrą radą; albowiem teraz
już stanowią Jedno: Rodzinę Świętą,
a wielkie i trudne przed Nimi zadanie
do wypełnienia.

W owych czasach Józef, wywodzą-
cy się z rodu Dawida, przyjmuje dro-
gę „ubóstwa”; szczególnie wybrany
przez Boga do uczestnictwa w wy-
pełnieniu się misji zbawczej; człowiek
który uchodził za mądrego, prawego
i sprawiedliwego.

Obecni w Świątyni – starzec Sy-
meon oraz Prorokini Anna, kobieta
starsza – zapowiadają Świętą Rodzinę.
Długie lata oczekiwał prorok Symeon,
aby wziąć w objęcia to Dziecię. Bło-
gosławi Boga, prosząc, aby pozwolił
odejść mu w pokoju. Prorokini An-
na, kobieta, która dniem i nocą nie
rozstawała się z Świątynią, postem
i modlitwą służąc Bogu, sławiła Boga
i mówiła o Nim wszystkim.

Halina Kanka

JORDAN

Nazwa rzeki Jordan, po hebraj-
ski yarden, może znaczyć „zstępu-
jący, spadający”. Pobieżny rzut oka
na mapę fizyczną Palestyny pozwa-
la stwierdzić, jak trafnie nazywano
tę rzekę, najważniejszą w tym re-
gionie. Wypływając ze źródła, a wła-
ściwie ze źródeł, bo jest ich cztery,

u podnóża masywu górskiego Her-
mon, którego szczyt wznosi się na
wysokość 2814 metrów, Jordan, ma-
ły potok górski, wpływa do Jeziora
(Morza) Galilejskiego, zwanego także
Jeziorem Tyberiadzkim, położonego
210 metrów poniżej poziomu Morza
Śródziemnego.
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Lecz jej stromy nurt nie kończy
się tutaj. Z jeziora wypływa od strony
południowej, wrzyna się coraz głę-
biej w ziemię początkowo urodzajną,
następnie jałową i pustynną, toczy
swoje wody na przestrzeni ponad stu
kilometrów i kończy bieg wpadając
do Morza Martwego, położonego 398
metrów poniżej poziomu morza. Jest
to najniżej położony teren na świecie.

W kraju nieurodzajnym, o bardzo
suchym klimacie, rzeka jest zawsze
w cenie, a niekiedy jest nawet ubó-
stwiana. Dlatego Jordan zajmuje wy-
jątkowe miejsce w Biblii, w której jest
wymieniany sto czterdzieści siedem
razy.

W parze ze znaczeniem geogra-
ficznym idzie jego znaczenie duchowe,
bowiem Jordan był miejscem zasadni-
czych wydarzeń w dziejach judaizmu,
a następnie chrześcijaństwa. Jordan,
stanowiący wschodnią granicę Ziemi
Obiecanej, przekraczało wiele wiel-
kich postaci biblijnych, na przykład
Jakub po swojej słynnej walce, wra-
cając do Labana ze swoimi żonami
i dziećmi; Eliasz i jego uczeń Elizeusz,
przed uniesieniem Mistrza do nieba
na wozie ognistym; Dawid uciekający
przed swym synem Absalomem i jego
zbuntowanym wojskiem; a także Ju-
da Machabeusz dzielnie prowadzący
wojnę wyzwoleńczą.

Jednak najsławniejsza przeprawa
miała miejsce wtedy, gdy lud izraelski
wrócił z Egiptu pod wodzą Jozuego.
Opis tej przeprawy jest wyraźnie pa-
ralelny do opisu z przekroczeniem
Morza Czerwonego w czasie wyjścia
u Egiptu.

Pierwsze przejście oznaczało ko-
niec niewoli i początek długiej wę-
drówki na pustyni. Drugie zaś, przez
Jordan, kładzie kres trudnej podró-
ży i jest początkiem podboju Ziemi
Obiecanej. Jordan jawił się więc jako
prawdziwe wrota do realizacji obiet-
nicy, umożliwiając dostęp do „ziemi
opływającej w mleko i miód”.

Rzeka odgrywa taką samą rolę
w dziejach Eliasza. Jawi się ona jako
próg, przez który przechodzi się do
chwały Bożej (por. 2 Krl 2, 11–14). Od
tej pory Jordan jest postrzegany ja-
ko miejsce oczyszczenia i uświęcenia.
Dlatego Elizeusz poleca syryjskiemu
wodzowi Naamanowi obmyć się w wo-
dzie Jordanu, dzięki czemu zostanie
uzdrowiony z trądu. Tak też się stało
(por. 2 Krl 5, 1–14).

Rozumiemy więc, dlaczego Jan
Chrzciciel wybrał wody Jordanu, aby
zanurzać tych, którzy pragnęli być
oczyszczeni i wejść do nowego życia,
zamiast chrzcić ich w jednym z licz-
nych strumieni opływających wzgórza
Pustyni Judzkiej.

Dla ludzi współczesnych Janowi
Chrzcicielowi, obmycie w Jordanie
oznaczało wejście do przedsionka Kró-
lestwa Niebieskiego na wzór Eliasza
oraz oczyszczenie ze zła na wzór Na-
amana.

Chrzest Jezusa w Jordanie łączy
w sobie i zamyka wszystkie te wy-
darzenia. Jan Chrzciciel wskazuje na
Jezusa jako na tego, który gładzi
grzech świata, a nie na tego, który
jedynie oczyszcza z grzechów.

Podczas chrztu otworzyło się nie-
bo, zapowiadając bliskie już wielkie po-
jednanie Boga i ludzi. Dzisiaj miejsce
chrztu Jezusa jest niestety trudno do-
stępne ze względów bezpieczeństwa.
Jordan jest bowiem granicą między
Izraelem a Jordanią.

Miejsce spokojniejsze urządzono
na południe od Jeziora Tyberiadz-
kiego, aby umożliwić chrześcijanom
przyjmowanie sakramentu chrztu
w wodach Jordanu, zgodnie z ob-
rządkiem przewidującym zanurzenie.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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ZAKONNICY I WŁADZE
ŚREDNIOWIECZNEGO KLASZTORU

Często zastanawiamy się, jacy by-
li ludzie, którzy żyli setki lat przed
nami. Okazuje się, że w średnio-
wiecznych klasztorach zakonnicy byli
bardzo podobni do nas – współcze-
snych. Zakony grupowały różnorodne
ludzkie charaktery. Długo szukałem
odpowiedniego opisu, który charakte-
ryzowałby bogactwo osobowości ludz-
kich zamkniętych w murach klasz-
toru. Jeden z opatów tak opisuje
swoich współbraci: „Opactwo przy-
równać można do orkiestry, bo jest
tam wszystko: skrzypce, które gra-
ją zgodnie i instrumenty dęte, któ-
re wkraczają nie bacząc na inne;
jest saksofon, a w kąciku człowiek
z trianglem, na którego widok zasta-
nawiamy się, do czego też może słu-
żyć. . . W opactwie – dodaje nauczony
długim doświadczeniem – znajdziesz
lenia, zrzędę, rygorystę, trzpiota, po-
bożnisia, człowieka «do wszystkiego»,
którego inni wykorzystują, napra-
wiacza świata, entuzjastę (jest trochę
naiwny, a czasem nawet niemądry, ale
sympatyczny), a wreszcie melancholi-
ka. Trafia się zakonnik w tarapatach
(mniej lub więcej apatyczny), który
chce, żeby się nim zajmowano i któ-
ry pod bardzo różnymi pretekstami
zbliża się do Pawła czy Jakuba, aby
«nawiązać kontakt», jak się to modnie
dziśmówi. Jest gderacz, niestrudzenie
usłużny; jest człowiek bardzo oddany
i całkowicie nieudolny, który martwi
się, że nikt nie prosi go o pomoc;
jest i taki, co znalazł sobie zajęcie,
które ojciec opat toleruje, aby uniknąć
czegoś gorszego, ale zajęcie to wcale

nie służy wspólnemu dobru; zdarza
się młodziutki śpiewak (ma piękny
głos), w którym buzuje źle jeszcze
hamowana chęć władzy i gdyby nad
tym nie czuwać. . . Jest niepopraw-
ny maruda i mnich popędliwy, który
wpada w złość i zaraz tego żałuje; są
tacy, co się dąsają, i tacy, których nikt
nie chce wysłuchać, a wśród panującej
ciszy przemyka duch ciemności, aby
szeptać, że ojciec X żywi do ciebie
urazę; jest wreszcie taki, który obu-
rzając się na wszystko, co wynika
z norm, zbyt jawnie to okazuje, i taki,
który («w zacnej intencji») zgarnia
narzędzia albo książkę na swój wła-
sny użytek; jest i bałaganiarz, który
nic nie kładzie na właściwe miejsce.”

Choć wypowiedź ta pochodzi z cza-
sów nam współczesnych, to śmiało
możemy ją odnieść do realiów życia
w średniowieczu. Ażeby zapanować
nad taką różnorodnością charakte-
rów, zakon musiał wykształcić swój
własny system władzy. Wspólnota du-
chownych musiała się kierować ra-
cjonalnymi zasadami, ażeby mogła
wypełniać swoje podstawowe funkcje
tzn. modlić się i pracować. Wśród
rozmaitych funkcji, które wykształci-
ły się w ciągu stuleci w europejskich
klasztorach, można wymienić kilka
najważniejszych:

OPAT – stał na czele zakonu, zdaniem
św. Benedykta jest zastępcą Chrystu-
sa, ojcem klasztoru (pater monasteri),
często mówi się, że jest mistrzem, or-
ganizatorem życia klasztornego, pa-
sterzem dusz. Opat zarządza indy-
widualnie, a cała władza spoczywa
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bez reszty w jego rękach. Mnisi win-
ni mu bezwzględne posłuszeństwo.
Codzienne gesty, ceremonie, liturgie
podkreślają jego godność, gdy pojawia
się opat, zakonnicy wstają i pochylają
głowy. Jest jedyną osobą w klasztorze,
która jada osobno, a zaproszenie do
jego stołu jest wielkim wyróżnieniem,
od którego nie można się wymówić.
W jego osobie skupia się dostojeństwo
i powaga zakonu.

PRZEOR – nazywany czasem prepo-
zytem, zajmuje w hierarchii miejsce
za opatem. Jest jego zastępcą i pomoc-
nikiem. Zastępował go w czasie nie-
obecności lub w razie choroby. Święty
Benedykt skłaniał się, ażeby zamiast
jednego przeora wybrać na zastępców
dwóch lub trzech dziekanów.

SZAFARZ KLASZTORNY – to ge-
neralny administrator i zarządca. Ma
rozliczne obowiązki. Czuwa nad zaku-
pem jedzenia dla wspólnoty, sprzedaje
grunty, lasy, pobiera opłaty, dogląda
folwarki i młyny, browary i stawy
rybne. Od niego w znacznej mierze
zależy dostatek albo nędza wspólnoty.
Powoływał on specjalnego urzędnika,
który czuwał nad obsiewaniem pól,
gdy ten nie wywiązał się należycie
z obowiązków, za karę aż do żniw
dostawał tylko jedną kromkę chleba
dziennie.

SKARBNIK – zarządzał funduszami
klasztoru. Miał również dbać o swych
współbraci. Do jego zadań należało
dostarczenie sienników, ciepłej wody
do ogolenia i do kąpieli, dbał, aby
nie zabrakło mydła oraz aby obuwie
było należycie wyczyszczone. Jeden
z wyznaczonych przez niego mnichów
sprawował opiekę nad brzytwami.

KANTOR – czuwał nad śpiewem
w kościele, często musiał poganiać

ojców, którzy nie wykazywali należy-
tego zapału przy śpiewie. Uczył rów-
nież nowicjuszy i dzieci. Należał do
trójki zakonników, którzy opiekowali
się biblioteką oraz strzegł klasztornej
pieczęci.

KANCLERZ – zakonnik ten prowa-
dził wszelkiego rodzaju rejestry oraz
organizował kancelarię, gdzie wysta-
wiano oficjalne dokumenty zakonu.

ZAKRYSTIANIN – dbał o świę-
te naczynia i skarbiec kościoła. Do
jego ważnych obowiązków należało
utrzymywanie czystości i porządku.
Zajmował się również obrusami ko-
ścielnymi i ubiorem zakonników, do-
starczał żaru węglowego, który służył
do rozgrzania rąk zakonników mają-
cych odprawiać mszę. Czynił starania
o właściwe oświetlenie kościoła, a jego
pomocnik pilnował dzwonów i nakrę-
cał zegary.

INFIRMARZ – opiekował się chory-
mi, pielęgnował ogrody, hodował zioła
i rośliny lekarskie. Miał kąpać cho-
rych, podawać im napoje i lekarstwa.
Najważniejsze – powinien w każdym
chorym widzieć samego Chrystusa.
Chorym dawał do jedzenia rosół z ku-
ry, jaja, wino, ryby, migdały, suszone
śliwki.

HOSPITALARIUSZ – jego obowiąz-
kiembyło przyjmowanie gości w klasz-
torze. Pamiętamy, że niektórzy pozo-
stawali w klasztorach bardzo długo
i z czasem stawali się prawdziwym
ciężarem dla wspólnoty. Musiał on
dbać o idealną czystość izb, bieli-
zny, naczyń, kap, obrusów i nakryć.
W zimie pamiętał o rozpaleniu ognia
w kominku i o świecach. Gdy goście
wyjeżdżali, sprawdzał, czy czegoś nie
zapomnieli.
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JAŁMUŻNIK – w większym stop-
niu niż inni zakonnicy musiał być
dobry, skromny, współczujący, cier-
pliwy i miłosierny. Pamiętał, ażeby
dać jałmużnę ubogim, pielgrzymom,
sierotom, wdowom, żebrakom, mni-
chomw potrzebie, podróżnym, a także
trędowatym. Oprócz tego odwiedzał
obłożnie chorych w okolicy, dostarczał
im żywność i niósł słowa otuchy.

MISTRZNOWICJATU – miał wpro-
wadzać nowicjuszy w życie klasztoru,
wyjaśniał im znaczenie gestów, ubio-
rów, tradycji, zwyczajów, obrządków.
Uczył młodych zakonników czytania,
pisania i śpiewu. Wyjaśniał dzieła

ojców Kościoła i teologów. Zapozna-
wał z historią danego zakonu oraz
wyjaśniał Pismo Święte.

Okazuje się, że już wówczas okradano
kościoły. Mimo tego, że za kradzież
groziła szubienica, wypadki takie zda-
rzały się często. Mnisi musieli utrzy-
mywać strażników, którzy nieustan-
nie pilnowali ich dobytku. Stworzono
więc jeszcze jedną funkcję poleca-
jąc jednemu mnichowi, aby miał oko
na klasztorny kościół i zabudowania
wspólnoty. Ten zakonnik nazywany
był FURTIANEM.

Mariusz Paradecki

BO W ŻYCIU MOŻE BYĆ PIĘKNIE

Dzień Seniora na stałe wszedł
już do kalendarza imprez orga-
nizowanych w Zaskoczynie przez
miejscowy Dom Pomocy Społecznej
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich. Niby nic
wielkiego, a radości przy tej okazji
jest coraz więcej, bowiem z każ-
dym rokiem przybywa chętnych do
uczestniczenia w tym przedsięwzię-
ciu i już na wiele tygodni przed jego
terminem seniorzy z terenu gminy
dopytywali o szczegóły tego dnia
dotyczące.

Zorganizowanie takiej imprezy
pociąga za sobą spore koszty. Wła-
dze gminne oddały na ten dzień
do dyspozycji osób w jesieni ży-
cia trzy autokary. Dopisała pogoda
i nastroje, lecz najtrudniej było
z pieniędzmi na sute zastawienie
stołów. Na szczęście, jak mówi dy-
rektor Krzysztof Kowalski, w tej

sytuacji niezawodni są sponsorzy.
Toteż, aby ich za dobroć serca jakoś
uhonorować, w głównej sali wywie-
szona została długa lista wszystkich
darczyńców przyczyniających się do
uświetnienia tego dnia.

Seniorom wiele radości sprawi-
ły słowa wypowiedziane przez za-
proszonych na uroczystość gości.
O konieczności i potrzebie szano-
wania ludzi starszych mówił wójt
Błażej Konkol. Wielkie brawa otrzy-
mał starosta Bogdan Dombrowski
po wypowiedzeniu słów: To tylko
dzięki wam mamy to, co mamy. I za
to wam gorąco dziękujemy. Bądźcie
nadal naszymi dobrymi nauczycie-
lami. Zawsze chętnie skorzystamy
z waszych dobrych rad.

A gdy jeszcze na to wszystko
starosta i wójt rozlewali szampana
i pozwolili porwać się do tańca, zro-
biło się całkiem rodzinnie. „Zawsze
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to miło – można było usłyszeć od
radosnych pań – kiedy takie mło-
dziki z władzy uszanują staruszka”.
Słowa te harmonizowały z hasłem
witającym wchodzących tego dnia
do DPS w Zaskoczynie, a brzmią-
cym; „My nie tyle potrzebujemy
pomocy przyjaciół, co wiary, że taką
pomoc możemy uzyskać”. Dopeł-
nieniem tych słów była wypowiedź
dyrektora Kowalskiego;

– Dla mnie jest to dzień wy-
jątkowy. Możliwość zorganizowania
tego święta, była dla mnie wielką
przyjemnością.

W uroczystości uczestniczyło
około 160 seniorów.

– To znacznie więcej niż przewi-
dywaliśmy – mówiła pani Krystyna
Roda z GOPS w Trąbkach Wielkich.
– Jednak przyjęliśmy wszystkich.
Zgodnie z zasadą, że gdzie starczy

dla stu, to i stu dziesięciu też się
naje.

Jasnym punktem spotkania była
część artystyczna. Znacznie bogat-
sza niż w poprzednich latach i, jak
łatwo było wywnioskować po reak-
cji publiczności, mocno oczekiwana.
Tak więc w podróż do wspomnień
zabrały szacownych seniorów dzie-
ci ze świetlicy socjoterapeutycznej
z Kłodawy, które przypomniały, jak
to przed laty wpisywano się do pa-
miętników. Okazało się, że ówczesne
wpisy na serio, z perspektywy lat
wzbudzają salwy śmiechu, a jed-
nocześnie wzruszają. Podobała się
również nowa wersja bajki o czer-
wonym kapturku. Warto przy okazji
nadmienić, że występ dziecięcej tru-
py z Kłodawy reżyserowała pani
Anna Michalska.

Podczas Dnia Seniora w Zaskoczynie panowała miła rodzinna atmosfera.
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Tradycją stały się też występy
mieszkanek DPS w Zaskoczynie.
Swój występ panie przygotowywa-
ły pod okiem terapeutek przez
dwa miesiące. Jednak prawdziwą
„gwiazdą” dnia była pani Stefania
Werochowska wraz ze swoja gru-
pą artystyczną złożoną z seniorów.
W ich programie nie było chwili,
by śmiech nie cisnął się sam na
usta. Nic zatem dziwnego, że w ku-
luarach bez przerwy można było
słyszeć, że bez „naszej Stefy” taka
impreza odbyć by się nie mogła.

Tego dnia przez cały czas przy-
grywała grupa muzyczna z Pszczó-
łek. Były też tańce, po których nikt
z przypadkowych widzów nie byłby

w stanie stwierdzić, że uczestniczy
w spotkaniu seniorów. Jakby w lu-
dzi „zmęczonych” życiem wstąpił
nowy duch.

Na koniec wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki, a w auto-
karze, w drodze powrotnej nadal
śpiewano. Przede wszystkim jed-
nak słychać było pochwały pod
adresem organizatorów; „To mi-
ło, że o nas, starych, jeszcze ktoś
pamięta”. I wszyscy zgodnie wyra-
zili nadzieję – życzenie, by w tym
samym miejscu spotkać się znów
za rok, albo i jeszcze przez wiele
następnych lat.

Stanisław Szulist

BOJĘ SIĘ KOŃCA ŚWIATA

Śmierć jest zjawiskiem znanym
każdemu. I każdy, kto ją „oglądał”
choć raz w życiu, chowa jej obraz
w pamięci do kresu żywota. Ge-
neralnie, myśląc o śmierci, lękamy
się. Pragnąc poszerzyć swą wie-
dzę na ten temat, możemy czerpać
z różnych źródeł. Jednym z nich
jest Biblia. Jako dowód przytoczę
trzy fragmenty Pisma Świętego
nawiązujące do śmierci: „Bo choć-
bym nawet szedł doliną mroku,
nie ulęknę się zła, bo Ty jesteś ze
mną” – Psalm 22, 4; „Gdzież jest
o śmierci, oścień twój?” – Pierwszy
List do Koryntian 15, 55; „Jedz-
my i pijmy, bo jutro pomrzemy”
– 1 List do Koryntian 15, 32 lub
Izajasza 22, 13. Zdania te, choć

krótkie, zawierają wiele treści na-
pawających nas lękiem. Posiadają
też wielką wymowę filozoficzną,
skłaniającą nas do myślenia, chwi-
li refleksji nad sensem tego, co
czynimy. Lecz chociaż człowiek od-
czuwa czasami strach, to mimo
wszystko ciągle pragnie przeżywać
dreszczyk emocji. Takim osobom
od razu pragnę powiedzieć, że
mogą tego doznać wczytując się
w Apokalipsę św. Jana. Przedsta-
wiona jest tam bowiemwizja końca
świata według tego najmłodszego
Ewangelisty. Nie chcę jednak za-
głębiać się w strukturę Apokalipsy,
ale przedstawić sposób pojmowa-
nia wagi zawartych w niej słów
przeze mnie.
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Otóż, napawają mnie one lę-
kiem, który – jak sądzę – jest
w pełni uzasadniony. Zdaję sobie
sprawę z tego, że św. Jan poda-
jąc tak katastroficzny obraz końca
świata mógł się mylić. Jednak, ja-
ko osoba wierząca, biorę sobie do
serca to, co jest objawione w tej
księdze. I chociaż wyrażenie „me-
mento mori” (tzn., „pamiętaj, że
musisz umrzeć”) jest zawsze na
czasie, to jednak boję się, myśląc,
że w każdej chwili może nastąpić
„koniec mej wyprawy do Itaki”.
Zwłaszcza teraz, na przełomie stu-
leci, gdy w prasie i wszelkich me-
diach mnóstwo apokaliptycznych
wizji.

Ludzie często odczuwają niena-
wiść do innych, choć istota czło-
wieczeństwa nakazuje nie życzyć
źle nawet najgorszemu wrogowi.
Szczególnie dotyczy to nas, chrze-
ścijan. Zdaję sobie sprawę, iż wwie-
lu przypadkach życzenie śmierci
czynione jest serio, i chyba wtedy
możemy mówić o częściowym koń-
cu świata, albowiem mamy wte-
dy do czynienia z unicestwianiem
istoty człowieczeństwa.

Odraza do śmierci jest znana
światu od wieków. Jako ludzie od
dawien dawna odbieraliśmy ten
stan jako wstrętny i straszny zara-
zem. Jednocześnie odczytywaliśmy
go jako skutek niewłaściwego ży-
cia. Nie mam tu na myśli śmierci
następującej naturalnie, zamyka-
jącej często żywot pełen chwały.

Myślę raczej o śmierci następu-
jącej wskutek wojny, bądź innego
kataklizmu zrodzonego z ludzkiej
głupoty, nienawiści, nierozwagi.

Myśli o końcu świata są tyl-
ko domysłami „jak może być?”,
bo przecież nikt nie jest w stanie
przewidzieć zagłady rodzaju ludz-
kiego. Niektórzy z nas sądzą, że
znikniemy któregoś dnia od ra-
zu (w jednym momencie), inni, że
będzie się to dokonywało powo-
li, jeszcze inni, że już zaczynamy
ginąć kierując światem i naszym
życiem tak, jak kierujemy, a w koń-
cu nie brak też i takich, co sądzą, że
będziemy trwać na ziemi wiecznie
– bo tak się zachowują pędząc za
dobrami doczesnymi. To ostatnie
jest oczywiście najmniej prawdo-
podobne, ale czasami pomaga nam
zapomnieć o nieuchronnym nad-
chodzeniu momentu ostatecznego
dla naszej ziemskiej egzystencji.

Moim zdaniem każdy powinien
bać się końca świata, bowiem nie
znamy dnia, ani godziny, gdy wróci
na ziemię ponownie Syn Człowie-
czy. Zastanówmy się więc nad sło-
wami umieszczonymi na zegarze
w Lipsku: „Śmierć pewna, godzi-
na niepewna”, i poprawiajmy swe
życie. Po to, byśmy mogli stanąć
przed Bogiem „z pełnymi rękoma”.

Tomek Schuchardt
gimnazjalista z II d
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania nowej krzyżówki. Pierw-
sze litery odgadniętych wyrazów utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.
Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 21 stycznia).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Narodził się tam Jezus. 2. Na wigilijnym stole. 3. Składane z okazji
świąt. 4. Bóg wyprowadził z niego Izraelitów. 5. Gdy świeci księżyc.
6. Matka Maryi Panny. 7. Rodzice i dzieci. 8. Przy żłóbku z wołem.

9. Narodziło się w stajence. 10. Pora roku. 11. Dobra Nowina. 12. Dzień
Pański. 13. Przed nazwiskiem. 14. Pierwsza niewiasta.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
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INTENCJE MSZY ŚW. Styczeń 2001

1. W intencji parafian, godz. 1700

2. Za śp. Stanisława
Tarczyńskiego

3. Za śp. Stefanię Felchnerowską
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus –
p. Lewandowskiej

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Franciszka
– p. Kielas

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Alberta Chmielowskiego –
p. Kowalczyk

7. Za śp. Anielę Janus, godz. 700

Za śp. Jerzego Antkowiaka,
godz. 830

O błogosławieństwo dla
rodziny Zdzisławy i Zygmunta
Preussów, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

8. Za śp. Henryka Pankowskiego
9. Dziękczynna w 18 rocznicę

urodzin Michała Jankowskiego
10. Za śp. Zygmunta Jaszczyka

(1. rocznica śmierci)
11. Za śp. Genowefę Karcz
12. Za śp. Martę Zarzycką
13. Za śp. Stefana Kotwę
14. Za zmarłych z rodzin Leszków

i Myśliwiec, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart, godz. 830

W intencji parafian, godz. 1700

15. Za śp. Anielę Janus
16. Za śp. Gabriela Łyczaka oraz

za śp. Julię i Jana Łyczaków
17. Za śp. Janusza Gerke oraz za

śp. Władysława Neuman
19. Za śp. Alfreda Karassek
20. Za śp. Jadwigę Antoniewicz

(5. rocznica śmierci)
21. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Antoniego Brembor
oraz o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 830

Za śp. Waleskę Bławat,
godz. 1100

23. Za śp. Martę Zarzycką
24. Za śp. Kazimierza Krzos

(6. rocznica śmierci) oraz za
śp. Zbigniewa Krzos

25. Za śp. Danutę Soboń
(4. rocznica śmierci)

26. Za śp. Henryka Pankowskiego
27. Za śp. Bronisławę i Bolesława

Brzyskich oraz za śp. Adama
Marciniaka (20. rocznica
śmierci)

28. Dziękczynna w 30-lecie sakra-
mentu małżeństwa Krystyny
i Jerzego Antoniewiczów,
o błogosławieństwo Boże
w dalszym życiu, godz. 700

W intencji parafian, godz. 830

29. Za śp. Stefanię Felchnerowską
30. Za śp. Anielę Janus
31. Za śp. Klarę Sławińską

(5. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 stycznia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty i Romana
Olszewskich

Odeszli do wieczności
7 stycznia: 1. rocznica śmierci Marty Piszczuk
10 stycznia: 1. rocznica śmierci Zygmunta Jaszczyka
19 stycznia: 1. rocznica śmierci Natalii Lipa
25 stycznia: 1. rocznica śmierci Walerii Żukowskiej

Drogim Czytelnikom „Kany”

obfitych łask Bożych

w Nowym Roku 2001

życzy Redakcja

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


