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Wprowadzam
nieprzyjaźń

między ciebie
i niewiastę,

pomiędzy
potomstwo twoje
a potomstwo jej:

ono zmiażdży
ci głowę,

a ty zmiażdżysz
mu piętę.

(Rdz 3,15)



PROGRAM KOLĘDY W NASZYCH RODZINACH

Od paru lat kolędę oceniam ja-
ko szczególną pracę duszpasterską,
gdyż mam możliwość bezpośred-
niego spotkania z niemal każdą
rodziną parafii. W ubiegłych latach
podjęto dzieło zawierzenia każdej
rodziny Matce Bożej Trąbkowskiej,
dokonało się poświęcenie rodzin Mi-
łosierdziu Bożemu i kolejno oddanie
opiece św. Józefowi, Opiekunowi Ro-
dzin. Praktykom tym towarzyszy-
ło nabycie wizerunku Matki Bożej
Trąbkowskiej, obrazu Miłosierdzia
Bożego i Św. Józefa. Podobne akcje
duszpasterskie miały miejsce w pa-
rafiach w Mierzeszynie, Postołowie,
a częściowo i w parafii Podwyższenia
Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim.

W czasie tegorocznej kolędy
z księżmi proboszczami z Posto-
łowa i Mierzeszyna podejmiemy za-
danie przybliżenia rodzinom Pisma
Świętego przez dokonanie jego in-
tronizacji i zachęty do wspólnego
czytania (przynajmniej raz w ty-
godniu przed wspólnym rodzinnym
posiłkiem). Chcemy w ten sposób
odpowiedzieć na apel Ojca Świętego,
który w liście apostolskim „Weszli-
śmy w nowe tysiąclecie” (Tertio
millenio ineunte) prosi, byśmy zgłę-
bili zasady wiary przekazane przez
Chrystusa, a spisane w Piśmie Świę-
tym. Dla Izraelitów Biblia jest zna-
kiem wybrania Narodu przez Boga.
I my bierzmy często do rąk tę świę-
tą księgę, która jest fundamentem
naszej wiary i głębią prawdy ob-
jawionej nam przez Boga. Jest to
najświętsza księga świata.

Proszę zatem, by na czas kolędy
wasze stoły stały się pięknymi ołta-
rzami. Niech na przykrytym białym
obrusem stole będzie krzyż (nie
pożyczamy od sąsiadki), świece du-
że, woda święcona (a nie z kranu,
ani ze studni z Lichenia), kropi-
dło i pięknie udekorowana księga
Pisma Świętego, przynajmniej No-
wego Testamentu. Gdzie są dzieci
szkolne, gimnazjalne, czy młodzież,
niech namalują którąś z postaci
biblijnych, wypiszą hasło – czyli ja-
kąś myśl z Pisma Świętego. Głowa
rodziny, lub ktoś z domowników
odczyta fragment Ewangelii św. Łu-
kasza (rozdział 19, wiersze 1– 10),
opisujący gościnę Pana Jezusa u Za-
cheusza. Wspólnie odmówimy mo-
dlitwę do Ducha Świętego o światło
i dar gorliwości w rodzinnym czyta-
niu Pisma Świętego. Każda rodzina
otrzyma informację, jak czytać Pi-
smo Święte z rozkładem czytań
na każdy dzień roku (jest to tylko
propozycja, nie ma konieczności kie-
rowania się tym rozkładem). Pismo
Św. będzie do nabycia w przyko-
ścielnym kiosku przez tych, którzy
go nie posiadają.

Czytając Pismo Święte lepiej zro-
zumiemy naukę Pana Jezusa, a tak-
że Jego miłość i naszą odpowiedź
dawaną Bogu codziennym życiem
wiary.

Pozwólcie, że ponowię życzenia
świąteczne, które przekazuję wraz
z opłatkiem każdej drogiej mi rodzi-
nie w parafii.
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Jako duchowy ojciec Parafii, pra-
gnę w Wigilijny wieczór być wśród
Was z kapłańskim błogosławień-
stwem, włączyć się do wspólnej mo-
dlitwy, odczytać Ewangelię opisują-
cą Narodziny Bożego Syna i wziąć
Wasz rodzinny opłatek, by łamiąc się
z nim z każdym z Was, podziękować
najpierw za Waszą więź z Kościo-
łem i Parafią, za wieloraką pomoc
w ciągu trzydziestu lat mego paste-
rzowania wśród Was, a szczególnie
przy wznoszonej świątyni poświę-
conej Bożemu Miłosierdziu. Życzę
Wam dobrego zdrowia, pokoju w du-
szy i szczęśliwej realizacji życiowych

planów. Niech te Święta przyczynią
się do pojednania wszystkich serc
i połączenia w uścisku dłoni – by
ufniej wkroczyć w Nowy Rok. Życzę
obfitego błogosławieństwa od Dzie-
ciątka Jezus i od jego Niepokalanej
Matki, której oddaję Was pod czułą
opiekę. Niech Wasze domy, Wasze
serca i całą Parafię wypełni Boży
pokój i radość.

Podnieś rączkę Boże Dziecię, bło-
gosław Parafię miłą. . .

Oddany Wam całym sercem

ks. E. Szymański

PLAN KOLĘDY
27 grudnia, czwartek, od godz. 900 – Czerniec
28 grudnia, piątek, od godz. 900 – Czerniewo (bez szkoły)
29 grudnia, sobota, od godz. 900 – Kleszczewo, od p. Wlizło do p. Gawryjołek
30 grudnia, niedziela, od godz. 1820 – Trąbki Wielkie, ul Parkowa

(ośmiorak)

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2001

2 grudnia: 1. niedziela
Adwentu

Iz 2,1 – 5
Rz 13,11 – 14
Mt 24,37 – 44

Adwent po raz kolejny rozpo-
czyna się nakazem powtarzanym
przez Jezusa z naciskiem: „Czu-
wajcie. . . Bądźcie gotowi”, który
Paweł ponawia apelując: „Teraz
nadeszła dla was godzina powsta-
nia ze snu!” (Rz 13,11). Zbyt często

nasze życie jest ociężałe, powierz-
chowne, pozbawione napięcia, nija-
kie, bezbarwne, jak wielu współcze-
snych ludzi, żyjących chwilą, zain-
teresowanych jedynie używaniem
i poszukujących środków odurzają-
cych. Świata nie oświeca już światło
Chrystusa, skoro postawa chrześci-
jan jest matowa i niejasna, skoro są
bierni i leniwi. Może oni sami nie
są już zdolni usłyszeć kroków Chry-
stusa idącego naszymi ulicami, jak
mówi o tym Apokalipsa: „Oto stoję
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u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on
ze Mną” (3,20).

Obraz panien czuwających no-
cą, który Jezus pewnego dnia uka-
zał w jednej ze swoich przypowieści,
pozwala dojrzeć postać Maryi, ja-
ko Virgo prudentissima, to znaczy
uważnej i gotowej na przyjście swe-
go Syna. Petrarka w swojej pieśni
ku czci Maryi tak wzywał Matkę
Pana:
Dziewica mądra i jedna
z pośród panien roztropnych,
a nawet pierwsza
i z najjaśniejszą lampą.

I my podążmy za najjaśniejszą
lampą Maryi z naszymi małymi
i migotliwymi lampkami.

(G.R.)

8 grudnia: Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi
Panny

Rdz 3,9 – 15
Ef 1,3 – 6.11 – 12
Łk 1,26 – 38

„Wprowadzam nieprzyjaźń między
ciebie a niewiastę, pomiędzy po-
tomstwo twoje a potomstwo jej: ono
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz
mu piętę”. Ten urywek z Księgi
Rodzaju tradycja nazwała proto-
ewangelią i powiązała z Maryją
Niepokalaną, która pokonała wę-
ża – symbol szatana i zła. Tekst
oryginalny mówi o stałym napię-
ciu i o pojedynku toczonym między
ludźmi, potomkami kobiety, a złem,
które zagnieździło się w historii

oraz w sercach. Jednak stanie się
przez Chrystusa człowiekiem, dzię-
ki narodzinom z Maryi, nadało
temu pojedynkowi nowy wymiar.

Maryja, dzięki łasce Bożej była
od pierwszych chwili swego życia
wolna od tych napięć, które nie są
obce naszej egzystencji. Ona w peł-
ni urzeczywistniła słowa Pawła,
„była bowiem święta i nieskalana
przed Jego obliczem” (por. Ef 1,4).
Całe Jej życie wypełnione było peł-
nieniem woli Bożej, bez jakichkol-
wiek niejasności, których nie brak
w kolejach naszego życia. Zwróćmy
się więc dzisiaj do Niepokalanej sło-
wami sonetu filozofa Gian Battisty
Vico:
Ja, biedny człowiek,
wzdychając wzywam Ciebie,
Dziewico święta,
niepokalana i czysta. . .
Powszechny potop
wchłonął wszystkich
ludzi po ziemi rozsianych,
w grzechach poczętych.
Ty, ze wszystkich niewiast
na świecie urodzonych,
zostałaś wybawiona
od tego jakże smutnego losu.

(G.S.)

9 grudnia: 2. niedziela
Adwentu

Iz 11,1 – 10
Rz 15,4 – 9
Mt 3,1 – 12

I my jesteśmy jak faryzeusze. Lu-
bimy pierwsze miejsca przy stole
i pozdrowienia na rynku, dbamy,
by nie pomijano naszych tytułów

4



i rozdajemy jałmużnę na skrzyżo-
waniach ulic, nakładamy na innych
ciężary, których sami nawet palcem
ruszyć nie chcemy i dziękujemy Bo-
gu, że nie jesteśmy jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, al-
bo chociażby jak ten nasz znajomy,
który stoi w kącie kościoła i bije
się w piersi – tak łatwo wołamy:
ukrzyżuj go.

16 grudnia: 3. niedziela
Adwentu

Iz 35,1 – 6a.10
Jk 5,7 – 10
Mt 11,2 – 11

Po co Go wyczekiwać, skoro przy-
szedł. Po co Go wyglądać, skoro
Go widzieć można. Po co Go na-
słuchiwać, skoro Go słyszeć można,
skoro mówi do nas. Czy Adwent nie
jest okresem roku kościelnego „na
niby”? Czy to nie jest nieszczere
udawanie? Czy to nie jest gra, dzie-
cinna zabawa coroczna? Nie. Bo
On się jeszcze w tobie na nowo nie
narodził. A ty jesteś nowy. Jesteś
inny niż rok temu. Inaczej patrzysz
niż rok temu. Inaczej słuchasz niż
rok temu. Inaczej myślisz niż rok
temu. On się musi na nowo w tobie
narodzić.

23 grudnia: 4. niedziela
Adwentu

Iz 7,10 – 14
Rz 1,1 – 7
Mt 1,18 – 24

Goście idą. Już się zbliżają: Matka
Najświętsza ze świętym Józefem,
pasterze – proste chłopy – mający

w oczach jeszcze widzenie Aniołów,
a w uszach śpiewy niebiańskie,
trzej Mędrcy ze Wschodu wpatrze-
ni w gwiazdę. Za chwilę wszyscy
zapukają do drzwi twojej gospody.

A u ciebie pełno: oszuści, włó-
częgi, niebieskie ptaki, urodzeni
w niedzielę, bawidamki, rozpust-
nicy, cwaniacy, donosiciele. Krzyki,
przekleństwa, wulgarne śpiewy, po
kątach trwa handel rzeczami nie-
wiadomego pochodzenia, na ławach
śpią pijacy pijackim snem. A w ca-
łym twoim domu bałagan, brud,
zaduch.

Co powiesz, gdy usłyszysz pu-
kanie? Przecież nie wprowadzisz
ich do takiego brudu. Z głową roz-
czochranyą, brudną, rozchełstany
wyjdziesz do bramy. Odgarniesz
zmierzwioną czuprynę, głowa ci
jeszcze będzie pękała od wczoraj-
szego przepicia. Co powiesz, gdy zo-
baczysz Matkę Najświętszą i świę-
tego Józefa proszących o nocleg.
Tylko jedno: miejsca nie ma.

Ale goście dopiero się zbliżają.
Usuń póki czas ze swojego domu
niecnych biesiadników, otwórz sze-
roko okna i drzwi, niech wejdzie
świeży powiew wiatru, wyszoruj
podłogę i ławy. Posprzątaj. Na stoły
połóż czyste obrusy. Umyj się, włóż
szatę godową. Żebyś – gdy zapuka-
ją – mógł ich do wnętrza zaprosić.
Żeby się twój dom zapełnił Świętą
Rodziną, ludźmi serdecznymi i mą-
drymi Magami. Żeby się odmieniło
życie twoje.

25 grudnia: Narodzenie
Pańskie

Iz 9,1 – 3.5 – 6
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Tt 2,11 – 14
Łk 2,1 – 14

To jest nasze Boże Narodzenie.
Czyś nie poczuł, że jesteś inny? Że
inna ziemia pod twoimi stopami,
inny wiatr na twarzy, inny świat
przed twoimi oczami, inne głosy
dochodzą do twoich uszu, inaczej
biegną twoje rozmowy z ludźmi.
Ten cud miał się stać, bo to jest
również twoje narodzenie.

To jest nasze nowe narodzenie.
Gdy słuchasz Ewangelii o tym, co
się działo w Betlejem, gdy wpa-
trujesz się w Jezusa leżącego na
sianie, gdy śpiewasz kolędy, rośnie
w tobie świat o innych wymiarach,
w którym panują prawa ubóstwa,
przebaczenia, miłości.

Ileż tych Bożych Narodzeń już
za nami. Od pierwszych lat, kiedy
jeszcze nic nie rozumiałeś poza za-
pachem świerka, smakiem opłatka
w buzi, poza świeczkami, koloro-
wymi bańkami, ogniami sztuczny-
mi, zabawkami. Ileż tych naszych
Bożych Narodzeń jest za nami.
Rośniemy przez nie ku pełni Chry-
stusowego świata.

30 grudnia: Niedziela Świętej
Rodziny

Syr 3,2 – 6.12 – 14
Kol 3,12 – 21
Mt 2,13 – 15.19 – 23

Ważniejsze jest mieszkanie niż
dziecko. Ważniejszy jest samochód,
szybkie dorobienie się, magiste-
rium, doktorat, docentura, profesu-
ra, wyjazdy za granicę niż dziecko.

Ważniejszy jest większy samochód,
lepszy samochód, większe mieszka-
nie, lepsze wyposażenie mieszkania
niż dziecko. I dorobiliśmy się żon,
które nie chcą być żonami i mężów,
którzy nie chcą być mężami. A je-
żeli się już zdarzy dziecko, a jeżeli
w końcu zdecydują się na dziec-
ko, to należy je jak najwcześniej
oddać do żłobka, do przedszkola,
do świetlicy szkolnej, pod opiekę
pomocy domowej. Bo rodzice chcą
mieć czas na życie swoje osobiste
w jak największym, w jak najpeł-
niejszym wymiarze, na karierę za-
wodową, zwiedzanie świata, upięk-
szanie mieszkania, pielęgnowanie
samochodu, psów, kotów, znajomo-
ści. I tak dochowaliśmy się matek,
które nie chcą być matkami, ojców,
którzy nie chcą być ojcami. Bo naj-
lepiej byłoby, żeby dziecko od razu
wzięła jakaś instytucja. Niech je
tam nauczą jeść, chodzić, mówić:
„pani”, „auto”. Niech je tam –
nawet za specjalną dopłatą – ktoś
pogłaszcze albo przytuli. I tak po-
woli dorabiamy się dzieci, które nie
wiedzą, co to jest dom, matka, oj-
ciec, atmosfera rodzinna, wspólne
codzienne posiłki, wzajemne cie-
szenie się radościami, wzajemne
smucenie się smutkami, wspólne
świętowanie niedzieli. I tak rośnie
ilość samochodów, coraz większych
i lepiej wyposażonychmieszkań, co-
raz więcej dobrze ubranych kobiet
i mężczyzn na ulicach.

Oprac.
ks. E. Szymański
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ŻYCIE RELIGIJNE
w wielkich religiach świata

W kolejnych numerach „Kany”
zapoznamy się z rokiem liturgicz-
nym i rodzajem świąt obchodzonych
w takich religiach jak: judaizm,
islam, hinduizm, buddyzm, zoro-
astryzm, bohaizm i sikkizm.

Na początek przybliżymy sobie
judaizm, który należy do religii mo-
noteistycznych, a zarazem łączy go
z chrześcijaństwem wspólne Pismo
Święte Starego Testamentu, przy
czym ojcem tak Narodu Wybranego
jak i naszym jest wspólny przodek
– Abraham.

Judaizm zalicza się do najstar-
szych religii monoteistycznych, czy-
li wyznających wiarę w jednego
Boga. Objawione przez Boga prze-
pisy religijne spisane są w księgach
Tory. Są jednak na różny sposób
komentowane, i to wprowadza po-
działy we wspólnotach żydowskich.
Choć Żydzi też ulegają tendencji
zeświecczenia życia religijnego, to
jednak bardzo łączą ich nadal uro-
czyście obchodzone święta, wywie-
rające wpływ na życie społeczne
i rodzinne.

Rok religijny w judaiźmie

Rok u Żydów jest oparty na
fazach księżyca. Jest więc rokiem
księżycowym, podczas gdy w chrze-
ścijaństwie obchodzi się rok słonecz-
ny w wydaniu reformy gregoriań-
skiej przyjęty również przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych. Ze

względu na wprowadzanie w odpo-
wiednich latach miesiąca przestęp-
nego (siedem razy w cyklu dzie-
więtnastoletnim), święta żydowskie
przypadają podobnie jak w kalenda-
rzu chrześcijańskim. Rok żydowski
dzieli się na dwanaście miesięcy po
29– 30 dni każdy.

A oto kolejność ich miesięcy:
1. tiszri, 2. cheszwan, 3. kislew,

4. tewet, 5. szewat, 6. adar, 7. nisan,
8. ijar, 9. siwan, 10. tammuz, 11. aw,
12. elul.

Początek roku żydowskiego roz-
poczyna się miesiącem tiszri, który,
przypada na przełomie września
i października naszego kalendarza.
Żydzi liczą lata od stworzenia świa-
ta. Nasz rok 2000 był u Żydów, ro-
kiem 5760 po stworzeniu świata. By
otrzymać rok, naszego kalendarza
wystarczy od żydowskiej rachuby
lat odjąć liczbę 3760.

Co tydzień, od piątku wieczorem
do soboty wieczorem, Żydzi świętują
szabat. Każdy szabat jest dla nich
świętem stworzenia.

Święta żydowskie

Długotrwałe, skrupulatne przy-
gotowania do celebracji świąt ży-
dowskich mają na celu pełniejsze
wprowadzenie do religijnych prze-
żyć z nimi związanych. Powstrzyma-
nie się od pracy, wstrzemięźliwość,
potrawy o symbolicznym znaczeniu
sprawiają, że obchodzone święta
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stają się realną pamiątką jakiegoś
wydarzenia ogarniającą całego czło-
wieka.

Uroczystość Nowego Roku (Ro-
szha-Szana, 1 tiszri)

Obchodzi się to święto dla upa-
miętnienia i uczczenia stworzenia
świata. Z tej okazji wymienia się
karty z życzeniami noworocznymi
między krewnymi i znajomymi. Kar-
ty takie wymienia się także podczas
nabożeństwa w synagodze. W cza-
sie świątecznego posiłku spożywa
się jabłka zanurzone w miodzie na
znak spodziewanego szczęśliwego
nowego roku oraz okrągłe „struc-
le” symbolizujące więź przeszłości
z przyszłością. W tym dniu dmie się
w barani róg (trudna umiejętność)
by wyrazić hołd panowaniu Boga,
przywołać pamięć czasów patriar-
chów (zwłaszcza Abrahama), oraz
przypomnieć o otrzymaniu Tory na
Synaju.

Następujące po Nowym Roku 9
kolejnych dni są czasem zastanowie-
nia się nad sobą. Według tradycji
w tych dniach pozostaje otwarta
księga niebieska, w której są zapi-
sane dobre i złe czyny człowieka.
Żydzi w nawiązaniu do księgi nie-
bieskiej życzą sobie wNowymRoku:
„byś był zapisany w dobrym roku”.

W ostatnim, dziesiątym dniu
skupienia nad sobą, liczonym od
Nowego Roku, Żydzi obchodzą ko-
lejne, jedno z największych świąt –
Dzień Przebłagania (Jom Kippur).

Dzień Przebłagania (Jom Kip-
pur, 10 tiszri)

Według wierzeń judaizmu w tym
dniu Pan Bóg rozstrzyga o losie

każdego człowieka w nadchodzą-
cym roku oraz o losie narodów
i całej ludzkości. Następuje pojed-
nanie Boga z każdym człowiekiem,
ze swoim Narodem Wybranym oraz
całą ludzkością.

Święto rozpoczyna się wieczo-
rem (przedtem obowiązuje całodnio-
wy post). Nawet dzieci powinny
ponieść tego dnia pewne umartwie-
nia. Na ogół nawet religijnie obo-
jętni Żydzi przestrzegają obchodów
tego święta. Wieczorem, przed wyj-
ściem z domu do synagogi, rodzina
zapala dużą świecę, która powin-
na się palić cały dzień i noc oraz
rodzice udzielają błogosławieństwa
dzieciom, na znak przebaczenia wy-
proszonego u Boga. W świątyni
podczas nabożeństwa również za-
pala się świecę, a śpiew kanto-
ra wprowadza wiernych w nastrój
skupienia i modlitwy. W czasie tego
wieczornego nabożeństwa, wspomi-
na się zmarłych, zastanawia nad
własną śmiercią, wyznaje grzechy,
przywołuje się pamięć męczenni-
ków, a w modlitewnym orędziu po-
stnym wyraża się uwielbienie Boga.

Podczas porannego nabożeństwa
jest czytana Księga Kapłańska o po-
jednaniu. Liturgia poświęcona jest
nawróceniu i zadośćuczynieniu Bo-
gu przez całą wspólnotę Izraela.
W niektórych gminach żydowskich,
dla upamiętnienia kozła ofiarnego
opisanego w Księdze Kapłańskiej,
pielęgnuje się tradycję symbolicz-
nego obarczenia grzechem koguta,
którego następnie się zabija i prze-
znacza na zupę.

Po południu Żydzi udają się do
synagogi po raz trzeci, by uczest-
niczyć w słuchaniu czytanej Księgi
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Jorona. O zachodzie słońca dźwięk
z baraniego rogu kończy obrzędy.
Uczestnicy składają sobie życzenia
i wracają do domu na posiłek (po
całodniowym poście).

Święto Namiotów (Sukkot, od
14/15 tiszri do 22 tiszri)

Jest ono pamiątką wędrówki do
Ziemi Obiecanej, podczas której Ży-
dzi mieszkali w namiotach. Należy
do trzech wielkich świąt żydow-
skich (pozostałe to: Zielone Święta
i Święto Paschy).

Nawiązuje do dziękczynienia za
plony, co ma wyraz w obrzędowości
tego święta. Mężczyźni budują z ga-
łązek i żerdzi szałas w domu lub,
gdy to możliwe, w ogrodzie. W tym
szałasie w czasie trwania święta
spożywa się posiłki, studiuje Biblię,
a nawet służy on do zabawy. Podczas
tych świąt Żydzi zapraszają do siebie
przyjaciół, a także samotnych czy
ubogich. Do świątyni wierni przy-
noszą bukiety liści palmowych lub
innych drzew. Tradycja święta na-
wiązuje do Księgi Kapłańskiej, gdzie
czytamy: „Przez siedem dni będzie-
cie mieszkać w szałasach. . . aby po-
kolenia wasze wiedziały, że kazałem
Izraelitom mieszkać w szałasach,
kiedy wyprowadziłem ich z ziemi
egipskiej” (Kpł 23,42).

Święto Radości Tory (23 tiszri)
Jest to święto, w którym Żydzi

w szczególny sposób oddają szacu-
nek Pismu Świętemu. Przepełnia
ich wdzięczność i radość z posiada-
nia Tory.

Wśród radosnych śpiewów
w uroczystej procesji obnosi się
w synagodze przystrojone zwoje To-
ry, dla podkreślenia zakończenia

rocznego cyklu czytania Tory, po-
dzielonego na 45 części. Z tej okazji
błogosławieństwo nad Torą mogą
wypowiadać i dzieci.

Miłość do Biblii (Tory) i szacu-
nek jakim się cieszy, ma wieloraki
wymiar. Przechowuje się ją w kosz-
townej szafce (arce), umieszczonej
w frontowej ścianie synagogi. Dowo-
dem szacunku do Tory są również
drogocenne sukienki z koronkami
nakładane na Torę. Księgą należy
się ostrożnie i ze czcią posługiwać.
W czasie czytania używa się specjal-
nego przyrządu do śledzenia liter,
by nie dotykać jej rękami.

Święto Świateł (Chanuka, od 25
kislew do 2 tewet)

To ośmiodniowe święto obcho-
dzone jest na pamiątkę poświęce-
nia świątyni odrestaurowanej przez
braci Machabeuszów (opis tego wy-
darzenia znajdziemy w Księgach
Machabejskich), zniszczonej przez
króla Antiocha IV. Do poświęcenia
świątyni użyto czystej (koszernej)
oliwy, dlatego w tych dniach piecze
się ciasto na oliwie, a w synago-
dze zapala ośmioramienny świecz-
nik. Świeca dziewiąta (służba) służy
do zapalania każdego dnia kolej-
nej świecy. Zapalaniu towarzyszy
recytacja błogosławieństw. Gdy palą
się świece, nie wolno wykonywać
żadnej pracy ani prowadzić sporów.
Do tego święta nawiązuje tradycja
adwentowego wieńca i adwento-
wych świec w naszej religii. Dzieci
podczas święta Chanuka bawią się
kostką oznaczoną literami, układa-
jąc zdanie „Zdarzył się tam cud”.
Obchodom tego święta towarzyszą
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rodzinne śpiewy, zabawy, odwiedzi-
ny znajomych, obdarowywanie pre-
zentami, zwłaszcza dzieci.

Noworoczne Święto Drzew (15
szewat)

Jest ono związane z przyrodą.
Wszystko jest dziełem Boga i należy
do Niego, również przyroda. Jest
to czas sadzenia drzew, w nawiąza-
niu do przepisu Księgi Kapłańskiej
(19, 23– 25), który mówi, że owo-
ców nowo posadzonych drzew nie
wolno jeść przez 3 lata. Czwartego
roku wszystkie owoce należy po-
święcić dla Pana, jako dar radosny,
a spożywać owoce można dopiero
począwszy od piątego roku.

Święto Losów (Purim, 14 adar)
Przypomina ono karnawał. To-

warzyszy mu zwyczaj przebierania,
noszenia masek. Cieszą się zwłasz-
cza dzieci. Nawet do świątyni mo-
gą przynosić grzechotki i trąbki.
Gdy czyta się Księgę Estery, gdy
przytacza się imię Hamana, można
podnosić wrzawę. Haman, urzędnik
królewski za czasów Estery, zażądał
od poddanych pokłonu. Sprzeciwił
się temu wujek Estery Mardoche-
usz. Z tego powodu groziła Żydom
zagłada, a o jej terminie miały za-
decydować losy (purim). Taka jest
geneza tego święta. Tradycja tych
wydarzeń ożywa we wrzawie wsz-
czynanej podczas nabożeństw w do-
mach i w synagodze, a także w czasie
pochodów urządzanych tego dnia.
W Europie pewne elementy historii
o Esterze, traktujące o planowanej
przez Hamana zagładzie Żydów, łą-
czy się z Holocaustem (Szoach) za
rządów Hitlera.

Święto paschy (Pesach, 15–22
nisan)

Jest to święto niekwaszonego
(przaśnego) chleba, głęboko zako-
rzenione w tradycji rodzinnej Izra-
elitów. Wspomina wyjście pod prze-
wodnictwem Mojżesza z ziemi egip-
skiej. Nawiązuje do śmierci pierwo-
rodnych u Egipcjan, a oszczędzo-
nych u Izraelitów, których drzwi
były naznaczone krwią zabitego ba-
ranka. Święto trwa 8 dni. Roz-
poczyna się uroczystą wieczerzą,
w czasie której ojciec rodziny wypo-
wiada uroczyste błogosławieństwo
nad kielichem z winem. Używa się
naczyń tylko na to święto przezna-
czonych, niekiedy bardzo kosztow-
nych. Na wnoszonej tacy jest sze-
reg potraw o biblijnym znaczeniu.
Gorzkie zioła przypominają udrękę
w niewoli, mus owocowy jest symbo-
lem murarskiej zaprawy używanej
przy budowaniu domów dla Egip-
cjan, jajko ugotowane na twardo
przypomina zburzenie Świątyni Je-
rozolimskiej, woda z solą, to symbol
łez w niewoli. Podczas wieczerzy
wszyscy mają przed sobą haggadę
paschalną, by mogli śledzić opo-
wiadanie o ważnych wydarzeniach
w dziejach Izraela. Z tą wieczerzą
wiąże się Ostatnia Wieczerza Pa-
na Jezusa, spożywana z Apostołami
w Wielki Czwartek.

Dzień pamięci o powstaniach
(Lag ba-Omer, 18 ijar)

Ostatni dzień Paschy rozpoczyna
40 dni (7 tygodni) żałoby, w których
wspomina się tysiące ofiar powsta-
nia Bar-Kochby przeciwko Rzymia-
nom. W tym czasie nie ubiera się
nowych ubrań, nie goli brody. 33
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dzień żałoby jest czasem wytchnie-
nia. W tym dniu Lag ba-Omer urzą-
dza się wesela, wycieczki, zawody
sportowe, dzieci strzelają z łuku na
pamiątkę przymierza, jakie Bóg za-
warł z Noem, którego wyrazem był
łuk tęczy.

Święto Tygodni (Zielone Świę-
ta, Szawuot, 6/7 sziwan)

Nazywa się je też Pięćdziesiąt-
nicą, bo przypada w 50-ty dzień po
święcie Paschy. Jest obchodzone ja-
ko święto wdzięczności na pamiątkę
otrzymania od Boga Tory na Synaju.
Podkreśla się tu nie tylko dar Boga,
ale i przymierze zawarte na Synaju
między Bogiem a Izraelem. Święto
obchodzi się skromnie. Radość jest
podkreślona wystrojeniem domów
zielenią. Nawiązując do Księgi Rut
wspomina się żniwa i praktyku-
je czyny miłości względem wdów
i ubogich. W dawnej Świątyni Je-
rozolimskiej w tym dniu piekło się
nowe chleby pokładne. W centrum
tego święta jest przede wszystkim
wdzięczność za Boże pouczenie, To-
rę.

Wspomnienie zburzenia świąty-
ni (Tisza be Aw, 9/10 aw)

W 586 roku przed Chrystu-
sem wojska babilońskiego króla Na-
buchodonozora zburzyły świątynię
zbudowaną przez króla Salomona,
a odbudowaną po powrocie z niewoli
babilońskiej, znów zburzyły w roku
70 po Chrystusie wojska rzymskie
pod wodzą Tytusa.

Tak kończy się cykl roczny ży-
dowskich świąt.

Żydowskie święta
na drodze życia

Wszyscy chłopcy żydowscy
wkrótce po urodzeniu zostają pod-
dani obrzędowi obrzezania. Ma
ono bardzo uroczysty charakter
(odpowiednik naszego sakramentu
chrztu). Obrzezanie uważa się za
znak przymierza z Bogiem. Podczas
ceremoniiwymienia się imię chłopca
i tym samym włącza go do rodzi-
ny Izraela, czyli Ludu Wybranego.
Ojciec dziecka w czasie ceremonii
odczytuje fragment z Księgi Rodza-
ju o przymierzu Boga z Abrahamem.
„Przymierze, które będziecie zacho-
wywali między Mną a wami, czyli
twoim (Abrahamowym – przypis
mój) przyszłym potomstwem, pole-
ga na tym: wszyscy wasi mężczyźni
mają być obrzezani” (Rdz 17,9 – 10).
Na plan pierwszy obrzezania wysu-
wa się jego znaczenie duchowe, jako
znak przymierza. Stąd św. Paweł
często w listach pisze o obrzezaniu
serca. Dziewczynki zaś mają uro-
czyste nadanie imienia ze specjalną
modlitwą rabina. Uczestnicy cere-
monii obrzezania na zakończenie
odmawiają błogosławieństwo: „Te-
raz stał się uczestnikiem przymie-
rza, aby więc dostąpił też udziału
w błogosławieństwach Tory, mał-
żeństwa i dobrych uczynków”.

Cłopcy w 13., a dziewczynki
w 12. roku życia stają się pełno-
prawnymi członkami wspólnoty sy-
nagogalnej. Zostają synami/córkami
przykazania i obowiązku. Punktem
głównym wprowadzenia do wspól-
noty jest odczytanie przez kandy-
data urywka Tory przypadającego
na dany szabat. Od tego czasu
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chłopcy (a w niektórych liberalnych
gminach i dziewczęta) zaliczeni są
do dziesięciu osób tworzących tak
zwane quorum konieczne do spra-
wowania liturgii. W modlitwie na tę
uroczystość kandydat mówi: „Od-
czytałem z Tory słowa Boga. Obym
z Twoją pomocą kroczył drogą, bym
mógł je wypełniać w moim życiu”.
Uroczystość obchodzi się nie tyl-
ko w synagodze, ale i w rodzinie
kandydata.

Ślub, wesele

Małżeństwu przypada wartość
religijnego obowiązku. Pozamałżeń-
skie życie seksualne uważane jest za
perwersyjne. Instytucję małżeństwa
uważa się za świętą. Ceremonia za-
ślubin odbywa się w synagodze
pod tzw. baldachimem przystrojo-
nym kwiatami. Czyta się psalmy
podkreślające radość i dziękczynie-
nie Bogu, np. psalm 84 „Jak miłe są
przybytki Twoje Panie Zastępów”
lub psalm 100 „Wykrzykujcie na
cześć Pana wszystkie ziemie, służcie
Panu z weselem”. Nupturienci na-
wzajem składają sobie przyrzecze-
nia małżeńskie, piją wino z jednego
kielicha, po czym pan młody tłucze
kielich. Rabin odmawia trzykrotne
błogosławieństwo, a zawarty zwią-
zek ogłasza się jako święty i ważny
przed Bogiem. Do ważnego rozwodu
wymagane jest orzeczenie wydane
przez prawną instytucję religijną.

Śmierć i pogrzeb

Śmierć jest pokornym przyję-
ciem woli Boga. W modlitwie za

zmarłych wypowiadane są słowa:
„Pomóż nam, byśmy pamiętali, że
dusza nie umiera i nasz drogi zmar-
ły odszedł do onej wiecznej ojczy-
zny, którą przygotowałeś dla nas,
gdy. . . na ziemi minie nasz czas.
Otwórz mu (jej) bramy miłosierdzia.
Niech wejdzie do wiecznego poko-
ju. . . W Twoim świetle oglądamy
życie, które nie ma końca.” Miejsce
pochówku jest miejscem oczekiwa-
nia na przyjście Mesjasza. Każdy,
kto odwiedza krewnych czy bliskich
na cmentarzu, kładzie na ich gro-
bie kamyczek, niekiedy z karteczką
zawierającą błogosławieństwo lub
inne pobożne życzenie. Zbezczesz-
czenie cmentarza bądź nagrobka
jest dla Izraelity szczególnie odra-
żające.

Zakończenie

Liczba świąt nie jest definityw-
na. Dochodzą nowe jak: Szoach,
Holocaust, czy święto Niepodległo-
ści. W hymnie narodowym Izra-
ela przebija tęsknota za Syjonem,
podkreślając jego związek z wiarą,
która w świetle Księgi Powtórzone-
go Prawa streszcza się w słowach:
„Słuchaj Izraelu Pan jest naszym
Bogiem, Panem jedynym. Będziesz
miłował Pana Boga twojego z całego
swego serca, z całej duszy swojej
i ze wszystkich sił swoich”.

ks. E. Szymański
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A MIELI NIEWIELE

„Panie moje serce się nie pyszni
a oczy nie patrzą, wyniośle. . .”

(z psalmu)

Jak rzeka płynie czas: raz prędzej
– gdy z górki, to znów wolnej –
bo przeszkoda, a to znów powoduje
zniszczenia – bo ulewa. Tak samo
jest z naszym życiem – wciąż dążymy
do przodu.

Już minął rok, gdy skupiłam się
na Zwiastowaniu, ale również dzisiaj
wracam myślą do słów Anioła, tak
bardzo znamiennych: „Nie bój się
Maryjo”; „Józefie nie bój się poślu-
bić”.

Maryja i Józef, ich dwoje. Mate-
rialnie mieli tak niewiele, ale również
aż tak bardzo wiele, bo serca płonące
ufną miłością. Miłość wystarczyła,
aby wypełniła się wola Boża; po ludz-
ku najtrudniejsza z dróg. Gdy nad-
chodził czas rozwiązania, w ostatnich
chwilach szukali schronienia, jednak
nawet w gospodzie odmówiono Im
miejsca z obawy i lęku. Co działo się
w ich sercach? Józef znalazł osiołka,

aby oszczędzić trudu podróżyw ostat-
nich chwilach przed rozwiązaniem.
Maryja nie skarży się, w skupieniu
i pewnie w kobiecym niepokoju, ocze-
kuje tej najradośniejszej chwili. Nic
nie przesłania oczekiwania na radość
Bożego Narodzenia.

Maryjo,Matko najpiękniejszej mi-
łości; Józefie, Obrońco najsprawie-
dliwszy – jakże szczęśliwą była mając
Ciebie.

Kiedy cichutko zapadł zmierzch
i nadszedł czas, zatrzymują się
w najcudowniejszym miejscu – Be-
tlejem – w zaciszu stajenki i bla-
sku świecącej gwiazdy wypełnia się
czas; przychodzi na świat Syn-Jezus;
Bóg-Człowiek. Spełnienie ludzkiej
miłości.

„Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów,

a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.”

(z hymnu o miłości)

Halina Kanka

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
w Czerniewie

W każdym numerze „Kany” po-
daję informacje o wykonanych pra-
cach i wydatkach związanych z bu-
dową kościoła.

Proszę przyjąć najpierw gorące
podziękowanie za złożone przez Was
drodzy parafianie ofiary na ten szla-

chetny cel. Każda choćby najmniej-
sza ofiara, czy wykonana praca oraz
okazana pomoc, to dar Waszego szla-
chetnego serca na budujący się dom
Boży, w którym szczególnie czcić bę-
dziemyMiłosierdzie Boże okazywane
człowiekowi. Pan Jezus powiedział
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do św. Faustyny znamienne słowa:
„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopóki się nie zwróci z ufnością
do Miłosierdzia Mojego”. „Nie chcę
karać zbolałej ludzkości, ale pra-
gnę ją uleczyć, przytulając do swego
miłosiernego Serca” (Dz. 1588).

W pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy 18 kwietnia 1993 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II zaliczył sekre-
tarkę Bożego Miłosierdzia do grona
błogosławionych. Następnego dnia
w czasie audiencji generalnej Papież
powiedział: „Przemówił do nas Bóg
przez bogactwo duchowe błogosła-
wionej Siostry Faustyny. Zostawiła
ona światu wielkie orędzie Boże-
go miłosierdzia. . . Siostro Fausty-
no, błogosławiona, dziękuję ci, że
przypominałaś światu tę wielką ta-
jemnicę miłosierdzia Bożego. Ową
„wstrząsającą tajemnicę”, niewysło-
wioną tajemnicę Ojca, której tak
bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek
i cały świat”. Kanonizacji błogo-
sławionej Faustyny dokonał Papież
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy
30 kwietnia 2000 r.

Wszyscy moi drodzy parafianie,
którzy spieszycie w jakiejkolwiek
formie z pomocą w budowaniu tej
świątyni, pomagacie zarazem, by
Boże Miłosierdzie przybliżyło się do
każdego z nas, abyście sami, jak
i przyszłe pokolenia żyjące na tej
ziemi, stali się uczestnikami tego
Miłosierdzia.

W wieczór wigilijny pragnę od-
prawić pasterkę w budującym się ko-
ściele, dlatego trzeba wykonać jesz-
cze sporo pracy. Zostały zabezpieczo-
ne, zaizolowane mury fundamentu
i zasypane piaskiem. Kilka dni był

wożony piasek – około 70 trakto-
rowych przyczep – dla podsypania
wykopów. Dziękuję szczególnie p. Jó-
zefowi Sroce za przysłanie koparki,
która była nam bardzo w tej pracy
pomocna.

Położono przy ławach fundamen-
tu drenarkę odwadniającą ze stu-
dzienkami na każdym rogu. Insta-
lacja odwodnienia prowadzi przez
pole p. Janusza Dończyka do pobli-
skiej rzeki. Z powodu złych warun-
ków atmosferycznych praca jeszcze
nie jest skończona. Zostały zabez-
pieczone na czas zimy dwie klatki
schodowe. Ocieplona jest frontowa
ściana podpiwniczenia. Trwają prace
przy wstawianiu okien wykonanych
z luksferów. Pan Kaczmarek „gra-
tis” położył na ścianach przewody
elektryczne przed rozpoczęciem ich
otynkowania.

Wydatki na materiały związane
z tymi pracami są następujące:

1. Kolejna rata za projekt 1500 zł
2. Luksfery i krzyżyki 2220 zł
3. Styropian, siatka, klej, kątowniki

do okien, kołki montażowe 990 zł
4. Folia budowlana i klej 220 zł
5. Przewody, puszki, skrzynka 600 zł
Razem 5530 zł.

Modlę się za wszystkich ofiaro-
dawców, by dobry Jezus zlewał na
Was zdroje swojego Miłosierdzia.

Jeżeli taka jest wola Boga, to
ufam, że dzieło to będzie kontynu-
owane, mimo że wielu jest mu nie-
chętnych, a nawet wrogich. Ponadto
w tym stadium budowy nie można jej
przerwać, bo cały ogromny wysiłek
i wydatki uległyby zniszczeniu.

ks. Edward Szymański
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AMERYKANIE Z DOBRĄ NOWINĄ
W TRĄBKACH WIELKICH

Dzięki uprzejmości i kontaktom
ks. Kanimierza Glamy 18 paździer-
nika br. mieliśmy okazję gościć
w Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich Fundację Book of Hope ze
Stanów Zjednoczonych. Grupa ta
powstała w 1987 r. w Stanach Zjed-
noczonych w odpowiedzi na rosnące
potrzeby egzystencjalne i duchowe
dzieci i młodzieży. Inspiracją do za-
wiązania się tej grupy był niepokój
spowodowany wzrostem przestęp-
czości, alkoholizmem, narkomanią
oraz utratą sensu życia i ducho-
wych wartości wśród młodych lu-
dzi. Fundacja swoją działalnością
pragnie wspierać wysiłek wycho-
wawców, nauczycieli i katechetów.
Swoim zasięgiem obejmuje obecnie
już 90 państw na całym świecie.

Występ Amerykanów był bardzo
ciekawy, chociażby ze względu na
dużą ekspresję. Polegał na prze-
kazaniu i przybliżeniu Ewangelii

w formie aktywnej, tj. poprzez mi-
mikę, gest, taniec. Nasi uczniowie
doskonale rozumieli, co chcą im
przekazać przyjaciele zza oceanu,
gdyż wszystkie gesty były bardzo
wymowne i jednoznaczne. Byliśmy
również pod wrażeniem osobowości
członków tego zespołu. Ludzie ci
okazali się otwarci, radośni, spon-
taniczni. Wyraźnie widzieliśmy, że
to, co robią, wypływa z głębi ser-
ca, autentycznej potrzeby i chęci
przekazu.

Występ został przyjęty przez na-
szą młodzież owacyjnie. Na ko-
niec goście zaprosili wszystkich do
odtańczenia starego afrykańskiego
tańca, który miał nas zjednoczyć
i utwierdzić w przekonaniu, że war-
to postępować zgodnie z prawami,
które nam wyznacza Bóg.

W. Niedzielska

NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Architektura bizantyjska

Architektura bizantyjska, jak-
kolwiek korzeniami tkwi w doświad-
czeniach Starożytnych Rzymian, to
z biegiem czasu wykształciła się jako
nowy oryginalny styl. W poprzed-
nim artykule wspominałem, że styl
bizantyjski przez część znawców za-
liczany jest do trzeciego etapu bu-

downictwa wczesnochrześcijańskie-
go. Druga grupa historyków uważa,
że jest to okres architektoniczny,
który trzeba traktować jako od-
rębny etap dziejów budownictwa.
Najbardziej twórczy i oryginalny
okres tej architektury przypada na
lata 540– 800 n.e. Początek rozwoju
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Rawenna, tzw. mauzoleum Galli Placy-
dii, ok. 440.

stylu bizantyjskiego związany jest
z panowaniem Cesarza Justyniana
I Wielkiego (527– 565). W tym czasie
stawia się małe centralne budowle,
które spełniają trojakie funkcje:
� baptysteria – jest tylko jedno
w mieście, w ich środku znajduje
się basen chrzcielny,
� mauzolea – pomieszczenia miesz-
czące sarkofagi,
� memoriae – niewielkie budynki
wznoszone głównie dla pomiesz-
czenia relikwii męczenników (ta-
kie funkcje pierwotnie posiadał ko-
ściół Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem i kościół Grobu Świętego
w Jerozolimie).
Połączenie kopuły z kwadratową

podstawą jest innowacją bizantyj-
ską, wzorce czerpano tu z Bliskiego

Wschodu. Stworzono w tym cza-
sie również oryginalną koncepcję
rozwiązania, polegającą na łącze-
niu stylu bazylikowego z budowlami
centralnymi. Powstały w ten sposób
wnętrza, które dawały efekt tajem-
niczości, gdzie ciemność i światło
tworzyły ciekawe kompozycje kolo-
rystyczne. Najbardziej znanym ko-
ściołem tego typu jest Hagia Sophia
w Konstantynopolu (kościół Mądro-
ści Bożej, po zdobyciu przez Tur-
ków zamieniony na meczet, a obec-
nie znajduje się w nim muzeum).
O tym niezrównanym arcydziele je-
den ze starożytnych, analizując wy-
miary, pisał: „bowiem harmonia jej
wymiarów wyróżnia się nieopisa-
nym pięknem”. W IX wieku coraz
większą rolę w świątyniach zaczyna
odgrywać symbolika liczb i pojęć.
Świątynia to swoisty mikrokosmos,
który łączy niebo z ziemią, utrwala
ziemskie życie Chrystusa, równocze-
śnie odzwierciedla rok liturgiczny.
Tę złożoną i wielowątkową sym-
bolikę podkreśla dekoracja malar-
ska i mozaikowa. Niezrozumiały dla
współczesnego człowieka ruch ob-
razoburców (ikonoklazm) uszczuplił
ozdabianie świątyń. Pogląd ten roz-
winął się między VIII a IX wiekiem
i wymierzony był przeciw kulto-
wi obrazów i figur religijnych. Pod
wpływem islamu tępiono przejawy
„bałwochwalstwa”. Formalnie ruch
ten zapoczątkował cesarz bizantyj-
ski Leon III wydając w 726 r. edykt
potępiający kult obrazów. Chrześci-
jaństwo zachodnie nigdy tego edyk-
tu nie uznało, wydając swój własny
edykt w 843 r. w Konstantynopolu,
który potępiał obrazoburców (spory
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te przyczyniły się do rozbicia kościo-
ła na wschodni i zachodni, 1054 –
Wielka Schizma Wschodnia).

Typowym kościołem bizantyj-
skim jest jednak świątynia zbudo-
wana na planie krzyża wpisane-
go w kwadrat, z kopułą centralną
i kopułami bocznymi. Mimo sporów
związanych z ruchem obrazoburców,
wnętrza dekoruje się mozaikami lub
malarstwem. Kiedy współczesny tu-
rysta zwiedza kościół Św. Marka
w Wenecji, to musi pamiętać, że
jest on zbudowany na założeniach
bizantyjskich, choć jego budowni-
czowie odeszli od pierwotnych kano-
nów. W opisywanym stylu możemy
wyróżnić kilka charakterystycznych
budowli tego okresu, są to:
� małe budowle centralne np. mau-
zoleum Galli Placydii w Rawennie
(pierwowzór dla bizantyjskich ko-
ściołów krzyżowo-kopułowych),
� bazyliki kopułowe – typowym ko-
ściołem jest opisywana wyżej Ha-
gia Sophia,
� kościoły kopułowe na planie krzy-
ża np. świątynia św. Apostołów
w Konstantynopolu, zniszczona
w 1463 r. po zdobyciu stolicy
Bizancjum przez Turków,

� kościoły kopułowe – przykładem
może być tutaj kościół św. Apo-
stołów w Salonikach, przykładami
tego rodzaju świątyń są też kościo-
ły klasztorne w Grecji, Armenii
i Gruzji.
Z tego też stylu wywodzą się

charakterystyczne dla kręgu kultury
rosyjskiej cerkwie kopułowe.

Pomimo tak wielkiej różnorodno-
ści w architekturze bizantyjskiej, po-
trafimy wyróżnić pewne cechy cha-
rakterystyczne, są to:
� świątynie budowane na planie
krzyża greckiego lub kolistym,
z półokrągłymi niszami,
� sklepienia przykryte są kopułami,
� większość świątyń to budowle cen-
tralne,
� świątynie budowane są często z ce-
gły w Grecji, Armenii i Gruzji, jest
to kamień łupkowy lub ciosowy,
� wnętrza jednoprzestrzenne lub
z obejściem,
� rzadko stosuje się rzeźby na fasa-
dzie,
� we wnętrzach spotykamy szerokie
arkady,
� ściany wewnętrzne ozdabiane są
mozaikami lub malowidłami.

Mariusz Paradecki

Konstantynopol, kościół św. Apostołów, 527 –565.
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W MOIM ŚNIE, CUDOWNYM ŚNIE. . .
czyli powrót do Toledo

Przed portalem Katedry w Toledo.

W czasie pielgrzymki do Fatimy
zwiedzaliśmy niezwykłe miejscowo-
ści przesiąknięte historią i kulturą
minionych wieków.

Jednym z takich miast, do któ-
rego powracam w moich snach,
jest Toledo. Przyciąga ono tury-
stów swoim położeniem. Kiedy zbli-
żaliśmy się do Toledo, ujrzeliśmy
rzekę Tag, opływającą granitowe
wzniesienie, na którym rozciąga się

średniowieczny gród. Już
z daleka można podziwiać
mauretańskie i gotyckie mu-
ry obronne. Otaczają one
miasto, w którym na każdym
kroku widać niesamowitą
mieszankę wpływów chrze-
ścijańskich, arabskich i ży-
dowskich. Rzeka i mury to
granica oddzielająca świat
współczesny od niezwykłe-
go miejsca, w którym czas
zatrzymał się, by czarować
swym pięknem przybywają-
cych doń turystów.

Historia tego hiszpań-
skiego miasta jest niezwykle
bogata i zaczyna się pra-
wie dwa wieki przed naro-
dzinami Chrystusa. Staro-
żytne plemię iberyjskie za-
łożyło tutaj swą pierwszą
stolicę, następnie rzymska
armia zdobyła miasto sztur-
mem i uczyniła je centrum
kolonii. W III wieku n.e.

Toledo stało się celem najazdów
Alanów i Wizygotów. W czasie pa-
nowania Wizygotów miasto nabrało
splendoru. To właśnie tutaj w VI
wieku założono jedną z najstarszych
hiszpańskich archidiecezji. W VIII
wieku miasto zostało opanowane
przez Arabów (stąd wpływy maure-
tańskie w architekturze).

Toledo zwiedzaliśmy nocą
i w ciągu dnia. Chodziliśmy wą-
skimi uliczkami, podziwiając stare
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budowle, małe sklepiki i mosty oka-
lające miasto.

Byliśmy również w Katedrze,
która stanowi jeden z najwspa-
nialszych przykładów XIII-wiecznej
architektury gotyckiej. Została ona
wzniesiona na miejscu starej świą-
tyni, zbudowanej ku czci patrona
miasta, św. Ildefonsa, któremu uka-
zała się Najświętsza Maryja Panna,
nagradzając go w ten sposób za
żarliwą obronę jej dziewictwa. Ka-
tedra posiada nawę główną i cztery
nawy boczne o różnej szerokości.
U podstawy kaplicy może-
my podziwiać wspaniałą ap-
sydę zwieńczoną oryginal-
nym sklepieniem.Wokół roz-
mieszczone są bogato zdobio-
ne kaplice. Wnętrze prezbi-
terium, z drewnianymi rzeź-
bionymi stallami, uznawane
jest za najpiękniejsze w całej
Hiszpanii.

Toledo słynie również
z tego, że żył tu i tworzył
Domenicos Theotocopoulos,
znany jako El Greco. Jego
obrazy można oglądać w do-
mu artysty i w muzeum,
a w kościele św. Tomasza
znajduje się mistyczny „Po-
grzeb hrabiego Orgaza”.

Chodząc krętymi ulicz-
kami miasta, które wiją
się stromo między mura-
mi średniowiecznych kamie-
nic, podziwialiśmy wysta-
wione w witrynach sklepów
wyroby ze słynnej stali to-
ledańskiej. Szpady i szty-
lety z tego miasta cieszą

się światową sławą. Miecze wyrabia
się ręcznie, techniką przekazywaną
z ojca na syna od wielu pokoleń.
Turyści często nie potrafią oprzeć
się pokusie i kupują jeden z wyro-
bów stali toledańskiej jako pamiątkę
z pobytu w tym mieście. My też po-
czyniliśmy drobne zakupy. Pamiątki
z Toledo przypominają nam dziś by-
łą stolicę Hiszpanii, w której czas
jakby stanął w miejscu.

Barbara Paradecka

Autorka artykułu w sklepie z wyrobami ze słynnej
stali toledańskiej.
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WYDARZENIA SZKOLNE

Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą Polską Szkołę Macierzy Szkolnej w Ełgano-
wie.

Ciekawa lekcja historii

16 października byliśmy na wy-
cieczce w Ełganowie, by zapoznać
się z dziejami tamtejszej szkoły. Wy-
jazd był kontynuacją realizowanej
przez nas ścieżki regionalnej zawar-
tej w naszym programie. Oczekiwała
nas emerytowana nauczycielka pa-
ni Zofia Trofimowicz. Z wiązanką
kwiatów poszliśmy na miejsce pa-
mięci narodowej – pod Polską Szko-
łę Macierzy, która znajduje się na

ulicy pod tą nazwą. Następ-
nie udaliśmy się do budynku
byłej szkoły. Pani Zofia po-
kazała nam sztandar szkoły
i inne eksponaty, które prze-
chowywane są w izbie pamięci
u państwa Orlikowskich.

Pierwsza Szkoła Polska
Macierzy Szkolnej w Gdań-
sku na terenie wiejskim po-
wstała w 1993 r. właśnie tu
w Ełganowie – mówi p. Trofi-
mowicz. Później podobne za-
łożono w Trąbkach Wielkich,
Szymankowie i w Piekle. Od
1938 r. Szkołą Macierzy kie-
rować zaczęła Anna Burdów-
na, która na swym posterun-
ku dotrwała do 01.09.1939 r.
W tym dniu wraz ze swoją
koleżanką Kunegundą Paw-
łowską zostały aresztowa-
ne i odstawione do więzie-
nia na Szufstange, następ-
nie odwiezione do więzienia
w Ravensbrück. Pani Pawłow-
ska zmarła w Bergen-Belsen
w 1945 r. Anna Burdówna
wróciła do kraju transportem
w lipcu 1945 r. Obecnie miesz-
ka w Łodzi. Odwiedziła naszą

szkołę z okazji uroczystości nada-
nia imienia Kunegundy Pawłowskiej
SzkolePodstawowej wTrąbkachWiel-
kich.

Pani Zofia przybliżyła nam ów-
czesne czasy, dzieci słuchały z zacie-
kawieniem. Postać Kunegundy Paw-
łowskiej jest nam szczególnie bliska,
uroczyście obchodzimyw szkoleDzień
Patrona. Na koniec pani Trofimowicz
podarowała nam wiersz, który napi-
sała Anna Burdówna.

Irena Drożyńska, Monika Beyer
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Dzień Niepodległości
w SP Czerniewo

12 listopada w SP w Czerniewie
odbył się uroczysty apel związany
z obchodami odzyskania niepodle-
głości.

Z tej okazji pani Anna Tysler
wraz z uczniami szkoły przygotowa-
ła piękną inscenizację słowno-mu-
zyczną pt.: „Wstań, Polsko moja”.

W dniu święta, zwróciliśmy
wdzięczną myśl ku naszym dziad-
kom i pradziadkom. Wspominali-
śmy, jak z patriotyzmu i entuzja-
zmu, z walki i idei, wyłoniła się
Polska i nadszedł upragniony dla
Polaków dzień niepodległości.

Nasz rodowód, nasz
początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą:
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska, była Polską.

(Jan Pietrzak)

Mariola Jankowska

Straszny dwór, czyli godzina
duchów i upiorów szkolnych

18 listopada, w piękne niedzielne
popołudnie, w Szkole Podstawowej
w Czerniewie bardzo licznie zgro-
madzona publiczność miała przy-
jemność obejrzeć występ szkolnego
kabaretu „Szpila”.

Młodzi artyści zaprezentowali
bardzo zabawne przedstawienie pa-
rodiujące życie szkoły. Scenografia
i muzyka oparte były w znacz-
nej części na operze Stanisława

Moniuszki „Straszny Dwór”, a tak-
że na znanych przebojach muzyki
rozrywkowej: np. „Tak bardzo się
starałem” – Czerwonych Gitar lub
„Kolorowe jarmarki” – Janusza La-
skowskiego.

W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie kl. I – IV, natomiast chór
złożony był z dziewcząt kl. VI.

Publiczność bardzo żywo i spon-
tanicznie reagowała na poszczegól-
ne występy i na gorąco nagradza-
ła brawami małych artystów. Na
widowni bardzo często wybuchały
salwy śmiechu jako reakcja na cha-
rakteryzację artystów lub teksty.

Przedstawienie przygotowały:
Mariola Jankowska, Teresa Mysz-
kier, Marzena Duszyńska i Małgo-
rzata Brembor.

Niedzielne przedstawienie by-
ło trzecią prezentacją „Strasznego
dworu. . .”, przeznaczoną szczegól-
nie dla rodziców i mieszkańców
okolicznych wsi (poprzednie wy-
stępy odbyły się: w Dniu Święta
Edukacji i dla Szkół Podstawowych
z Trąbek Wlk. i Sobowidza).

Grupa przygotowuje w ciągu ro-
ku cztery przedstawienia, a naj-
bliższe to „Jasełka Polskie” z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia. Już
dzisiaj na łamach „Kany” szkoła
w Czerniewie serdecznie zaprasza
do obejrzenia następnych spektakli.

Bezpośrednio po przedstawieniu
poprosiliśmy aktorów o krótkie wy-
powiedzi:

Mateusz Kowalczyk (Mo-
niuszko) – Swojej roli musiałem
nauczyć się w jeden dzień, bo przez
dwa tygodnie nie uczyłem się jej
wcale (w tym miejscu pani Mariola
Jankowska powiedziała, że Mateusz
wprowadził zmiany do swojej roli).
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Na zdjęciach: Występ szkolnego kabaretu „Szpila” w Czerniewie podczas zabawnego
przedstawienia „Straszny Dwór”, parodiującego życie szkoły.
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Na pytanie: Czy może kiedyś będzie
pisał swoje teksty? Odpowiedział –
Raczej nie.

Sylwia Ptach (Dzwoneczek)
– Moja rola była najdłuższa więc
uczyłam się jej około dwóch tygodni.

Kamila Krakowska (Dyrektor-
ka Szkoły) – Nie chciałabym być dy-
rektorem szkoły, bo to trudna i ciężka
praca, która wymaga krzyczenia na
dzieci.

Marlena Krenke (Woźna) – Nie
chcę być woźną bo za mało zarabia
i taka praca mi nie odpowiada.

Kamila Nofz (Ściągawka) –
Ja nie ściągam na klasówkach, ale
innym się to zdarza.

Marcin Kępski (Karateka) –
Lubię się bić na przerwach, chociaż
często obrywam.

Przemek Wójcik (Palacz) – Na
początku zrezygnowałem z roli, ale
potem musiałem zagrać bo kolega nie
przyszedł (zachorował) i teraz jestem
zadowolony.

Paulina Pellowska (Lala Ma-
lowana) – Podoba mi się sukienka,
w której występowałam – chciałabym
taką mieć.

Stanisław Dziemiński

Cudze chwalicie,
swego nie znacie. . .

W Szkole Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich pracujemy nad tym,
by powiedzenie zacytowane na wstę-
pie straciło swą aktualność. Od roku
szkolnego 1999/2000 w ramach wy-
chowania regionalnego realizujemy
autorski program stworzony przez
naszą koleżankę Ewę Wojtas. Przy-
bliżaliśmy już naszymuczniomregion

i kulturę kaszubską, a w bieżącym ro-
ku szkolnym zachęcamy wszystkich
do wędrówek po Kociewiu. 14 listo-
pada gościliśmy w progach naszej
szkoły kapelę kociewską ze Staro-
gardu Gdańskiego, która nie tylko
zaprezentowała skoczne przyśpiewki,
instrumenty ludowe i barwne regio-
nalne stroje, ale także przeprowadziła
krótką lekcje gwary kociewskiej. Ucz-
niowie pilnie uczyli się w czasie tej
niecodziennej lekcji, największy entu-
zjazm okazując przy wspólnym śpie-
waniu dowcipnych przyśpiewek oraz
próbach gry na burczybasie i diabel-
skich skrzypcach (talentem w tym
zakresie wykazał się Mateusz Laga).
Lekcja regionalna prowadzona przez
panią Mirosławę Möller zakończyła
się, jak na poważną lekcję przystało,
podsumowaniem i powtórzeniem po-
znanych treści. W kwizowej powtórce
najlepiej wypadł Patryk Wiśniewski.

Najwięcej jednak miejsca i uwa-
gi twórczyni ścieżki edukacyjnej do-
tyczącej wychowania regionalnego
w klasach młodszych poświęciła po-
znaniu „małej ojczyzny” jaką jest dla
nas gmina Trąbki Wielkie. Klasy dru-
gie wraz z wychowawczyniami: Ewą
Wojtas i EwąWojewódką, poznawanie
okolicy rozpoczęły od wizyty w Kłoda-
wie. Gościnna kłodawska Szkoła Pod-
stawowa zapoznała naszych uczniów
z budynkiem, kronikami szkolnymi
oraz postacią i twórczością Marii
Kownackiej. Następnie wychowaw-
czynie klas drugich z Kłodawy: panie
Anna Michalska i Halina Welenc,
zaprowadziły nas do kościoła pod
wezwaniem świętego Jakuba. Ksiądz
Bronisław Chudy nie tylko życzliwie
nas przyjął, ale chętnie oprowadził
po urokliwym kościółku z 1735 ro-
ku, opowiadając wiele o zabytkowym
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Na zdjęciach: uczestnicy wycieczki szkolnej do Kłodawy.
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wnętrzu, a w szczególności o cen-
nych obrazach. Na zakończenie miłej
wizyty dzieci posiliły się kiełbaskami
„prawie jak z ogniska”, przyrządzo-
nymi w szkolnej stołówce oraz złożyły
na pamiątkę swe podpisy.

Nie tylko drugoklasiści wynieśli
korzyści z lekcji wychowania regio-
nalnego, o czym spieszy donieść po-
zostająca pod wrażeniem wizerunku
Matki Boskiej Szkaplerznej z kłodaw-
skiego kościoła

Ewa Wojewódka

Lekcja historii

By uczcić Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Trąbkach
Wielkich uczniowie pod kierunkiem
p. Teresy Wawrynowicz przygotowa-
li barwne widowisko, przyciągające

uwagę nawet najmłodszych widzów,
dla których treści historyczne trudne
są do zrozumienia. Atrakcyjność wy-
stępu tkwiła w ciekawych, różnorod-
nych strojach przygotowanych przy
dużej pomocy rodziców. Przykuwały
uwagę postacie rycerzy i żołnierzy
z różnych epok z doskonale odda-
nym wizerunkiem Józefa Piłsudskie-
go, w którego wcielił się Piotr Dyksa.
Duża dynamiczność ukazujących się
na scenie obrazków z kart polskiej
historii oraz śpiew i taniec to ko-
lejne walory widowiska, do sukcesu
którego przyczynili się także: Ma-
teusz Pianowski jako akompaniator
oraz Magdalena Paradecka będąca
przewodniczką w podroży po kartach
historii Polski.

Ewa Wojewódka

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich.
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Fotowspomnienie ze ślubowania
klas pierwszych. . .

17 października w Szkole Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich od-
było się uroczyste ślubowanie i pa-
sowanie na uczniów pierwszoklasi-
stów. Starszy kolega kandydatów na
uczniów – gimnazjalista Jacek Dzie-
miński, towarzyszył im z aparatem
fotograficznym zarówno w czasie
trudów egzaminu w „krainie śpie-
wu i tańca”, „krainie wzorowego
zachowania” oraz „krainie pracy
i mądrości”, jak i w czasie ślubowa-
nia na sztandar, pasowania wielkim

ołówkiem przez dyrektor Elżbie-
tę Gralak, składania pamiątkowego
odcisku palca w szkolnej kronice
oraz odbierania upominków od Sa-
morządu Uczniowskiego. Pamiątko-
we zdjęciewszystkichwspółtwórców
uroczystości z wychowawczyniami
Agatą Caboń i Ireną Rogall, pod
których troskliwym okiem przygo-
towana została wzruszająca szkolna
impreza, na pewno przez długie la-
ta będzie przywoływało miłe wspo-
mnienia.

Ewa Wojewódka

Pierwszolkasiści otrzymali upominki od Samorządu Uczniowskiego.
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REFLEKSJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

W dniu 11 listopada 2001 r. po
zakończeniu Mszy Św. w naszym ko-
ściele wierni zaśpiewali pieśń „Boże,
coś Polskę”. Jakże wielkie było mo-
je zdumienie, kiedy zobaczyłem, że
część ludzi w trakcie pieśni wychodzi
z kościoła. Następnego dnia zapy-
tałem na lekcji gimnazjalistów, dla-
czego w trakcie śpiewania tej pieśni
opuszczali świątynię. Odpowiedzie-
li mi, że osoby starsze wychodziły,
więc uznali, że takie zachowanie jest
poprawne. Taki oto przykład daje-
my młodzieży, a z drugiej strony
narzekamy na złe jej wychowanie.
Jestem zaskoczony tym zdarzeniem
i nie przypuszczałem, że taka sy-
tuacja może się zdarzyć w naszym
Kościele.

Utwór „Boże, coś Polskę” nale-
ży do pieśni, które można porów-
nać do rangi hymnu narodowego.
Pieśń przechodziła różne koleje losu.
W czasach Powstania Styczniowego
była rzeczywistym hymnem. Śpie-
wano ją w manifestacjach patriotycz-
nych, podczas uroczystych pochodów,
oddziały powstańcze intonowały ją
przed wyruszeniem do walki. Przez
długie lata niewoli była śpiewaną
modlitwą o wolność. W 1926 r. za-
stanawiano się, czy nie uczynić ją
naszym hymnem narodowym.

Wiem, że w latach władzy ko-
munistycznej wywierano nacisk na
prymasa Stefana Wyszyńskiego, aby
w kościołach śpiewano refren: „Oj-
czyznę wolną pobłogosław Panie”.
Większość Polaków śpiewała wtedy

to, co czuła w swych sercach: „Ojczy-
znę wolną racz nam wrócić Panie”.
Pamiętam, jak wielokrotnie członko-
wie PZPR wyrażali swoje oburzenie
w tej sprawie, twierdząc, że w ko-
ściołach źle się śpiewa tę pieśń.

Dla porządku, pieśń tę śpiewa się
w postawie stojącej, tak samo jak
hymn narodowy.

Boże, coś Polskę, hymn do Boga
o zachowanie wolności

1.
Boże, cos Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić
ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.

2.
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą
sprawę,
A chcąc świat cały mieć jej męstwa
świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał
jej sławę,
Przed Twe ołtarze. . .

3.
Wróć naszej Polsce świetność
starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, wolność na wieki
w niej kwitną,
Poprzestań kary, Boże zagniewany.
Przed Twe ołtarze. . .

Mariusz Paradecki
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KRONIKA
nie tylko parafialna

4 listopada w kościele parafial-
nym pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Trąbkach Wiel-
kich sakrament Chrztu świętego
otrzymali:

Maciej Zalewski z Trąbek Wielkich, syn
Jolanty i Henryka.

Małgorzata Szpara z Trąbek Wielkich –
córka Justyny i Andrzeja.

***

Kabaret „To i owo” z Czerniewa

21 października, w piękne, nie-
dzielne popołudnie mury Szkoły
Podstawowej w Czerniewie roz-
brzmiały śpiewem, muzyką, dow-
cipami i gromkim brawami. Na
szkolnym hollu zasiedli mieszkańcy
Czerniewa i Czerńca, aby wysłu-
chać repertuaru słowno-muzyczne-
go, który zaprezentował miejscowy
zespół „To i owo”.

Już słowa pierwszej piosenki
„Bando, bando” wywołały miły, cie-
pły klimat i połączyły zgromadzone
pokolenia: dzieci, młodzież i do-
rosłych, którzy próbowali wspólnie
śpiewać, a potem z zapartym tchem
czekali, co będzie dalej. A zespół
śpiewał piosenki skoczne i melan-
cholijne, wszystkie piękne, nato-
miast dowcipami bawiła widownię
pani Mariola Jankowska.

Bardzo liczna obecność miesz-
kańców udowodniła, że na wsi ist-
nieje ogromne zapotrzebowanie na
kulturę, rozrywkę, na chwile wy-
tchnienia od codziennego, trudnego
życia.

Jak „Czerniewo – Czerniewem”
– nikt nawet z najstarszych miesz-
kańców nie pamięta, aby kiedykol-
wiek istniał tu taki zespół. Toteż
uznanie należy się założycielce tego
zespołu p. Teresie Myszkier. „To
i owo” ma już „roczek”, śpiewa
w nim 9 pań w różnym wieku,
które połączyła miłość do śpiewu
i muzyki, akompaniuje pan Janusz
Beyer, a monologami zabawia pani
Mariola Jankowska.
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Program kabaretu „To i owo” z Czerniewa wzbudził aplauz publiczności licznie
zgromadzonej w salce katechetycznej w Postołowie.

Po występie członków koła polonistycznego „My z XXI wieku” w kościele w Trąbkach
Wielkich.
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Zespół wystąpił już w GOK
w Trąbkach Wlk., w Gołębiewie
Wlk, i w kościele w Postołowie.

Gratulujemywystępów dziękuje-
my zamiłe chwile, życzymy dalszego
rozwoju.

Elżbieta Sebzda
***

Moje miejsce na ziemi

Koło polonistyczne „My z XXI
wieku” działające w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich pod kierun-
kiem pani Barbary Harbul wystą-
piło z okazji Święta Niepodległości
z programem „Moje miejsce na
ziemi”. Program słowno-muzyczny
składał się z poezji Adama Asny-
ka, Stanisława Kubiaka, Małgorzaty
Hillar i Marii Konopnickiej, z frag-
mentów publicystycznych z okresu
zaborów oraz pieśni legionowych.

Członkowie koła wystąpili z pro-
gramem czterokrotnie: 8 listopada
dla młodzieży Gimnazjum, 11 li-
stopada w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Fatimskiej w Gdańsku Żabian-
ce oraz w Kościele w Sobowidzu i 12
listopada w naszym Trąbkowskim
Sanktuarium.

Niestety, mimo serdecznego za-
proszenia naszego księdza, na pro-
gram prezentowany w naszej świą-
tyni przyszło niewielu widzów, cho-
ciaż takie programy mają nas
uwrażliwić na problem patrioty-
zmu, na stosunek do świąt naro-
dowych, bo przecież 11 listopada
1918 r. to najważniejsze wydarzenie
w naszej ojczyźnie po 123 latach
niewoli.

W przededniu wystąpienia do
Unii Europejskiej powinniśmy bar-
dziej podkreślać naszą narodową
tożsamość, aby wiatr historii nie
miotał nami ze wschodu na zachód.
W tym miejscu pozwolę sobie przy-
toczyć fragment z „Małego Księcia”
Antoine’a de Saint-Exupery’ego:

„– Gdzie są ludzie? (. . .)
– Ludzie? (. . .) Zauważyłem ich

wiele lat temu. Tylko, że nigdy nie
wiadomo, gdzie ich można znaleźć.
Miota nimi wiatr. Są pozbawieni
korzeni i to im ogromnie przeszka-
dza”.

Nie dopuśćmy do sytuacji, aby
ktoś kiedyś zapytał: „Gdzie są Po-
lacy?”, bo przecież „Polska to my!”

Dorota Niewiadomska
***

Po rundzie jesiennej rozgrywek
piłkarskich ligi okręgowej sezonu
2001/2002, drużyna Pronaft Trąbki
Wlk. Zajmuje 6. miejsce w grupie I
z dorobkiem 26 pkt. i stosunkiem
bramek 26 : 14. W drugiej części
rundy jesiennej nasza drużyna osią-
gnęła następujące rezultaty:

z Nordcoopen Gdańsk – 0 : 2,
z Orłem Choczewo – 2 : 2

z Rondem Gdańsk – 5 : 0, z Czar-
nymi Pruszcz Gd. – 2 : 1

z FC Sopot – 1 : 1, ze Sportingiem
Leźno – 1 : 1 i z Handlem Puck –
1 : 0.

Tak więc w rundzie jesiennej
Trąbki Wielkie wygrały 7 meczów,
uzyskały 5 remisów i przegrały
2 mecze. W tabeli grupy I ligi
okręgowej, z 4 drużyn z powiatu
gdańskiego uczestniczących obec-
nie w rozgrywkach, najwyżej w ta-
beli jest GTS Kolbudy z dorobkiem
28 pkt. (3. miejsce), potem Czarni
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Pruszcz Gd. (27 pkt. – 4. miej-
sce), a najniżej Motława Suchy Dąb
(7 pkt – 13. pozycja).

Potok Pszczółki, po 5 kolejno
przegranych meczach, wycofał się
z rozgrywek.

Dodajmy, że w rozgrywkach
o Puchar Polski, 18 listopada na
boisku w Przywidzu, Pronaft poko-
nał miejscową A-klasową drużynę
3 : 0.

***
Zakończyła się także jesienna

runda rozgrywek piłkarskich junio-
rów rocznika 1987. Drużyna Orła
Trąbki Wielkie zajęła 2. miejsce
w grupie III z 18 pkt. i stosunkiem
bramek 44 : 12 (6 zwycięstw i 1
porażka).

W rundzie jesiennej w naszej
drużynie występowali następujący

zawodnicy: Michał Gadomski, Ire-
neusz Kosiński, Wojciech Zielke,
Mateusz Płaza i Michał Turzyński
– wszyscy z Trąbek Wielkich; Łu-
kasz i Rafał Kobylarz z Domachowa;
Marek i Piotr Gajewscy oraz Mi-
chał Dobek z Mierzeszyna; Mariusz
Pikula, Jacek Keler i Wojciech Sur-
ma z Ełganowa; Robert Komorow-
ski i Łukasz Jaszczyk z Gołębiewa
Wielkiego; Cezary Schuchardt z So-
bowidza oraz Krystian Grabowski
z Gołębiewa Średniego. Najskutecz-
niejszymi strzelcami w drużynie
byli: Piotr Gajewski, Łukasz Koby-
larz i Michał Turzyński. Opieku-
nem i trenerem młodych piłkarzy
jest Tomasz Kempa.

Oprac. S.D.

OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Pragnienie

Żył sobie kiedyś pewien wyjątko-
wo ubogi człowiek. Wierzył jednak
mocno w świętego Mikołaja i żarli-
wie się do niego modlił. Aż pewnego
dnia Święty zstąpił na ziemię, aby
się z nim spotkać. Kiedy przybył
do jego domu i zobaczył nędzę,
postanowił mu pomóc. Dotknął pal-
cem leżącego na progu kamienia,
który natychmiast przemienił się
w lśniące złoto.

„Czy potrzebne ci złoto?” – zapy-
tał Święty biedaka. Ten skłonił się
głęboko i odpowiedział: „Nie panie,
nie potrzebuję go”.

Mikołaj spojrzał na niego rado-
snym wzrokiem i powiedział: „Ach,
mój synu, jaką jesteś dla mnie wiel-
ką pociechą. Teraz już wiem na
pewno, że idziesz drogą zmierzającą
do doskonałości.”

Człowiek odpowiedział: „Tak na-
prawdę, to potrzebowałem jedynie
twojego palca.”

Bóg oddał się nam całkowicie. Tak
więc nie pragnijmy już od Niego
żadnych cudów. Dlaczego?

Boże Serce

Pewna pani katechetka opowie-
działa swoim uczniom przypowieść
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o synumarnotrawnym.W czasie gdy
mówiła, zdała sobie jednak sprawę,
że dzieci, w większości, są bardzo
rozkojarzone. Poprosiła więc ich,
aby swoimi słowami opisały przyto-
czoną im przypowieść.

Jeden z nich zrelacjonował ją
w następujący sposób:

„Pewien człowiek miał dwóch sy-
nów, jednak ten młodszy niechętnie
przebywał w domu, a następne-
go dnia, całkowicie opuścił domo-
stwo, zabierając ze sobą wszystkie
pieniądze, jakie miał. W pewnym
momencie pieniądze się skończyły.
Młodzieniec nie miał już nic do
jedzenia i postanowił powrócić do
swojego domu. Kiedy już był nie-
daleko, zauważył go ojciec. Złapał
za wielki kij, co tchu popędził za
nim. Tak biegnąc spotkał swojego
dobrego syna, powiedział do niego:
„Wrócił ten twój okropny brat, który
po tym wszystkim co zrobił, zasłu-
guje na parę kijów.” Tato, chcesz,
żebym ci pomógł? – zapytał syn.
„Oczywiście” – odpowiedział ojciec.

I tak, we dwóch zaczęli okła-
dać go kijami. Kiedy już zakończyli
swoje zajęcie, ojciec wezwał służące-
go, nakazał zabić najtłustsze jagnię
i przygotował wielkie przyjęcie, bo
przeszła już mu chęć znęcania się
nad synem, który tak wiele naroz-
rabiał!

Tak, zrozumieć Boże serce, to zada-
nie zbyt trudne dla każdego.

Trzej synowie

Trzy kobiety szły do studni, aby
zaczerpnąć z niej wody. Na ka-
miennej ławce, w pobliżu fontanny

siedział starszy człowiek i przysłu-
chiwał się ich rozmowom. Każda
kobieta wychwalała swojego syna.
„Mój syn” – mówiła pierwsza – „jest
tak zwinny i bystry, że nikt inny
nie jest w stanie mu dorównać”.

„Mój syn” – mówiła druga –
„śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo
na świecie, kto mógłby poszczycić
się tak pięknym głosem, jak on”.

„A ty, co powiesz o swoim synu?”
– zapytały trzecią kobietę, która nic
nie mówiła.

„Sama nie wiem, czy mogę po-
wiedzieć, coś niezwykłego o moim
dziecku” – odpowiedziała tamta.
„Jest dobrym chłopcem, tak jak
wielu innych. Nie robi jednak nic
specjalnego. . .”. Kiedy dzbany były
już pełne, kobiety skierowały się
w stronę domu. Podążył również za
nimi starzec. Naczynia były cięż-
kie, ramiona kobiet uginały się od
wysiłku. W pewnym momencie za-
trzymały się, aby trochę odpocząć.
Podbiegło wtedy do nich trzech mło-
dzieńców. Pierwszy rozpoczął na-
tychmiast jakieś widowisko: oparł
dłonie na ziemi i zaczął wywijać
fikołki, koziołki, wierzgając nogami
w górze, a potem zaczął wykonywać
salta.

Kobiety przyglądały się mu z za-
chwytem: „Ach jaki zręczny!”

Drugi chłopiec zaraz zaintono-
wał jakąś piosenkę. Głos miał taki
piękny, jak słowik! Kobiety przy-
słuchiwały mu się ze wzruszeniem
w oczach: „Ach, cóż to za anioł!”

Trzeci z chłopców podszedł
w stronę matki, zarzucił na sie-
bie ciężką amforę (dzban) i zaczął
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ją dźwigać przy jej boku. Wtedy
kobiety zwróciły się do starca:

– Co powiesz o naszych synach?”
– O synach?, zawołał ze zdzi-

wieniem starzec. – Widziałem tylko
jednego!

Poznacie ich po ich owocach
(Mt 7.16)

Łańcuch i grzebień

W pewnym zakątku świata żyło
kiedyś dwoje małżonków, których
miłość nie przestawała rosnąć od
pierwszego dnia ich ślubu. Byli
bardzo ubodzy i wiedzieli, że każdy
z nich nosił w swoim sercunie zaspo-
kojone pragnienie: on miał w swojej
kieszeni złoty zegarek, który otrzy-
mał od swojego ojca. Z całego serca
marzył o złotym łańcuszku. Ona po-
siadała długie, piękne i jasne włosy,
a marzyła o perłowym grzebieniu,
którym, niby diademem, mogłaby je
ozdabiać. Z biegiem lat mężczyzna
coraz bardziej marzył o grzebieniu,
kobieta robiła natomiast wszystko,
aby móc zdobyć dla męża złoty
łańcuszek.

Od długiego czasu wcale o tym
nie rozmawiali, ale ich serca nie

przestawały myśleć o ukrytym ma-
rzeniu. Rano w dziesiątą rocznicę
ich ślubu, małżonek spostrzegł zbli-
żającą się w jego stronę uśmiech-
niętą żonę. Jej głowa była pięknie
ostrzyżona i nie posiadała już swo-
ich lśniących i długich włosów.

– Co z nimi zrobiłaś, kochana? –
zapytał pełen zdziwienia.

Żona otworzyła swoje ręce,
w których migotał złoty łańcuszek.

– Sprzedałam je, aby móc kupić
złoty łańcuszek do twojego zegarka.

– Ach kochanie, co ty zrobiłaś?
– powiedział mężczyzna, otwierając
dłonie, w których trzymał cudowny,
perłowy grzebień.

I tak wpadli sobie w objęcia,
szczęśliwi z tego, że mają siebie
nawzajem.

Połóż mnie jak pieczęć na twoim ser-
cu, jak pieczęć na twoim ramieniu.
Bo jak śmierć potężna jest miłość.
Wody wielkie nie zdołają ugasić mi-
łości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby
kto oddał za miłość całe bogactwo
swego domu, pogardzą nim tylko.

(Pieśń nad pieśniami 8,6 – 7).

W życiu istnieje tylko jedno wielkie
szczęście: kochać i być kochanym.

Oprac. Jan Trofimowicz junior
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z października to RÓŻA-
NIEC.
Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki ufundowaną przez Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jur-
kowska z Trąbek Wielkich wylosował Dawid Mehring z Trąbek Wielkich,
gratulujemy.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery oznaczone liczbami utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Tak jak w poprzednich miesiącach, należy odciąć zaznaczony pasek na dole
strony, na nim wpisać rozwiązanie, na drugiej stronie swoje imię, nazwisko
i adres. Kuponu tego nigdzie nie naklejamy, tylko w takiej postaci wrzucamy
do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 23 grudnia).

Poziomo: 1A Smarujesz nim chleb.
1G Księga liturgiczna. 3C Przyjmo-
wanie Ciała Pana Jezusa. 5A Pierw-
szy człowiek. 5H Moja. . ., moja. . .,
moja bardzo wielka. . . 7A Babel.
7G Brat Abla. 9A Mały Antoni.
9G Powszedni. 11B Dobra Nowina.

Pionowo: A1 Jeden z darów trzech króli. B9 Zbudował arkę. C1 Najświęt-
szy. . . F2 Trzecia Osoba Boska, . . . Święty. I1 Mesjasz. J9 Pierwsza kobieta.
K1 . . . uświęcająca.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Grudzień 2001

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

2. Za śp. Urszulę Kinder, godz. 700

Za śp. Karinę i Benedykta
Mrożewskich oraz za śp. Monikę
Scheimann, godz. 830

Za śp. Krystynę Oroń oraz za
zmarłych z rodziny Oroń i Łączów,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

3. Za śp. Kazimierza Dubielę
(8. rocznica śmierci)

4. Za śp. Genowefę Dejlitko
(4. rocznica śmierci)

5. Za śp. Anielę Janus (1. rocznica
śmierci)

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakonne,
z róży św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian,
z róży św. Teresy od Dzieciątka
Jezus – p. Lewandowskiej

8. Dziękczynna i z prośbą o zdrowie
w 70-lecie urodzin Marii
Pankowskiej

9. Za śp. Albina Cylke oraz za
śp. Klarę i Stanisława Nowaków,
a także za zmarłych z tych rodzin,
godz. 700

Za śp. Pawła Hensel, godz. 830

Za śp. Alfonsa Kinder, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

10. Za zmarłych z rodzin Skibowskich
i Sulewskich

11. Za śp. Franciszkę, Józefa i Halinę
Klukowskich oraz za śp. Helenę
i Kazimierza Głowskich, a także
za zmarłych z tych rodzin

12. Za śp. Grzegorza Sadocha

13. Za śp. Józefa Preuss (4. rocznica
śmierci)

15. Za śp. Bronisława i Katarzynę
Iwanowiczów

16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
(10. rocznica śmierci), godz. 700

Dziękczynna i z prośbą o zdrowie
w 70-lecie urodzin Agnieszki Stolc,
godz. 830

Za śp. Stanisława i Leonarda Tar-
czyńskich oraz za śp. Franciszka
i Adama Ziemianów, a także za
zmarłych z tych rodzin, godz. 1100

19. Za śp. Alfonsa Kinder
22. Za śp. Annę Tkaczyk
23. Za śp. Urszulę Kinder, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart, godz. 830

Za śp. Stanisława Chmielewskiego,
godz. 1100

Za śp. Anitę Heyer, godz. 1700

24. W Czerniewie za obecnych na
Mszy św., wszystkich ofiarodawców
i budowniczych, godz. 2130

25. W intencji parafian, godz. 000

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 830

Za zmarłych z rodzin Plak
i Cymermann, godz. 1100

Dziękczynna w 35. rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Bernadety
i Antoniego Rychlickich, godz. 1700

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

Za śp. Władysława Myszk oraz
za śp. Franciszkę i Franciszka
Selków, godz. 830

Dziękczynna w 35. rocznicę
sakramentu małżeństwa Aliny
i Ryszarda Kruków, godz. 1100
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27. Za śp. Pawła Hensel
28. Za śp. Dorotę Knapińską
29. Za śp. Annę Tkaczyk
30. Za śp. Anitę Heyer

godz. 830

Dziękczynna w 50. rocznicę
sakramentu małżeństwa Elżbiety
i Jana Zielke, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

31. Za śp. Sylwestra Reimus

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Piewszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
3 grudnia: Kacper Mateusz Horobiński
25 grudnia: Adrian Jaromin, Karolina Patrycja Hennig, Natalia Karolina
Filan, Natalia Magadalena Żukowska, Karolina Szymczyk, Martyna Anna
Baranowska, Dariusz Benedykt Zajączkowski, Fabian Wojciech Niedźwiecki
26 grudnia: Wioletta Magdalena Runowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Joanny i Daniela Dobrowolskich
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Rafała Runowskich
30 grudnia: 50. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Jana Zielke

Czcigodnym Jubilatom Elżbiecie i Janowi Zielke z okazji jubileuszu
Złotych Godów najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności oraz obfitych łask Bożych za przyczynąMatki Bożej Trąbkowskiej
składają

Ks. Proboszcz Edward Szymański i Redakcja Kany.

Odeszli do Pana
5 grudnia: 1. rocznica śmierci śp. Anieli Janus
7 grudnia: 1. rocznica śmierci śp. Stefana Kotwy
12 grudnia: 1. rocznica śmierci śp. Marty Zarzyckiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


