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Polski zwyczaj łamania się
opłatkiem łączy w sobie
ZNAK i SŁOWO.
ZNAK – to łamanie chleba,
które. . . jest wyrazem dzie-
lenia się dobrem w duchu
miłości i pokoju.
SŁOWO, to życzenia, któ-
re niosą w sobie życzli-
wość, serdeczność, pragnie-
nie dobra.
ZNAK i SŁOWO razem wy-
rażają najgłębsze uczucia,
szczytne pragnienia i uf-
ną nadzieję, że przeżywa-
nie w duchu wiary ta-
jemnicy narodzenia Chry-
stusa stanie się źródłem
łask i błogosławieństwa,
zaczynem duchowej odno-
wy, z której rodzi się pokój,
radość i szczęście.
Z tą nadzieją i z tymi życze-
niami zwracam się dziś do
was, drodzy rodacy, poleca-
jąc Bożej Dziecinie każde-
go z Was. . . Niech Bóg wam
błogosławi!
(Fragmenty z homilii wygłoszonej przez papieża Jana Pawła II podczas
audiencji generalnej przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia).



MODLITWA RODZINY
PRZED LEKTURĄ PISMA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, napełnij nas Two-
im światłem i mądrością. Oświeć
nas, byśmy lepiej i głębiej zrozu-
mieli słowa Boże skierowane do
nas w Piśmie świętym. Zapal nas
gorliwością do czytania Pisma świę-
tego w naszej rodzinie, gdyż jest
w nim słowo życia, świętości i łaski.
Jak kiedyś czuwałeś przy pisaniu
tych świętych ksiąg przez ludzi
natchnionych, by przekazali nam
prawdę o Bożej miłości do nas, o na-
szym powołaniu i przeznaczeniu,
tak teraz natchnij nas Swoim świa-
tłem, Swoją łaską, byśmy czytając
te natchnione święte słowa, głębiej
poznali i pokochali Boga, którego
serce pełne jest miłości miłosiernej

do każdego człowieka. Duchu Świę-
ty, Duchu Mądrości, Duchu Prawdy
i Świętości dodaj nam łaski, byśmy
czytając Pismo święte zrozumieli, że
Bóg nas kocha i jest przy nas szcze-
gólnie w najtrudniejszych chwilach
życia, że jak krzyż jest znakiem Jego
miłości do nas, tak ból i cierpienie,
którego tak wiele doświadczamy, są
pieczęcią Jego pamięci o nas. Spraw,
aby czytanie Pisma świętego było
naszym codziennym pokarmem du-
szy, umocnieniemw zwyciężaniu zła
dobrem. Niech odtąd Biblia stanie
się nieodłączną księgą towarzyszą-
cą nam na wszystkich ścieżkach
naszego życia. Amen.

ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY – Styczeń 2002

1, wtorek, godz. 18.20, Kleszczewo, od p. Haliny Richert do szkoły
włącznie

2, środa, godz. 14.00, Kleszczewo Górne, od p. Wenzel do p. Gugałów
3, czwartek, godz. 14.00, Kleszczewo Górne, od p. Kanków

do p. Majewskich
4, piątek, godz. 18.00, Kleszczewo Górne, od p. Jaśkiewiczów

do leśniczówki
5, sobota, godz. 9.00– 15.00, Ełganowo, ul. Szkolna, lewa strona

do p. Łączów
6, niedziela, godz. 18.20, Trąbki Wielkie, ul. Polonii Gdańskiej,

od p. Kęsych do p. Jacka Preussa
7, poniedziałek, godz. 14.00, Ełganowo, od p. Zittermann, Czerniewko,

ul. Szkolna, prawa strona do szkoły włącznie
8, wtorek, godz. 14.00, Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Kusaj

do p. Machów
9, środa, godz. 12.00, Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Oroń (domy przy

szosie), proszę o pojazd
10, czwartek, godz. 14.00, Ełganowo, ul. Macierzy Szkolnej,

od p. Czerniewskich
11, piątek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Dyksów

do krzyża
12, sobota, godz. 8.00, Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Preussów

do bloku „Nadzieja” włącznie
13, niedziela, godz. 18.30, Ełganowo, od p. Hennigów do p. Zulewskich

i sklepu
14, poniedziałek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Sportowa,

od p. Świerczków (bez bloku SKR)
15, wtorek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, od p. Kopickich
16, środa, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, od p. Kuszów

do p. Gorzyńskich
17, czwartek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, dwa bloki
18, piątek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Gdańska, od p. Tkaczyk (bez

„Agronomówki”)
19, sobota, godz. 8.30, Trąbki Wielkie, „Agronomówka”, ul. Leśna,

od p. Ziemianów
20, niedziela, godz. 18.20, Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa blok nr 1
21, poniedziałek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Pawłowskiej,

Bukowa, Kasztanowa, Akacjowa
22, wtorek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Parkowa „Kasary”,

ul. Pasteura od p. Wysieckich, ul. Krótka
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23, środa, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Jesionowa, Dębowa,
Lipowa, Klonowa, Brzozowa

24, czwartek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Sportowa blok SKR
25, piątek, godz. 14.00, Trąbki Wielkie, osiedle: nowi mieszkańcy

(po uprzednim zgłoszeniu); od godz. 18.00, Czerniewo, szkoła

Uwaga

1. Z nieprzewidzianych przyczyn plan kolędy może ulec zmianie, w takim
przypadku, by nie zmieniać podanego porządku, w pominiętych
rodzinach kolęda odbędzie się po zakończeniu planu.

2. Podczas kolędy księdzu będą towarzyszyć nadzwyczajni szafarze
Eucharystii.

3. Konieczna jest obecność wszystkich domowników, gdyż podczas kolędy
dokonamy intronizacji Pisma świętego. Sądzę, że każda rodzina
posiada Pismo święte. W razie braku, można nabyć Pismo święte
Nowego Testamentu w kiosku przykościelnym w cenie 12 zł. Rodziny,
których nie stać na ten zakup, mogą otrzymać broszurę z urywkami
Pisma świętego, którą otrzymały dzieci i młodzież w każdej parafii.

Program wizyty kolędowej

1. Poświęcenie mieszkania.
2. Na stole nakrytym białym obrusem powinny się znajdować: krzyż (nie

pożyczamy od sąsiadów), świece, kropidło z wodą święconą (nie ze
studni), udekorowane Pismo święte oraz (tam, gdzie są dzieci) niech
będzie namalowana na papierze dowolnie wybrana scena biblijna.

3. Modlitwa kapłana z rodziną w postawie klęczącej.
4. Jeden z domowników (najlepiej ojciec rodziny) odczyta z Ewangelii

według św. Łukasza perykopę o Zacheuszu (rozdział 19 wiersze od 1 do
10).

5. Kapłan wręczy rodzinie obrazek z informacją zachęcającą do rodzinnej
lektury Pisma świętego.

6. Na rodzinnym egzemplarzu Pisma świętego szafarz postawi pieczątkę
upamiętniającą jego intronizację w rodzinie.

7. Na koniec osobista prośba – proszę nie podsuwać mi do siedzenia fotela,
a jedynie krzesło lub taboret.

Kolęda biskupia

Kolęda księdza biskupa w dekanacie Wyżyny Gdańskie (dla wszystkich
księży dekanatu) odbędzie się w poniedziałek 31 grudnia o godz. 10.30
w naszym Sanktuarium w Trąbkach Wielkich.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2002

1 stycznia: Świętej Bożej
Rodzicielki, Nowy Rok

Lb 6,22– 27
Ga 4,3 – 7
Łk 2,16– 21

Składam ci na ten nowy rok ży-
czenia wytrwania w dobrym. Nie
zaczynasz od nowa. Przed „dziś”
stoi „wczoraj”. A „wczoraj” to rów-
nież „wczoraj” objawień, łask, da-
rów, odkryć, osiągnięć, doświadczeń
– niepowtarzalnych, jedynych, które
w historii życia ludzkiego, w histo-
rii narodu tworzyć powinny milo-
we kamienie rozwoju. Byle ich nie
roztrwonić, żeby się nie rozmyły.
A chyba najłatwiej jest je utracić,
gdy ci się zdaje, że je masz. Bo
człowiek, bo naród może tylko żyć,
tylko „być”, a nie „posiadać”. Dobro
człowiecze to jest droga, proces –
nie rzecz. W tym nowym roku życzę
tobie i sobie wytrwania w dobrym.

6 stycznia: Objawienie Pańskie

Iz 60,1 – 6
Ef 3,2 – 3a.5 – 6
Mt 2,1 – 12

Ażeby aż tak. Po ujrzeniu gwiaz-
dy wybrać się w daleką, nieznaną
drogę, by złożyć nowo narodzonemu
królowi żydowskiemu pokłon. Ażeby
aż tak? Ze złotem miłości, kadzi-
dłem uwielbienia i mirrą cierpienia.
Tylu królów żydowskich rodziło się
już na przestrzeni wieków i ażeby
aż tak teraz.

Jakież to było objawienie? Ja-
każ to prawda ukazała się trzem
Magom? W co uwierzyli, czym się
zachwycili, że wyszli w taką dale-
ką drogę z pokłonem, z darami?
Obyśmy aż tak. Oby nam się ob-
jawiło, ukazało to, co im. Obyśmy
i my przyszli do Niego z pokłonem.
Ze złotem naszej miłości, z kadzi-
dłem naszego uwielbienia, z mirrą
naszego cierpienia. Obyśmy aż tak
uwierzyli.

13 stycznia: 1. Chrzest Pański

Iz 42,1 – 4.6 – 7
Dz 10,34– 38
Mt 3,13– 17

„Wtedy Mu ustąpił”. Nie narzucaj
niczego nikomu. Nic na siłę. Nic
na gwałt. Nic przemocą, nic za
kołnierz, nic na sznurku. Uszanuj
wolność każdego człowieka. Ura-
tuj jego godność. Nawet gdy nie
ma racji, gdy się myli. Nawet gdy
grzeszy, gdy błądzi. Tylko w pełnej
wolności może człowiek służyć Bogu
i ludziom.

20 stycznia: 2. niedziela zwykła

Iz 49,3.5 – 6
1 Kor 1,1 – 3
J 1,29– 34

„Który chrzci Duchem Świętym”.
Są kręgi bliskości. Jest krąg ro-
dziny, kolegów w miejscu pracy,
ludzi twojego miasta, regionu, na-
rodu, Europy. Jest krąg katolików,
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chrześcijan, wierzących. Ale ponad
wszystkie kręgi istnieje jeszcze krąg
ludzi dobrej woli. Bo nawet wśród
najbliższych braci twoich możesz
napotkać ludzi, którzy cię chcą wy-
korzystać, zawładnąć tobą, którzy
chcą oszukać cię, którzy manipu-
lują tobą dla swoich celów, którzy
nie popuszczą swojego, którzy cię
nie słyszą, nie słuchają, nie chcą
słyszeć.

Ponad wszystkie kręgi, w któ-
rych żyjesz, wyrasta krąg ludzi do-
brej woli. Gdy natrafisz na człowie-
ka – nieraz z kręgu bardo odległego
– który cię słucha, rozumie, który
nie chce cię oszukać ani tobą za-
władnąć, ale chce ci pomóc, usłużyć
ci, który jest ci jak brat – chociaż
bratem nie jest, jak rodak – chociaż
rodakiem nie jest, jak katolik – choć
do kościoła nie chodzi – jak ktoś
najbliższy.

27 stycznia: 3. niedziela zwykła

Iz 8,23b – 9,3
1 Kor 1,10– 13.17
Mt 4,12– 23

„Uczynię was rybakami ludzi”. To
nie tylko do Piotra. Nie tylko do
Apostołów. Nie tylko do swoich
uczniów. To do każdego z nas Je-
zus kieruje te słowa: „uczynię was
rybakami ludzi”. Im więcej jesteś
chrześcijaninem, tym większa tro-
ska twoja o zbawienie ludzi: tych,
z którymi idziesz przez życie, ale
i tych, którzy są poza zasięgiem two-
jego bezpośredniego oddziaływania.
O zbawienie dzieci, młodzieży, ludzi
dorosłych, starych, umierających.
Bez tej troski nie byłbyś chrześci-
janinem. Bez tej troski nie byłbyś
zbawiony.

Oprac.
ks. E. Szymański

CZY TWOJA RODZINA CZYTA PISMO ŚWIĘTE?

Bóg pozwala człowiekowi po-
znać siebie, swoje istnienie. Nie-
zgłębionym dla nas źródłem po-
znania Boga jest księga Pisma
świętego.

Katechizm podaje, że Pismo
święte jest zbiorem ksiąg napisa-
nych przez ludzi pod natchnieniem
Ducha Świętego.

Jest wyjątkową księgą wyłączo-
ną z codzienności, a odnoszącą się
do Boga, który jest samą święto-
ścią. Jest święte, bo świętość łączy
się z autorstwemPisma św., a głów-

nym autorem jest Bóg. Pismo świę-
te nazywamy też księgą Starego
i Nowego Testamentu. Łacińskie
słowo „testamentum” jest przekła-
dem hebrajskiego słowa „berit”, co
oznacza „przymierze”. Pismo świę-
te jest opisem przymierza, jakie
Bóg zawarł z człowiekiem na Sy-
naju, a potem posyłając na świat
swojego Syna.

Zbiór ksiąg Pisma św. nazywa-
my też „kanonem”, oznacza on
regułę lub normę. O włączeniu da-
nej księgi Pisma św. do obecnego
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zbioru zadecydowała ich autentycz-
ność, uznana przez nieprzerwaną
tradycję żydowską, a w odniesie-
niu do Nowego Testamentu, przez
tradycję chrześcijańską, sięgającą
czasów apostolskich. Ostatecznie
o włączeniu danej księgi do kanonu
Pisma św. zadecydował Kościół na
soborze trydenckim (1545 –1563).

Mówimy o dwóch autorach Pi-
sma św. Głównym autorem jest
Bóg, a drugorzędnym jest czło-
wiek przez Niego natchniony. Co
oznacza, że człowiek otrzymał na-
tchnienie? Był to nadprzyrodzony
wpływ Boga na umysł i wolę pi-
szącego człowieka, dzięki któremu
człowiek podjął decyzję spisania,
a Bóg czuwał by pisane słowa były
autentyczne.

Treścią Pisma świętego jest Bo-
ży plan zbawienia człowieka oraz
realizacja tego planu. Stary Testa-
ment ten Boży plan zapowiada,
natomiast Nowy Testament jest je-
go wypełnieniem. Księgi Pisma św.
powstały na przestrzeni wielu wie-
ków. Na początku treści biblijne
były podawane ustnie, potem za-
częto spisywać poszczególne księgi.
W przekazie Biblii tworzyły się
różne tradycje opisujące to samo
wydarzenie, lecz nieco w odmien-
ny sposób. Nie znaczy to, że są
dwa lub więcej opisy danych wy-
darzeń, lecz że ta sama prawda
ma jakby różne odcienie. Biblia
jest księgą ponadczasową, aktual-
ną 10 wieków przed narodzeniem
Pana Jezusa, jak i dwa tysiące lat
po Jego przyjściu i to dla wszyst-
kich ludzi, również dla nas. Pismo

święte otacza się szacunkiem ze
względu na Boga, który się przez
nie objawia.

Księgi święte zostały spisane
w trzech językach: hebrajskim,
aramejskim i greckim. Po hebraj-
sku spisany został cały Stary Te-
stament. Nowy Testament został
spisany w języku greckim. Tylko
Ewangelia według św. Mateusza
jest napisana po aramejsku.

Wiele wieków teksty Pisma
świętego były przepisywane ręcz-
nie przez tzw. kopistów. By zapobiec
błędom, po przepisaniu liczono ilość
liter i dokładnie sprawdzano prze-
pisany tekst. Podobnie z ogromną
starannością dokonywano przekła-
dów.

Najstarsze tłumaczenie Starego
Testamentu z języka hebrajskiego
na język grecki powstało w Alek-
sandrii w III – II wieku przed Chry-
stusem. Nazywa się je septuagintą
od nazwy 72 mędrców dokonują-
cych tłumaczenia.

Całe Pismo święte Starego i No-
wego Testamentu z języka hebraj-
skiego i greckiego na język łaciński
przetłumaczył św. Hieronim w la-
tach 382 –406 po Chrystusie. Tłu-
maczenie to nazywamy Wulgatą.
Wulgata po raz pierwszy ukazała
się drukiem w Moguncji w Niem-
czech w 1454 roku. Jest to tzw.
Biblia Gutenberga.

Przekładu całego Pisma święte-
go z języków oryginalnych na język
polski dokonał ks. Jakub Wujek –
jezuita. Zostało wydane drukiem
w 1599 r. W roku 1965 wydano
zbiorowy przekład Biblii z języ-
ków oryginalnych na język polski,
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dokonany przez biblistów polskich
pod redakcją benedyktynów z Tyń-
ca. Ponieważ została wydana dla
uczczenia tysiąclecia chrztu Polski
nazwano ją Biblią Tysiąclecia. Do
dziś tym tłumaczeniem posługuje-
my się w liturgii i katechezie.

W drugiej połowie XX w. niektó-
re księgi Pisma świętego znane były
w 1549 językach i dialektach, a ca-
łość Biblii przetłumaczona została
na 250 języków. Ta popularność
Pisma świętego i taka wielość prze-
kładów na języki świata świadczy
o jego Bożym autorstwie. W Bi-
blii Bóg udziela nam wskazówek,
jak możemy osiągnąć życie wieczne
i poucza o swojej wielkiej miło-
ści do człowieka. Biblia podsuwa
rozwiązania w trudnych chwilach
życia, a gdy jesteśmy w przyjaź-
ni z Bogiem, tę więź umacnia.
Pismo święte powinno być czyta-
ne i wyjaśniane w tym samym
Duchu, w jakim zostało napisane.
W interpretacji tekstów biblijnych
trzeba zatem uwzględnić nieprze-
rwaną Tradycję i naukę Kościoła,
który ma od Boga polecenie strze-
żenia i wyjaśniania słowa Boże-
go. Urząd Nauczycielski Kościoła
stwierdza, że nie ma sprzeczności
między danymi naukowymi, a prze-
kazem prawdy zawartej w Piśmie
św. Jeśli takie sprzeczności się
pojawią, to należy przyjąć, że al-
bo prawda zawarta w Piśmie św.
jest źle rozumiana, albo przesłan-
ka naukowa nie jest dostatecz-
nie zbadana. Albowiem źródłem
ostatecznym tak prawd zawartych
w Biblii jak i twierdzeń nauko-
wych jest Bóg. Autorzy Pisma św.

posługiwali się terminologią i wie-
dzą o świecie im współczesnym, za
pomocą której przekazują prawdę
nadprzyrodzoną. Na przykład, opi-
sując stworzenie świata i człowieka
w sześciu dniach, autor natchniony
nie miał zamiaru pouczać o spo-
sobie powstania Ziemi i życia na
Ziemi, lecz przekazać, że twórcą
wszystkiego jest Bóg i że człowiek
ma w siódmym dniu oddać cześć
swojemu Stwórcy.

Pismo święte przedstawia hi-
storie ludzi zwyczajnych, jak my
podlegających prawom cierpienia,
przemijania, słabości i grzechu.
Jednak ludzie ci liczyli się z Bo-
giem, szukali Jego pomocy, żyli
z Nim w jedności, albo ponosili
konsekwencje swojej niewiary i od-
wrócenia się od Boga. Bóg i dziś
kieruje człowiekiem, jak czynił to
kiedyś. Nie usuwa naszych trud-
ności, lecz dźwiga je z nami, jeśli
tylko zaprosimy Go do swojego
życia i Jemu to życie powierzy-
my. Św. Augustyn po wielu latach
życia próżnego i zarazem poszuki-
wań szczęścia, wypowiedział głębo-
kie słowa „Boże, dlaczego ja Cię
tak późno poznałem”.

Pismo święte jest księgą daną
nam przez Boga na drogę życia. Tu
upewniamy się, że Bóg nas kocha
i gdy wydaje się, że w doświad-
czeniu jesteśmy osamotnieni, On
pomaga dźwignąć ciężary życia, On
poucza, zachęca do naśladowania
Go w miłości i ukazuje ostatecz-
ny sens życia – szczęście wieczne.
Księgą Pisma św. możemy jakże
wspaniale chwalić Boga, dziękować
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Mu, przepraszać za grzechy i prosić
o łaski. Oto przykłady:

Modlitwa uwielbienia Boga
Chwal duszo moja Pana,
Chcę chwalić Pana,
jak długo żyć będę;
Chcę śpiewać Bogu mojemu,
jak długo będę istniał (Ps 146)

Wielbi dusza moja Pana,
i rozradował się duch mój
w Bogu zbawcy moim (Magnificat)

Modlitwa dziękczynienia
Śpiewajcie pieśń dziękczynną
Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie. . .
On daje pokarm bydłu,
pisklętom kruka to,
o co wołają (Ps 23)

Modlitwa przebłagania
Zmiłuj się nade mną Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swego miłosierdzia
zmaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie
z grzechu mojego (Ps 51)

Modlitwa prośby
Nakłoń swe ucho,
wysłuchaj mnie Panie,
bo jestem nędzny i ubogi. . .
Zbaw sługę swego,
który ufa Tobie. . .
Panie zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam
do Ciebie. . . (Ps 86)

Pokochajmy tę wyjątkową Księ-
gę świata. Biblia bowiem jest mową

Pana Boga do nas i potwierdza tro-
skę Boga o człowieka, z którym
wielokrotnie zawierał przymierze,
aż w końcu przysłał do nas swojego
Syna. Biblia jest fundamentem na-
szej wiary i wiedzy o miłującym nas
Bogu. Biblia ukazuje nam wspania-
łe wzorce dążenia do świętości. Ona
daje odpowiedź na nurtujące nas
pytania o cel i sens życia. Poko-
chajmy tę księgę życia. Czytajmy ją
w rodzinie jak czynili to Izraelici,
by Boga zaprosić do naszej rodziny
i do naszego życia.

Niech będzie księga natchnie-
niem do modlitwy i źródłem odpo-
wiedzi na trudne problemy życia,
pracy, wychowania i uświęcenia.
Czytajmy ją codziennie choć kil-
ka wierszy, czy to systematycznie,
zwłaszcza Ewangelie, czy na „chy-
bił trafił”, czy jako formę modlitwy.

Koniecznie podejmijmy zwyczaj
czytania przed wspólnym rodzin-
nym niedzielnym i świątecznym
obiadem, jak to wielu czyni przed
rozpoczęciem Wieczerzy Wigilijnej.
Ona umili Twoje życie. Dlatego po-
dejmujemy inicjatywę intronizacji
Pisma św. w rodzinach w czasie
kolędy, by przywrócić mu należne
miejsce w życiu katolickiej rodziny
i wypełniać wezwanie papieża do
„wypłynięcia na głębię” (duc in al-
tum) w nowym tysiącleciu i nowym
wieku od przyjścia Pana Jezusa na
świat. Niech On nas nadal oświeca
i poucza przez słowo życia czyli
przez Pismo święte.

ks. E. Szymański
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ŻYCIE RELIGIJNE W WIELKICH RELIGIACH ŚWIATA
ISLAM

Wierni islamu nazywają się też
muzułmanami lub mahometanami
(od imienia założyciela). Wierzą
w jednego Boga, którego nazywa-
ją Allachem. Bóg (Allach) objawił
swoją wolę i naukę za pośrednic-
twem Proroka Mahometa. Treść
tego objawienia spisana jest w świę-
tej księdze islamu jaką jest Koran
– odpowiednik naszej Biblii. Koran
odnosi się do wszystkich dziedzin
życia, tak religijnego, jak i poli-
tycznego czy gospodarczego. Świę-
tymi księgami są też: Tora, czyli
Pięcioksiąg Mojżesza i Ewangelie.
Muzułmanie uważają się za du-
chowych synów Abrahama. Uznają
Pana Jezusa jako proroka, który
cudownie przyszedł na świat z Ma-
ryi Dziewicy i rangą jest niższy od
Mahometa.

Życie religijne opiera się na
modlitwie odmawianej pięć razy
w ciągu dnia z twarzą skierowaną
w kierunku świętego miastaMekki.
Dniem świątecznym muzułmanów
jest piątek. Wielkim wydarzeniem
religijnym islamu jest ramadan –
post trwający cały miesiąc na prze-
łomie listopada i grudnia. Za swój
religijny obowiązek muzułmanie
uważają jałmużnę i przynajmniej
raz w życiu odbycie pielgrzymki do
Mekki, a także walkę o to, aby pra-
wa Koranu zapanowały na całym
świecie.

Islam dzieli się na dwa wiel-
kie odłamy: sunnitów i szyitów.
Większość muzułmanów stanowią
sunnici. Sunnici mają cztery szkoły
prawne powstałe w VIII i IX wieku,
które opracowały system religijny
islamu. Są to szkoły: malikicka,
hanaficka, hanbalicka i szafi’icka.

Szyici poza Mahometem czczą
Alego, który był zięciem Proro-
ka Mahometa. Szyici dzielą się na
dwa odłamy: immamitów czczących
dwunastu immamów (są to ducho-
wi przywódcy religii) i ismailitów,
czczących tylko siedmiu pierwszych
immamów.

Rok religijny

Mahometańska rachuba czasu
liczy się od roku hidżry, czyli wy-
wędrowania w 622 r. naszej ery
Proroka Mahometa z Mekki do
Medyny. Wyznawcy islamu stosują
rok księżycowy, podobnie jak Ży-
dzi. Dzień rozpoczyna się nie rano,
lecz wraz z zachodem słońca. W Li-
bii początek czasu mahometanie
liczą od śmierci Proroka, czyli od
632 r. Dniem świętym jest piątek.
W tym dniu gromadzą się na uro-
czystej modlitwie, w której powinno
uczestniczyć co najmniej czterdzie-
stu wiernych. Centralną częścią
nabożeństwa piątkowego jest kaza-
nie (homilia).
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Święta islamskie

Muharram
1 muharrama to w naszym poję-

ciu Nowy Rok, który rozpoczyna się
w połowie naszego miesiąca kwiet-
nia. Mahometanie obchodzą wtedy
Dzień Odpuszczenia Win, obdaro-
wują się upominkami i poświęcają
czas na opowiadania o Proroku
Mahomecie i jego rodzinie.

Aszura
Święto obchodzone 10 dnia

pierwszego miesiąca roku w ca-
łym islamie jako jedno z najważ-
niejszych, w którym wspominają
śmierć męczeńską Al-Husajna, sy-
na immama Alego, który zginął
podczas działań wojennych w 680
roku.

W tym dniu w większych ośrod-
kach mahometańskich urządzana
jest pasja przedstawiająca męczeń-
stwo Al-Husajna. Zawodzenia i pła-
cze stanowią nierozerwalną część
rytuału pielgrzymkowego do sank-
tuariów spoczynku poszczególnych
immanów z pierwszego okresu ist-
nienia ich religii.

W Turcji w tym dniu wspo-
mina się uratowanie Arki Noego
na górze Ararat. Świąteczne po-
trawy złożone są z czterdziestu
składników. Częstuje się nimi do-
mowników i gości.

Hidżira
Jest to święto obchodzone na

pamiątkę wywędrowania w 622 r.
Proroka Mahometa z Mekki do
Medyny. Obchodzą go muzułma-
nie 1 dnia miesiąca rabi al-awwal.

Natomiast dwunastego dnia tego
miesiąca (niektóre odłamy 17 dnia)
obchodzą urodziny Proroka Maho-
meta. Mahomet urodził się około
570 r. w Mekce. Wydarzeniu te-
mu towarzyszyły liczne cuda: roz-
brzmiewały głosy z nieba, ziemię
ogarnęło niezwykłe światło, ukazali
się aniołowie sławiący Boga.

W Turcji w święto urodzin
Proroka meczety jaśnieją lampa-
mi i światłami. Samo święto Turcy
nazywają Świętem Światła. W Pa-
kistanie obchodzone jest ono przez
cały miesiąc.

Noc Poczęcia Proroka
Święto obchodzone jest w pierw-

szych czterech dniach siódmego
miesiąca roku. Zgodnie z tradycją
na czole ojca przyszłego Proroka
Abd Allaha pojawiła się światłość
Boska, która przeniosła się następ-
nie na łono matki Proroka Aminy.
Przez 4 kolejne noce meczety roz-
jaśniają płonące lampy.

Noc Wniebowstąpienia
27 dnia miesiąca radżaba (siód-

mego miesiąca roku) obchodzi się
pamiątkę wzięcia do nieba Pro-
roka Mahometa. Według tradycji
w nocy przyprowadzono Prorokowi
wierzchowca, na którym, poprze-
dzony innymi prorokami, w asyście
archanioła Gabriela, udał się do
Jerozolimy. W czasie podróży wi-
dział wiele cudów między niebem
a ziemią. W kolejnych niebach spo-
tkał przyjaciela Boga – Abrahama,
Mojżesza i Jezusa oraz innych pro-
roków zebranych, by go powitać
i odmówić z nim modlitwę. Według
innej tradycji Prorok, przebudzony
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ze snu przez archanioła Gabriela,
na wierzchowcu udał się do Jero-
zolimy. Tu przyniesiono mu piękną
drabinę, po której wspiął się do
nieba. Wędrując przez siedem sfer
niebieskich spotkał: Adama, Jezusa
i Jana Chrzciciela, Józefa, Indrisa,
Aarona, Mojżesza, wreszcie w szó-
stym niebie Abrahama. Dotarł do
siódmego nieba, gdzie ogląda Boga
twarzą w twarz. Bóg polecił je-
go wyznawcom 50 razy modlitwę
w ciągu dnia, ale Prorok wyjednał
zgodę Boga na 5 obowiązkowych
codziennych modlitw dla swoich
wyznawców.

Urodziny Alego
13 dnia wspomnianego siódme-

go miesiąca roku islamici czczą
urodziny zięcia Proroka Mahome-
ta, który był pierwszym immamem
ich religii.

Noc Niewinności
Co roku, z 14 na 15 dzień mie-

siąca ósmego mahometanie błagają
Allacha, aby przebaczył im wszyst-
kie grzechy popełnione w ciągu
roku.

Ramadan – miesiąc postu
Post ten przypada na połowę

naszego grudnia i stycznia. Trwa
cały miesiąc codziennie od wscho-
du do zachodu słońca. Cały dzień
wierni zobowiązani są do powstrzy-
mania się od jedzenia, picia, uży-
wek oraz współżycia małżeńskiego.
Post jest nakazem Boga. Zwolnieni
są starzy, chorzy oraz dzieci. Na
podstawie specjalnego zezwolenia,
niektóre zawody (na przykład pilo-

ci) są zwolnione z postu, ale w za-
mian mają przez miesiąc karmić
ubogiego takim pożywieniem, jakie
sami przyjmują lub złożyć na ten
cel ofiarę. Post włącza wyznawców
do wielkiej wspólnoty wszystkich
wierzących. Post u muzułmanów
byłby nieważny, gdyby w tym czasie
kłamał, oszukiwał bądź przeklinał.
Dobrym zwyczajem czasu postu
jest troska o ubogich i prośba skie-
rowana do Boga o przebaczenie
grzechów. Post jest czasem pokuty.

Noc Siły
Święto obchodzone w 27 noc

postu w miesiącu ramadan. Jest
świętemKoranu, które obchodzi się
uroczyście, podobnie jak w chrze-
ścijaństwie Noc Bożego Narodze-
nia.

Święto Przerwania Postu
Jest obchodzone na zakończe-

nie ramadanu czyli miesięcznego
postu. Nazywa się go też Świętem
Dziękczynienia, bo jest czasem po-
dziękowania Bogu za umożliwienie
przetrwania postu i za otrzymanie
przebaczenia wszystkich grzechów.
W czasie tego święta wierni obda-
rowują się słodyczami, odwiedzają
przyjaciół i krewnych. Bogatsi z tej
okazji wspierają materialnie po-
trzebujących.

Święto Ofiar, pielgrzymka
Jest to święto związane z piel-

grzymką do Mekki i trwa cztery
dni. Święto to jest zapowiedzią
zmartwychwstania. Opiera się ono
na opowiadaniu o ofierze Abraha-
ma z syna Izaaka. Bóg wypróbował
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posłuszeństwo Abrahama, a w za-
mian za Izaaka przyjął ofiarę z ba-
ranka. Wiele rodzin kupuje baran-
ka i jedną trzecią część przekazuje
ubogim, następną trzecią częścią
obdarowuje krewnych, a pozostałą
przeznacza na ucztę. Wierni w to
święto idą do meczetu na modlitwę
oraz obdarowują się prezentami.
Bogatsi muzułmanie podejmują się
pomóc w pokryciu kosztów szko-
ły ubogiego krewnego czy innego
potrzebującego.

Raz w życiu muzułmanin powi-
nien odbyć pielgrzymkę do Mekki
czyli tzw. hadżdż. Jest to obowiązek
religijny wszystkich dorosłychmęż-
czyzn i kobiet. Mała pielgrzymka
– umra, może odbyć się w dowol-
nym czasie i właściwa pielgrzymka
– hadżdż odbywa się raz w roku
w określonym terminie, a mianowi-
cie dziesiątego tygodnia po zakoń-
czeniu postu, co łączy się z ostatnim
miesiącem ich roku. W świętym
mieście Mekce i okolicach prze-
bywają pielgrzymi trzynaście dni.
Mężczyźni przyodziani są w dwa
pasy białego płótna bez szwów oraz
obuci w sandały również bez szwów,
natomiast kobiety nie muszą mieć
jednakowego stroju.

W czasie pielgrzymki muzułma-
nie wstępują w stan uświęcenia,
dlatego wyrzekają się polowania,
obcinania paznokci, włosów, nie
ścinają drzew, nie używają siły
i powstrzymują się od współżycia.
W Mekce siedmiokrotnie obchodzą
Ak-Kabę (Dom Boży z Czarnym
Kamieniem), jako największą reli-
kwią islamu. Potem siedmiokrot-
nie szybko procesyjnie przechodzą

między znajdującymi się w okolicy
Mekki dwoma pagórkami: As-Safa
i Al-Marwa. Wiąże się to z prze-
kazem biblijnym o oddaleniu przez
Abrahama drugiej żony Hagar, któ-
ra z owych pagórków wyglądała ka-
rawany bądź źródła, by zaopatrzyć
się w wodę dla siebie i syna Isma-
ela. Szybkie przebycie tej drogi
inni tłumaczą ucieczką Abrahama
przed szatanem. Potem pielgrzymi
wyruszają na górę Ararat (miej-
sce arki Noego). Tu miał Prorok
Mahomet wygłosić ostatnie kaza-
nie. Następnie w dolinie zbierają
kamienie i wracają na drogę mię-
dzy dwa wzgórza, którą ponownie
siedem razy procesyjnie przecho-
dzą, a następnie jest ceremonia ka-
mienowania szatana rzucając przez
trzy dni po siedem kamyków w trzy
kamienne słupy. Jeszcze w Mekce
ponownie 7 razy okrążają świątynię
z Czarnym Kamieniem i powracają
do siebie.

Obrzędy cyklu życia

Dzień urodzin
Ciążę i narodziny w Koranie

wiąże się ze zmartwychwstaniem.
Nowo narodzonemu dziecku do
prawego ucha szepce się modli-
twę, a do lewego wyznanie wiary.
Przy przecinaniu pępowiny nadaje
się noworodkowi imię.

Uroczyste nadanie imienia na-
stępuje w szóstym lub siódmym
dniu po narodzinach. Najczęściej
nadaje się imię Proroka lub człon-
ków jego rodziny. Podczas ceremo-
nii obcina się kosmyk włosów, któ-
ry się waży, a jego równoważność
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w srebrze lub złocie przeznacza na
rzecz biednych.

Dziecko ma być karmione mle-
kiem matki przez 2 lata. Gdy
pojawi się pierwszy ząbek w buzi
dziecka, wiele muzułmańskich ro-
dzin urządza domowe święto. Kto
pierwszy ujrzy rosnący ząbek, mu-
si dać dziecku prezent. W czasie
ceremonii sypie się dziecku na
główkę ugotowaną pszenicę zmie-
szaną z cukrem. Przed dzieckiem
rodzina kładzie 3 przedmioty: no-
życe, Koran i złotą monetę. Jeśli
dziecko dotknie najpierw nożyc –
oznacza to, że będzie zręczne. Jeże-
li dotknie Koranu – będzie dobrze
wykształconym, a jeśli monety –
to zapowiedź, że będzie bogatym
człowiekiem. Prezenty otrzymuje
matka i dziecko. Miseczki ugoto-
wanej pszenicy zanosi się sąsiadom,
a oni zwracają je wypełnione pre-
zentami.

W wieku 4 lat, 4 miesięcy i 4
dni dziecko ubiera się w uroczyste
szaty i uczy formuły modlitwy:
„Allach jest wielki. . .” oraz czyta
się wersety Koranu.

Obrzezanie
Podobnie jak u żydów prakty-

kuje się obrzezanie w całym nie-
mal świecie muzułmańskim. Ob-
rzezania dokonuje się w wieku od
7 –10 lat. Uroczystości związane
z tym obrzędem są bardzo wystaw-
ne i kosztowne, dlatego rodziny
urządzają je wspólnie dla kilku
chłopców z bliższej i dalszej ro-
dziny. Kilka dni przed ceremonią,

chłopcy noszą odświętne ubrania,
a w dniu uroczystym prowadzeni
są w procesji przez miasto. Rów-
nież po ceremonii obrzezania kilka
dni chłopcy noszą inny niż zwykle
strój. Wszyscy ich pozdrawiają ser-
decznie i obdarowują słodyczami
lub pieniędzmi.

Małżeństwo
Zaślubiny polegają na przejściu

panny młodej do domu pana mło-
dego. Tu pozdrawia rodzinę swego
narzeczonego, a mężczyzna z rodzi-
ny narzeczonego przecina czerwo-
ną wstążkę, którą przewiązał na-
rzeczoną jej ojciec. Trzeciego dnia
państwowy urzędnik udziela ślubu
cywilnego.

Śmierć i pogrzeb
Śmierć mahometanie rozumieją

jako przejście pod opiekę Boga
z „domu przemijania” do „domu
trwania”. Sąd ostateczny nastąpi
na końcu czasów. Grzechem byłoby
zwątpić w miłosierdzie Boże, co
oznaczałoby zwątpienie w istnienie
Boga.

Ciało zmarłego owija się w bia-
łe płótno, w którym pielgrzymo-
wał za życia do Mekki i składa
w grobie usytuowanym tak, aby
leżąc na prawym boku twarzą był
zwrócony w kierunku Mekki. Po
pogrzebie, rodzina zmarłego przez
kolejnych czterdzieści dni karmi
ubogich, a w meczetach recytuje
się Koran.

ks. E. Szymański
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LIST EPISKOPATU POLSKI
na temat bezrobocia

List jest wezwaniem do ogólno-
narodowej debaty nad palącym i na-
rastającym problemem bezrobocia,
występującego nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach naszego konty-
nentu. Biskupi nie podają w nim go-
towych ekonomicznych rozwiązań, to
bowiem należy do kompetencji świec-
kich, natomiast zapraszają do kon-
struktywnego dialogu, pracodawców,
związki zawodowe, polityków i rząd.
To oni wspólnie powinni wypracować
program walki z bezrobociem, któ-
ry mógłby być zaakceptowany przez
wszystkie środowiska.

I. zawiedzione nadzieje

Po upadku systemu komunistycz-
nego Polska stanęła wobec nowych
wyzwań i zagrożeń, dotąd niezna-
nych. Po 1989 r. znalazła się w sytu-
acji wyniszczenia materialnego i mo-
ralnego. Tymczasem społeczeństwo,
po długich latach upodlenia, doma-
gało się od rządzących natychmia-
stowych i namacalnych rezultatów:
dobrobytu i zaspokojenia słusznych
aspiracji.

Wielu bowiem ludzi bezkrytycz-
nie oczekiwało, że upadek marksi-
zmu oznacza automatycznie powsta-
nie sprawiedliwego społeczeństwa,
a wolny rynek, zapewni wszyst-
kim dobrobyt. Politycy nie umieli
wypracowanego planu długofalowe-
go wychodzenia z kryzysu. Nadto
korupcja występująca na wszystkich

szczeblach władzy oraz chęć szyb-
kiego wzbogacenia za wszelką cenę,
przy tym narastająca przestępczość,
dopełniły czarę goryczy. Stąd, mi-
mo niewątpliwych osiągnięć, Polska
znalazła się w sytuacji poważnego
kryzysu natury tak gospodarczej jak
i moralnej (przestępczość, rozwar-
stwienie społeczne na nowobogackich
i biednych). Społeczeństwo zaczyna
tracić nadzieję na lepszą przyszłość.

Te problemy przynaglają Episko-
pat do zabrania głosu, by ukazać
narastający problem obejmujący całe
społeczeństwo, napiętnować grzechy
społeczne związane z konsumizmem,
bogaceniem się jednych kosztem nę-
dzy drugich. Biskupi zwracają uwa-
gę, że nie da się rozwiązać „kwestii
społecznej” bez odniesienia jej do
wartości ewangelicznych.

II. Bezrobocie problemem
światowym

Jest ono jednym z palących pro-
blemów naszych czasów. Powodu-
je niepewność jutra, wytwarza lęk
o utrzymanie założonej rodziny, pro-
wadzi do psychicznego załamania
i poczucia bezradności oraz niepo-
trzebności życia.

Obecnie dotyka ono kraje na-
wet najbardziej rozwinięte, takie jak
Stany Zjednoczone czy Japonia –
w granicach kilku procent. W kra-
jach Unii Europejskiej osiąga ponad
dziesięć procent, a w Polsce ponad
16 procent, czyli trzy miliony ludzi
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zdolnych do pracy jest jej pozbawio-
nych. Szczególnie dosięga ono tereny
rolnicze i regiony północno-wschod-
nie naszego kraju. Tu dochodzi ono
do 1/5 ludzi zdolnych do pracy. Nie-
pokojący jest fakt, że 30 procent
bezrobotnych stanowią ludzie mło-
dzi w przedziale wiekowym 18–24
lat. Również ludzie z wyższym wy-
kształceniem w wielu kierunkach
zawodowych mają trudności ze zna-
lezieniem pracy i obejmuje to około
3 procent absolwentów. Nie wystar-
czy tu przytaczać tylko procenty, bo
problem jest o wiele poważniejszy. Za
każdym procentem bezrobocia kry-
ją się konkretni ludzie i ich rodziny.
Jest ono złem, a gdy rozmiary jego się
powiększają, urasta do rangi klęski
społecznej. Szczególnie niebezpiecz-
nie wpływa na młodych, wzbudzając
w nich poczucie frustracji i kierując
ich na drogę przestępstwa. Prawie
jedna trzecia społeczeństwa polskie-
go dotknięta jest skutkami bezro-
bocia. Przed administracją państwo-
wą i zrzeszeniami społecznymi staje
najpilniejsze zadanie, by przystąpić
do leczenia choroby bezrobocia, bo
odwlekanie tego zadania może być
nieuleczalnym złem społecznym.

III. Godność pracy ludzkiej

W świetle nauki Kościoła pra-
ca jest rozumiana jako realiza-
cja powołania człowieka do udziału
w stwórczym dziele Boga. „Rośnij-
cie. . . i czyńcie sobie ziemię pod-
daną” czytamy w Księdze Rodzaju.
(Rdz 1,28).

Praca jest drogą do świętości, jest
służbą społeczeństwu i sposobem po-
zyskania środków do życia. Jest więc

dla człowieka dobrodziejstwem, fun-
damentalnym prawem oraz jednym
z podstawowym obowiązków. To Bóg,
który uczynił człowieka na Swoje po-
dobieństwo, powołał go do pracy. Już
pierwsi ludzie uprawiali ogród Eden
(raj) a ich synowie byli Kain – rol-
nikiem, a Abel – pasterzem. Prawo
do pracy wypływa nie tylko z prawa
do wyżywienia lecz z prawa do bycia
człowiekiem. Prawo do pracy nie po-
winno być wymieniane wśród takich
praw, jakie ma do zagwarantowania
człowiekowi państwo, na przykład:
prawo do opieki zdrowotnej, prawo
do nauki, prawo dostępu do dóbr
kultury, prawo do ochrony prawnej.
Prawo do pracy jest konsekwencją
natury ludzkiej, jest prawem ludzkiej
osoby. Wnikliwie przedstawił ten pro-
blem Ojciec Święty w czasie jednej
z pielgrzymek do Ojczyzny (1999 r.)
w Sosnowcu. Powiedział, że praca
jest wielkim dobrem człowieka, choć
trudnym dobrem. Przez nią człowiek
realizuje siebie, stając się po pro-
stu bardziej człowiekiem. W pracy
człowiek okazuje się twórcą, gdyż re-
alizuje zamysł Boży, który powierzył
człowiekowi ziemię do „twórczego
włodarstwa”. Przez pracę człowiek
współtworzy z Bogiem i to stano-
wi najgłębszy sens i godność pracy.
Praca czerpie największą wartość
i wzniosłość z Bożego nakazu, aby
czynić sobie ziemię poddaną. Praca
pozbawiona tej Bożej godności przy-
biera niebezpieczne formy. Zaczyna
się liczyć nie człowiek, a zysk. Czło-
wiek staje się narzędziem produkcji.
Takie przejawy pojawiają się i w na-
szym kraju. W imię rachunku ekono-
micznego pozbawia się ludzi pracy,
a co za tym idzie, również środków
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na utrzymanie rodziny. Dla zwięk-
szenia produkcji i związanego z tym
zysku przez przedsiębiorstwo, nie li-
czy się wysiłek człowieka, lecz cena
produktu, a wynagrodzenie nie odpo-
wiada poniesionemu trudowi. Nadto
w wielu wypadkach pozbawia się
pracownika prawa do godziwego wy-
poczynku i dysponowania własną co-
dziennością. Nie uwzględnia się też
praw moralnych czy religijnych swo-
ich pracowników.

Bezrobocie nie jest tylko brakiem
pracy i brakiem środków utrzyma-
nia, ale jest poniżeniem godności
człowieka i wywołuje poczucie niepo-
trzebności, odrzucenia przez społe-
czeństwo, co prowadzi do deformacji
osobowości, a także do kryzysu w ro-
dzinie czy w małżeństwie. Ponadto
wywołuje niepokój o jutro, stresy,
konflikty i popycha w uzależnienia
(alkohol, narkotyki), prowadzi do po-
staw aspołecznych i poczucia niskiej
własnej wartości.

Dlatego Kościół nie godzi się z wy-
suwaną dziś tezą, iż nie da się
rozwiązać problemu bezrobocia. To
świadczyłoby o rezygnacji z odpo-
wiedzialności i sprzeniewierzenie się
nakazowi Boga, który wypowiadając
słowa: „czyńcie sobie ziemię podda-
ną” obdarzył każdego człowieka po-
wołaniem do współtworzenia świata.
Ojciec Święty w przemówieniu do
Członków Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy w Genewie 15.06.1982 r.
powiedział: „Trudno mi uwierzyć, by
ludzkość zdolna do tak wspaniałych
osiągnięć naukowych i technicznych,
nie była w stanie. . . znaleźć słusz-
nych i skuteczniejszych rozwiązań
dla tak istotnie ludzkiego problemu,
jakim jest zatrudnienie”. A podczas
pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r.

powiedział też: „Proszę Boga, żeby
rozwój ekonomiczny naszego kraju
i innych państw szedł w tym kie-
runku, by wszyscy ludzie – jak mówi
św. Paweł – pracując ze spokojem
własny chleb jedli” (Tes 3,12). Gło-
śno o tym mówię, bo chcę, byście
poznali: – że wasze sprawy są bliskie
Papieżowi i są bliskie Kościołowi”.
Kościół w Polsce będzie upominał się
o prawa człowieka, w tym o prawo
do pracy i o godziwe warunki pracy.
Będzie uczył o przewadze wartości
duchowych nad materialnymi, pry-
macie człowieka nad rzeczą, etyki
nad techniką, pracy nad zyskiem.

Biskupi polscy w niniejszym liście
podkreślają, że bezrobocie w naszym
kraju jest trudnym do rozwiąza-
nia problemem. Mają świadomość,
że wskazanie technicznych metod
rozwiązania tego zjawiska wykracza
poza ich kompetencje i nie należy
do mandatu „przepowiadania”. Pa-
dają jednak pewne sugestie ogólne.
Przestrzegają przed złudnym lanso-
waniem idei zapewnienia każdemu
pracy oraz wykorzystywania bez-
robocia do politycznych rozgrywek
wyborczych. Często politycy obiecu-
ją rozwiązanie tego problemu, ale
nie wskazują sposobów rozwiązania
i w ten sposób oszukują opinię spo-
łeczną. Nasi Pasterze kierują wezwa-
nie do ludzi wierzących i ludzi do-
brej woli do podejmowania wszelkich
inicjatyw – w kierunku ulepszania
„porządku doczesnego” w świecie.
Kierowani zmysłem chrześcijańskim
niech zadadzą sobie pytanie, czy wy-
starczy tylko krytykować zaistniałą
niesprawiedliwą rzeczywistość, czy
raczej pomyśleć, co robić, by ją zmie-
niać. Łatwiej jest oskarżać innych,
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niż zrozumieć, że nikt nie jest bez
winy, i że trzeba wymagać poprawy
od siebie, czyli jakiegokolwiek za-
angażowania wobec tak olbrzymiej
skali bezrobocia.

IV. Czy sytuacja bez wyjścia?

Do ekspertów należy opracowa-
nie programu ograniczenia bezrobo-
cia w oparciu o kompetencje i z re-
spektowaniem godności człowieka.
Do zadań Kościoła natomiast nale-
ży wskazać na aspekt moralny tego
problemu i ogólne środki zaradcze.

Ludziom pozbawionym pracy na-
leży się z obowiązku moralnego po-
moc materialna do utrzymania rodzi-
ny. Przy czym tej pomocy nie należy
oceniać jako stałej zasady lecz w for-
mie przejściowej, pomagając zarazem
w znalezieniu zatrudnienia.

Pomoc bowiem w formie zasił-
ku dla bezrobotnych nie rozwiązuje
kwestii moralnych, które temu bez-
robociu towarzyszą. W polskiej rze-
czywistości prawie 80 procent bezro-
botnych straciło wg obecnego usta-
wodawstwa prawo do zasiłku. Nie
możemy być bezczynni wobec tego
zjawiska. Nie można też pogodzić się
z tak zwaną deklasowością społeczną:
stałymi zatrudnionymi i stałymi bez-
robotnymi. Otrzymujący zasiłek ma-
ją obowiązek poszukiwania miejsca
pracy a prawodawcy, związki zawo-
dowe, wspólnoty społeczne i władze
państwowe muszą dołożyć wszelkich
starań, by więcej zwrócić uwagę na
pracę i jej godność, niż na sam zysk.
W obecnej dobie okazuje się też, że
przedsiębiorstwa mniejsze, charak-
teryzują się większą stabilnością na

rynku i stwarzają możliwości zatrud-
nienia pewnej, niewielkiej liczby bez-
robotnych. Do zadań władz państwa
należy też troska o ubezpieczenie
społeczne bezrobotnych i tworzenie
warunków szybkiego przekwalifiko-
wania się tracących pracę, by mogli
ją znaleźć w przedsiębiorstwach roz-
wijających się i dochodowych.

Kościół, zabierając głos w tej spra-
wie, pragnie odwołać się do sumienia
i w swoim nauczaniu wychowywać lu-
dzi „sumiennie”. Powiększanie bez-
robocia nie przynosi korzyści przed-
siębiorstwom, przeciwnie – wszyscy
ponoszą straty. Ludzie bezrobotni
niech nie popadają w depresję, ale
szukają sposobu przekwalifikowania
zawodu i wsparcia w różnych zrze-
szeniach pracowniczych.

Nie można z rezygnacją godzić
się z bezrobociem, jako istniejącym
faktem życia społecznego. Jest ono
nieuniknione tam, gdzie w ekonomii
stawia się tylko na zysk za wszelką
cenę. Tymczasem należy poszuki-
wać kompromisu między prawami
ekonomii i prawami osoby ludzkiej,
w tym niezbywalnym prawem do
pracy, uwzględniającej godność czło-
wieka pracy. Przedsiębiorstwo ma nie
tylko gromadzić zyski, ale musi brać
pod uwagę czynnik ludzki, moralny,
człowieka pracującego. Kościół za-
biega o stałe dowartościowanie pracy
ludzkiej pod kątem jej celowości,
jak i godności pracującego robotnika.
Ta świadomość powinna towarzyszyć
pracodawcom jak i twórcom nowego
prawa pracy.

Najistotniejsza przyczyna proble-
mów społecznych, a zatem i tych
związanych z bezrobociem, tkwi
w sercu człowieka. Rozwiązywanie
tego problemu musi rozpocząć się
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od powrotu do prawdy o godno-
ści człowieka. Potrzebna jest wielka
praca Kościoła na polu formowania
sumienia pracodawców, ustanawiają-
cych prawo, jak i pracujących, by
traktowali pracę jako współtworze-
nie świata z Bogiem Stwórcą. Ko-
ściół ma świadomość, że pierwszą

jego drogą jest człowiek, a kluczem
do rozwiązywania kwestii społecznej
jest Ewangelia wprowadzona w życie
indywidualne i społeczne.

Oprac.
ks. Edward Szymański

TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY

Dzisiaj kieruję swoje oczy w stro-
nę rzeki Jordan, aby rozwiać wątpli-
wości, które pewnie czasami powsta-
ją. Rzeka ta biorąca swój początek
z trzech źródeł, stała się miejscem
udzielania chrztu przez Jana Chrzci-
ciela, jak również miejscem przyjęcia
Chrztu przez Jezusa.

Jan, kuzyn Jezusa, zaledwie parę
miesięcy starszy, jest jedynym sy-
nem Elżbiety i Zachariasza, również
zapowiedzianym przez Anioła.

Rozpoczynając swoją działalność
publiczną, zapowiedział nadejście Je-
zusa Chrystusa, ale także udzielał
chrztu w Jordanie, dlatego też wielu
sądziło, iż to właśnie on – Jan – jest
tym zapowiadanym przez Proroków
Mesjaszem. Jako człowiek żył bardzo
skromnie, zachowując bardzo surowe
zasady moralne.

W tym czasie władca Herod,
w przeciwieństwie do Jana, żył
w przepychu i rozpuście. Człowiek,
który chciał zgładzić dziecię Jezus,
zarządził rzeź wszystkich chłopców
do drugiego roku życia, aby zawcza-
su pozbyć się „niepewnego dziecka”.
Herod również odebrał swojemu bra-
tu żonę – Herodiadę.

Na rzucone przez Jana Chrzci-
ciela publicznie oskarżenie przeciw-
ko władcy o rozwiązłość, żona jego

Herodiada uknuła spisek, który do-
prowadził do uwięzienia, a następnie
ścięcia głowy Jana Chrzciciela.

Gdy Jezus modlił się nad rzeką
Jordan, zstąpił Duch Święty, a z nie-
ba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodoba-
nie” – ta chwila wskazuje na rozpo-
częcie publicznej działalności Jezusa
Chrystusa.

Myślę, że warto tutaj wspomnieć
Nawiedzenie Maryi w domu swej
krewnej Elżbiety, która to wówczas
wypowiedziała tak znamienne i pa-
miętne słowa: „A skądże mi to,
że Matka mojego Pana. . . Błogosła-
wiona jesteś między Niewiastami”,
na które to Maryja wypowiada sło-
wa hymnu: „Wielbi dusza moja Pa-
na. . . albowiem wejrzał na uniżenie
służebnicy swojej. . .”

Elżbieta i Maryja, Zachariasz i Jó-
zef, Jan i Jezus – poniżenie i wy-
wyższenie; ból i radość; śmierć i ży-
cie; nasza wędrówka zmierzająca do
szczytu blasku chwały, gdzie: „ani łza
nie popłynie” – dana nam obietni-
ca życia wiecznego; nadzieja radości
wiecznej.

Halina Kanka
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ŚW. RÓŻA Z LIMY

Nazwano ją „Pierwszym kwia-
tem świętości”, darowanym światu
przez Amerykę Południową. Uro-
dziła się w Limie, stolicy Peru
i tam przeżyła całe swoje życie.
Rodzice jej, Kasper Flore i Maria
Oliva, średnio zamożni, pochodzili
z Hiszpanii i przybyli, jak wielu
ówczesnych Hiszpanów – do Peru.
Byli to małżonkowie szczerze przy-
wiązani do Kościoła i wiary świętej.
Prowadzili głębokie i wzorowe ży-
cie religijne i te zdrowe zasady
pobożności wszczepiali swojej córce
Izabeli (Elżbiecie), bo takie imię
otrzymała na chrzcie świętym. Ze
względu na delikatną cerę, matka
nazwała ją Różą i tak już zostało.
Urodziła się 20 kwietnia 1586 roku.
Dość wcześnie przyjęła I Komunię
świętą i sakrament bierzmowania,
którego udzielił jej biskup Limy
św. Turybiusz.

Od młodości odznaczała się głę-
boką wiarą, pobożnością i wiernym
wypełnianiem Bożych przykazań.
Zresztą atmosfera domowa całko-
wicie temu sprzyjała. Rodzice dbali
o jej wykształcenie. Dość wcześnie
nauczono ją czytania i pisania. Wiele
czytała, a szczególnie lubiła czytać
Pismo święte. Urzekały ją słowa
św. Pawła do Koryntian: „Niewiasta
niezamężna i dziewica troszczy się
o sprawy Pana, o to, by była święta
i ciałem i duchem”.

Już dość wcześnie postanowi-
ła, że będzie starać się całkowicie
przypodobać Chrystusowi i dlatego

sposobiła się do życia pełnego wy-
rzeczenia i modlitwy. Matka dumna
z urody córki chciała, by Róża podo-
bała się wszystkim i dlatego bardzo
ją stroiła. Róża wprawdzie nie od-
mawiała matce – nie chcąc robić jej
przykrości – ale czyniła to z nie-
chęcią. Wewnętrznie nie była do
tego przekonana. Pracowała bardzo
sumiennie przy warsztacie tkackim
i w zawodzie krawieckim, a czyniła
to wszystko, aby pomagać rodzicom.
Była ich dumą i radością, pełna mi-
łości, oddania i posłuszeństwa. Za
wszelką cenę rodzice chcieli wydać
ją za mąż, za bogatego człowieka.
Ona jednak zdecydowanie odma-
wiała spełnienia ich życzenia, przez
co wiele wycierpiała – zwłaszcza od
matki, która prosiła, groziła, a na-
wet – wprost maltretowała. Róża
bardzo cierpiała z tego powodu,
jednak zdecydowała się odmówić.
Postanowiła bowiem poświęcić swo-
je życie bez reszty Chrystusowi.

W dwudziestym roku życia, ro-
dzice widząc, że w żaden sposób nie
skłonią jej do małżeństwa, pozwolili
jej wstąpić do trzeciego zakonu św.
Dominika. Jako tercjarka pozosta-
wała nadal w domu rodzinnym. Zaj-
mowała osobny domek w ogrodzie.
Podwoiła swoje posty i umartwie-
nia, modlitwy i nocne czuwania,
surowe pokuty i wyrzeczenia, co
spowodowało, że otoczenie poczęło
uważać ten sposób jej postępowania
za niewłaściwy, względnie nienor-
malny. Zaczęto nią pogardzać. Pan
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natomiast obdarzał ją coraz to no-
wymi łaskami, przede wszystkim
darem modlitwy.

Jej usunięcie się od świata, od-
mawianie sobie pokarmów i napo-
jów, częste zachwyty i ekstazy wielu
uważało za fałsz i obłudę, histerię,
a nawet za opętanie przez szata-
na. Oddając się niezwykłym umar-
twieniom i postom, przekraczają-
cym normalne granice wytrzyma-
łości ludzkiej, była niezrozumiana
przez otoczenie. Przez cały Wielki
Post nie jadła nawet chleba, lecz –
jak przekazała tradycja – spożywała
w ciągu dnia jedynie pięć pestek
cytrynowych. Przy tym wszystkim
znosiła wiele cierpień i prześla-
dowań złego ducha, jak również
bolesne dolegliwości ciała i róż-
ne choroby, od otoczenia – obelgi
i oszczerstwa. To wszystko przyjmo-
wała chętnie, skarżąc się jedynie, że
jeszcze na więcej zasłużyła z powodu
swoich grzechów.

Wiele cierpiała – bezwład człon-
ków, omdlenia, ataki słabości. . . to
wszystko znosiła spokojnie z podda-
niem się woli Bożej. Pan ją doświad-
czał, a ona błagała o miłosierdzie
Boże dla grzeszników i łaskę prze-
baczenia.

W szczególny sposób umiłowa-
ła cierpienia Chrystusa, rozważając
Jego mękę; szczególnie w piątki
w godzinach popołudniowych prze-
żywała wraz z Chrystusem cały
ogrom jego cierpień i udręczenia.

Za patronkę w dążeniu do świę-
tości i doskonałości obrała sobie św.
Katarzynę Sieneńską – również do-
minikankę. Rozczytywała się w jej
pismach, zgłębiała tajemnicę jej ży-
cia i świętości. Na niej wzorowała

swoją miłość i oddanie się Chrystu-
sowi. W swej modlitwie i kontem-
placji doszła do mistycznego zjed-
noczenia z Chrystusem. Życie kon-
templacyjne łączyła z życiem czyn-
nym, z działalnością dobroczynną
w posłudze ubogim, chorym, opusz-
czonym i potrzebującym pomocy.
Służąc im wiedziała, że służy cier-
piącemu w nich Chrystusowi.

W życiu swoim wiele cierpiała;
najpierw od rodziców, potem od oto-
czenia; przeżyła śmierć rodziców,
samotność i opuszczenie, oschłość
ducha i najrozmaitsze doświad-
czenia wewnętrzne oraz cierpienia
i dolegliwości fizyczne. To wszyst-
ko nadwyrężało jej siły. Zbyt wiele
cierpiała. Wszystko jednak znosiła
z miłości do Chrystusa, w duchu
pokory i umartwienia oraz wyna-
grodzenia za grzeszników i o ich
nawrócenie. Praktykowała najroz-
maitsze pokuty i umartwienia, by
w ten sposób uprosić miłosierdzie
dla nich. Wynagradzała Bogu za to,
czym żądni złota zdobywcy tego kra-
ju grzeszyli. Dla wielu życie jej było
bezustannym kazaniem pokutnym.
Stwierdził to także papież Klemens
X podczas kanonizacji w słowach:
„Od chwili odkrycia Peru nie było
misjonarza, który wywołałby więk-
szy i tak powszechny zwrot ku
pokucie – jak święta Róża”.

W nagrodę za swoje życie, tak
oddane Bogu, cieszyła się poufnym
przestawaniem ze swoim Aniołem
Stróżem i Matką Bożą. Przez pięt-
naście lat znosiła zupełne opuszcze-
nie i oschłość ducha. Nawiedzała ją
straszna pustka umysłu i oschłość.
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Nie odczuwała żadnego pociągu do
modlitwy, żadnej pociechy ani po-
czucia bliskości Boga. Dzień i noc
prześladowały ją myśli, że Bóg ją
odrzucił. Wówczas dopiero – w na-
grodę za to – doszła do kontemplacji
i mistycznego zjednoczenia z Chry-
stusem. Nagle do duszy jej wpłynęło
światło, zrobiło się jasno, radośnie,
obfite zdroje łask napełniły ją bez
granic. Powrócił pokój Boży i nie-
kończąca się radość. Odtąd żyła
bezustannie zjednoczona z Bogiem.

Dojrzewając do wieczności, prze-
powiedziała sobie dzień swojego
odejścia do Pana i zgodnie z tym
zmarła 24 sierpnia 1617 roku. Jej
pogrzeb był wyrazem jej wielkiej
czci. Ostatnie trzy lata przebywała
w oddanej sobie rodzinie urzędnika
królewskiego Gundiselviego, gdzie
żyła w wielkim poważaniu. Darzyli
ją wielką miłością i zaufaniem.

Sława jej świętości była tak wiel-
ka, że powszechnie uważano ją za
świętą. Beatyfikował ją papież Kle-
mens IX w 1668, a kanonizował
Klemens X w 1671 r. Już w 1670
roku została ogłoszona Patronką
Ameryki Południowej, a w trzy lata
później także Filipin i Antyli. Ciało
jej spoczywa w kaplicy św. Katarzy-
ny Sieneńskiej w dominikańskim
klasztorze w Limie.

Imię Rosa wywodzi się z języka
łacińskiego (róża). Nasza Święta to
prawdziwa „Róża wśród cierni”. Jej
życie to heroizm cnoty i pokuty.

Święta Róża jest patronką do-
skonałego męstwa i wyrzeczenia
się wszystkiego dla wyższych celów,
wszystkiego co ziemskie i doczesne.

Róża Wojtas, kl. II gimnazjum

DLACZEGO BECKETT?

Samuel Beckett urodził się w Ir-
landii, ale większość swego arty-
stycznego życia spędził we Francji,
głównie w Paryżu, choć okres woj-
ny spędzał pracując we francuskim
ruchu oporu, za co zresztą został
uhonorowany odznaczeniem Croix
de Guerre.

Miłośnikom teatru Beckett koja-
rzy się głównie z utworem„Czekając
naGodota”.My, (Nie)grze(sz?cz?)ni,
decydując się na dobór repertuaru
do dzisiejszego pokazu, wybraliśmy
jednoaktówki „Katastrofa”, „Ostat-
nia taśma” i „Kołysanka”. Wybór
ten nie był dziełem przypadku. Zde-

cydowaliśmy tak, bo – jak ujął
to w 1977 roku w „Ziemi Ulro”
Czesław Miłosz – „cywilizacja od-
najduje siebie w swoich wytworach
i kto życzy sobie w jej esencję
dzisiaj przeniknąć, niech zastano-
wi się nad jej pisarzem najuczciw-
szym, Samuelem Beckettem”. Ha-
rold Pinter orzekł z kolei 34 lata
temu, że „jest (Beckett) najodważ-
niejszym, najbardziej bezlitosnym
spośród współczesnych pisarzy, i im
bardziej wpycha mi nos w błoto,
tym bardziej jestem mu wdzięczny.
(. . .) Nie zostawia za sobą kamieni
nie przewróconych (. . .)”.
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Scena z jednoaktówki „Okna” Dino Buzzatiego.

Natalia Świętorecka w „Kołysance” Samuela Becketta.
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Prezentowane przez nas jedno-
aktówki również dotykają pełnego
bólu losu człowieka. Kobieta z „Ko-
łysanki”, powtarzająca wciąż prawie
tę samą kwestię – w dodatku sły-
szaną z taśmy magnetofonowej –
uświadamia nam monotonię ludz-
kiej egzystencji. Jej szarość i po-
wtarzalność, w nadziei. . . , że może
jednak coś się zmieni?

Z kolei stary Krapp z „Ostat-
niej taśmy” nie rozpoznaje siebie,
swego głosu, sprzed lat. Trochę jak
w rozmowie wychowawczej między
uczniem i nauczycielem, czy ro-
dzicem i dzieckiem, kiedy to pada
sakramentalne „za moich czasów”.
Naprawdę jest tak, że pewnych sytu-
acji, zdarzeń nie chcemy pamiętać,
albo tylko udajemy. Stary Krapp
też nie pamięta, ale zapis głosu na
taśmie nie wziął się znikąd.

Bohaterowie tych jednoaktówek
mogą irytować skalą pesymizmu.
Jednak zżymając się na pesymizm
tegoż, sami stajemy się po części
beckettowskimi postaciami. Jednak
łatwo możemy stać się publiczno-
ścią taką, o jakiej marzył Beckett.
Wystarczy tylko nie analizować na-
zbyt pedantycznie przekazu Autora,
wyzbyć się barier intelektualnych,
pozwolić fantazji na swobodę in-
terpretacyjną, a wyłoni się z nich
„poezja, wzniosłość, piękno i magia”
– jak napisał Peter Brook.

Teatr beckettowski to również
absurd. W naszej propozycji uoso-
bieniem tegoż jest Protagonista
z „Katastrofy”. Utwór ten nama-
calnie pokazuje, jak mało znaczy
człowiek, któremu wydaje się, że

jest wolny. Tu siły „poddające ob-
róbce” osobę, w tym wypadku ak-
tora, są pokazane jako niezależne
od „elementu obrabianego”. Ponad-
to, gdy rzecz tę odnieść do teatru,
uświadamiamy sobie, jak niewiele
czasami znaczyć w nim może aktor.
A to przecież przez pryzmat tego,
co pokaże, cenzorzy wystawią po-
tem w prasie laurkę. Zawsze prawie
niewidzialną pozostaje wina tych,
którzy pociągali za główne sznurki.
Tak też jest w życiu.

Aby nieco rozjaśnić szary i mo-
notonny wizerunek świata kreślo-
nego po mistrzowsku przez Bec-
ketta, zdecydowaliśmy się pokazać
również jednoaktówkę Dino Buzza-
tiego, „Okna”, wystawioną po raz
pierwszy przez Franco Zefirellie-
go w 1959 roku w Spoleto. To
opowieść o tym, jak nieobiektywni
bywamy względem najbliższych, co
może obfitować przykrymi konse-
kwencjami. Ponadto w „Oknach”
Buzzati brutalnie obnaża towarzy-
szące człowiekowi od zawsze przy-
wary, jakie zwykliśmy dostrzegać
wyłącznie u innych.

W dziejach współczesnego te-
atru sztuki Becketta wystawiali
najwybitniejsi. Starczy wspomnieć
tylko takie nazwiska jak Everett
Frost, Madelaine Renaud czy Peter
Hall. Miewały też te sztuki wy-
miar terapeutyczny. Tak stało się
w przypadku odsiadującego dożywo-
cie w amerykańskim więzieniu Ric-
ka Cluchey‘a, który założywszy tam
amatorski teatr więzienny, posta-
nowił wystawić „Ostatnią taśmę”.
Z czasem stał się jednym z naj-
wybitniejszych odtwórców postaci
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stworzonych przez Becketta, czym
spowodował skrócenie wyroku do
dziesięciu lat.

Mamy nadzieję, że to pierwsze
nasze spotkanie z widzami nie bę-
dzie ostatnim. Już dziś zapraszamy

na kolejne pod koniec karnawału, na
które złożą się uteatralnione wersje
miłosnej poezji amerykańskiej XX
wieku, ale nie tylko.

Stanisław Szulist

WYDARZENIA SZKOLNE

Wspomnienia z Jastrzębiej Góry

W listopadzie 30 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich wyjechało na obóz terapeu-
tyczny do Jastrzębiej Góry. Wyjazd
finansowany przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Trąbkach
Wielkich zorganizowała kierownik
p. Krystyna Roda. Dzieci były pod
opieką swych nauczycielek: E. Woj-
tas, S. Stolc i I. Drożyńskiej.

Podczas pobytu realizowane były
zajęcia profilaktyczne z programu
„Spójrz inaczej”.

Dzieci mieszkały w pokojach
dwuosobowych, które wyposażone
były w kolorowe telewizory, osobne
łazienki, prysznic. Niektóre po raz
pierwszy nocowały poza domem. Co-
dziennie odbywały się zajęcia na ba-
senie, który znajdował się wewnątrz
ośrodka. Długo jeszcze potem wspo-
minały spacery nad wzburzonym
morzem i wrażenie, jakie wywarł
na nich sztorm.

W czasie wycieczki na Hel ucz-
niowie zwiedzili port i fokarium.
Przewodnik w autokarze, rodowi-
ty Kaszub, opowiedział nam wiele
ciekawostek o Półwyspie Helskim
znanym tylko Kaszubom. Wyjazd

przysporzył nam wszystkim wie-
le radości, jesteśmy szczęśliwi, że
mogliśmy tam pojechać.

Irena Drożyńska

Jasełka w Czerniewie

20 grudnia, godzina 15.30, Szko-
ła Podstawowa w Czerniewie. Na
dworze pada śnieg. Wnętrze szkoły
świątecznie udekorowane. Przybyli
goście i uczniowie ze wzruszeniem
oglądają „Jasełka Polskie”.

W pięknej scenografii naszych
polskich Tatr – żłóbek, do którego
przychodzą kolejno: Mieszko I, Jan
III Sobieski, Jan Kazimierz, het-
man Żółkiewski, Husarz, Tadeusz
Kościuszko, Zesłaniec, Powstaniec
z 1863 r., Legionista, Żołnierz Pol-
ski. Występ każdego z nich „chwy-
ta” za serce, niejednej osobie wśród
publiczności kręci się łza w oku.

Przedstawienie przygotowali:
Mariola Jankowska i Maria Sau-
tycz, muzyka – Teresa Myszkier,
dekoracja – Marzena Duszyńska
i Anna Tysler, scenografia i rekwi-
zyty – Przemysław Sautycz.

Po występie odwiedził szkołę św.
Mikołaj, który w tym roku okazał
się bardzo bogaty.
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Uczestnicy obozu w Jastrzebiej Górze podczas zwiedzania portu na Helu.

Jasełka w Czerniewie – król Herod otoczony przez diabły. . .
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Jasełka w Czerniewie – trzej królowie u Heroda. . .

Jasełka w Czerniewie – pokłon trzech króli. . . i wielu postaci z historii Polski.
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Dzień wcześniej, 19 grudnia od-
był się I Powiatowy Przegląd Jase-
łek w Pruszczu Gdańskim, na któ-
rym zostały zaprezentowane rów-
nież „Jasełka Polskie”. W przeglą-
dzie w kategorii Szkół Podstawo-
wych wzięło udział 13 zespołów.
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
z Pszczółek, II miejsce Szkoła Pod-
stawowa z Czerniewa, III miejsce
Szkoła Podstawowa ze Straszyna
oraz grupa Kelpinga z Kłodawy.

Następna prezentacja „Jasełek
Polskich” odbędzie się 30 grudnia
o godzinie 17.00 w Szkole Podsta-
wowej w Czerniewie. Na to przed-

stawienie serdecznie wszystkich za-
praszamy.

Mariola Jankowska

Maluj z Mikołajem

Pod takim hasłem 6 grudnia ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich postanowili naryso-
wać niezwykłą choinkę. Cudowność
tego bożonarodzeniowego drzewka
wynikała z faktu, iż wspólnie pra-
cowali nad nim uczniowie od klasy
zerowej do klasy szóstej, a efekt
tej pracy wywołać miał uśmiech
na twarzach dzieci z Domu Dziec-
ka w Tczewie. Wielkie rysowanie

Podczas rysowania niezwykłej choinki, od lewej: Iwonka Lipa, Emilka Dufke, Ania
Kleba.
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rozpoczęła, w obecności całej szkoły
Monika Niewiarowska-Beyer, a póź-
niej kolejno delegacje wszystkich
klas, oznaczone plakietkami z wi-
zerunkiem Mikołaja, dorysowywały
ozdoby na świątecznym drzewku.
Wspólnemumalowaniu towarzyszy-
ło zbieranie darów dla dzieci z Do-
mu Dziecka, w postaci przyborów
do rysowania i malowania.

Uczniowie naszej szkoły udo-
wodnili, że mają wielkie serca! Wy-
mownie świadczy o tym zarówno

pełen blasku i radości obrazek, jak
i pokaźna paczka z kredkami, blo-
kami, farbami, pisakami. . .

6 grudnia, to tradycyjnie, dzień,
w którym uczniów naszej szkoły od-
wiedza i obdarowuje Mikołaj. W tym
roku dzieci miały okazję zasmako-
wać nie tylko radości z otrzymy-
wania prezentów, ale także uczucia
zadowolenia jakie daje możliwość
dzielenia się z innymi.

Ewa Wojewódka

KRONIKA
nie tylko parafialna

W niedzielę, 2 grudnia, w koście-
le parafialnym w Trąbkach Wiel-
kich, chrzest św. otrzymali:
� Klaudia Jasińska z Trąbek Wiel-
kich, córka Małgorzaty i Marcina,
� Patrycja Wendt z Kleszczewa, cór-
ka Izabeli i Michała.

***
11 grudnia odbyła się VII zwy-

czajna sesja Rady Gminy, w trakcie
której radni podjęli szereg uchwał:
1. przyjęto plan zaopatrzenia w cie-

pło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe dla Gminy Trąbki
Wielkie w perspektywie lat 2010
i 2020.

2. dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na rok 2001.

3. ustalono nowe stawki podatków
i opłat lokalnych, które będą obo-
wiązywały od 1 stycznia 2002 r.
(podatek od nieruchomości, od
posiadania psów, od środków

transportu, opłatę targową, opła-
ty administracyjne za czynności
urzędowe, cenę 1 q żyta do wy-
miaru podatku rolnego).

4. zdecydowano o przekazaniu,
w formie darowizny dla para-
fii w Kłodawie, działki nr 119/30
o pow. 0,38 ha przeznaczonej
na powiększenie cmentarza pa-
rafialnego w Kłodawie.

5. ustalono liczbę punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży (bary, restauracje
itp.) na 15 pkt. na terenie gminy.

6. przyjęto „Program profilaktyki
i rozwiązywania problemów al-
koholowych dla Gminy Trąbki
Wielkie na rok 2002”.

Ponadto wójt Błażej Konkol omówił
sprawy, którymi m. in. zajmował się
Zarząd Gminy w okresie między
sesjami:
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W dniu chrztu św., od lewej: Patrycja Wendt z Kleszczewa z rodzicami Izabelą
i Michałem oraz Klaudia Jasińska z Trąbek Wielkich z rodzicami Małgorzatą
i Marcinem.

1. podwyższone zostały czynsze za
dzierżawę gminnych lokali użyt-
kowych.

2. podwyższono stawkę podstawo-
wą czynszu mieszkaniowego,
która będzie wynosiła 1,27 zł/m2

powierzchni użytkowej mieszka-
nia.

3. podjęto decyzję o kontynuowaniu
konkursu pn. „ Piękna wieś” na
terenie naszej gminy w roku
2002.

4. ustalono nowe stawki za wyna-
jem hali sportowej w Trąbkach
Wielkich, które obowiązują od
20 listopada br. i wynoszą one:
– dla mieszkańców gminy za 1
godzinę – 50 zł (karnet na 10
godzin – 400 zł), dla pozostałych
za 1 godzinę – 60 zł (karnet na
10 godzin – 500 zł).

– wynajem małej sali (korekcyj-
nej) na 1 godzinę – 25 zł (do 5
osób – 15 zł)

– wynajem hali na 1 godzinę
celem zorganizowania turnie-
ju (np. piłki nożnej, siatkówki)
– 75 zł.

5. rozstrzygnięto przetarg na budo-
wę I etapu Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich (lata 2002– 2004):
najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma „Przembud” z Gdańska na
kwotę 6941 tys. zł

5. O zaplanowanym przez Zarząd
Gminy harmonogramie budo-
wy Gimnazjum pisaliśmy szerzej
w listopadowym numerze. „Ka-
ny”.

***
W sobotę, 15 grudnia w hali spor-

towej w Trąbkach Wielkich odbył
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Drużyna Pronaft Trąbki Wielkie z pucharem za zajęcie II miejsca w rozgrywkach
RLHPN „Pronaft Cup 2001”.

Zwycięska drużyna gminy Trąbki Wielkie w konkurencji przeciągania liny.
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się III Turniej Sportowo-Rekreacyj-
ny Samorządowców Powiatu Gdań-
skiego.

W konkurencjach mogli brać
udział radni, sołtysi i pracownicy
urzędów gmin.

W poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężali:
� strzały na bramkę (konkurencja
dla wójtów i burmistrza) – wygra-
ło Miasto Pruszcz Gd.
� strącanie kręgli (przewodniczący
rad gmin) – zwyciężyła Gmina
Pszczółki
� trójbój sprawnościowy (radni) –
wygrała Gmina Kolbudy
� rzut lotką (sołtysi) – zwycięstwo
odniosła Gmina Cedry Wielkie
� rzut piłką do kosza (pracownicy
urzędów) – wygrała GminaTrąbki
Wielkie
� przeciąganie liny (konkurencja
zespołowa) – zwyciężyła Gmina
Trąbki Wielkie.

W łącznej punktacji zwyciężyła Gmi-
na Trąbki Wielkie przed Kolbuda-
mi, Miastem Pruszcz Gdański, Psz-
czółkami, Gminą Pruszcz Gdański,
Cedrami Wielkimi, Suchym Dębem
i Przywidzem.

***
W niedzielę 16 grudnia, w ha-

li sportowej w Trąbkach Wielkich,
zakończyła rozgrywki Rekreacyjna
Liga Halowej Piłki Nożnej „PRO-
NAFT CUP 2001”.

Do rozgrywek w połowie paź-
dziernika br. przystąpiło 10 drużyn:
BOGART Gdańsk, ZBYSZEK Trąb-
ki Wielkie, PRONAFT Trąbki Wiel-
kie, LIGROGdańsk, SITMAN Skar-
szewy, ATLANTIC TEAM Gdańsk,

OMEGA Gołębiewo Wlk., NAWI-
REM Gdańsk, CEZAM Pruszcz Gd.
i ENERGA Sopot.

Po rozegraniu 9 kolejek, do fina-
łowych rozgrywek w dniu 16 grud-
nia zakwalifikowały się drużyny
: BOGART, ZBYSZEK, PRONAFT
i LIGRO.

W wyniku rozgrywek finało-
wych, pierwszemiejsce zajęła druży-
na BOGART Gdańsk, wyprzedzając
PRONAFT Trąbki Wielkie, LIGRO
Gdańsk i zespół ZBYSZEK Trąbki
Wielkie.

Zespoły uczestniczące w finałach
otrzymały puchary, medale oraz na-
grody rzeczowe.

***
18 grudnia, w sali widowisko-

wej GOKSiR w Trąbkach Wielkich,
odbyło się premierowe przedstawie-
nie zatytułowane „Wieczór prawie
Beckettowski”, w wykonaniu gru-
py uczniów Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Widzowie, zasiada-
jący przy uroczyście nakrytych sto-
likach, przy zapalonych świecach,
mieli okazję zetknąć się z nietu-
zinkowymi utworami tych autorów.
Aktorzy, którzy przygotowywali się
do występu pod kierunkiem Stani-
sława Szulista, dali popis swobodne-
go władania dość trudnym tekstem
i potrafili mistrzowsko oddać klimat
i nastrój wystawianych jednoaktó-
wek.

Mam nadzieję, że wszyscy, któ-
rzy ten wieczór spędzili „sam na
sam” ze sztuką dramatyczną w wy-
konaniu młodych artystów, zechcą
skorzystać z kolejnych spotkań, na
które już dzisiaj, w imieniu orga-
nizatorów, zapraszamy. Jednocze-
śnie zachęcamy do lektury tekstu
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pt. „Dlaczego Beckett” autorstwa
Stanisława Szulista, zamieszczone-
go na str. 22. Tekst ten, jako
wprowadzenie, znalazł się w pro-
gramie, który otrzymali widzowie
przed spektaklem.

A oto wykonawcy „Wieczoru
prawie Beckettowskiego” 18 grud-

nia w Trąbkach Wielkich: Agniesz-
ka Bąk, Kinga Kotula, Katarzyna
Schuchardt, Róża Wojtas, Natalia
Świętorecka, Karolina Szwoch, To-
masz Schuchardt i Marek Kotula.

Oprac. S.D.

SPROSTOWANIE

W grudniowym numerze „Kany”
ukazał się artykuł Ireny Drożyń-
skiej i Moniki Beyer pt. „Ciekawa
lekcja historii” o wycieczce uczniów
z Trąbek Wielkich do Ełganowa na
miejsce pamięci narodowej – pod
Polską Szkołę Macierzy. W artykule
tym błędnie została podana data po-
wstania historycznej szkoły. Wobec
tego prostujemy:

Pierwsza Szkoła Polska Macierzy
Szkolnej w Gdańsku na terenie
wiejskim powstała w 1932 r. właśnie
tu w Ełganowie – mówi p. Trofi-
mowicz. Później podobne założono
wTrąbkachWielkich, Szymankowie
i w Piekle.

Za błąd przepraszamy.

Redakcja
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z listopada to ADWENT.
Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki ufundowaną przez Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jur-
kowska z Trąbek Wielkich wylosowała Dagmara Megger z Trąbek Wielkich,
gratulujemy.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 20 stycznia).

1

2

3

4

5

6

7

1 Narodził się w Betlejem. 2 Może być fotograficzny. 3 W oknie. 4 Tam
Święta Rodzina schroniła się przed Herodem. 5 Uświęcająca lub uczynkowa.
6 Sala w szkole. 7 Czas przed Bożym Narodzeniem.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2002

1. Za śp. Anitę Heyer, godz. 800

Za śp. Alfonsa Kinder,
godz. 1100

Za śp. Grzegorza Kleista,
godz. 1700

2. Za śp. Jana Nadolskiego
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Ur-
szuli Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Karoliny
Kózkówny – p. Bębenek

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej,
z róży św. Wojciecha –
p. Chmielewskiego

6. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Monikę Grenz, godz. 830

Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w dalszym życiu
w 70-lecie urodzin Kazimierza
Bugi, godz. 1100

Za śp. Genowefę Karcz oraz
za śp. Michalinę i Wawrzyńca
Szymaniaków, godz. 1700

7. Za śp. Pawła Hensel
8. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże w dalszym życiu
w 18. rocznicę urodzin Dawida
Lewańczyka

9. Za śp. Anitę Heyer
10. Za śp. Zygmunta Jaszczyka

(2. rocznica śmierci)
11. Za śp. Pawła Hensel

12. Za śp. Rozalię i Jana
Paklerskich

13. Za śp. Stanisława Lewek,
godz. 830

W intencji parafian, godz. 1100

14. Za śp. Grzegorza Kleista
15. Za śp. Alfonsa Kinder
16. Za śp. Helenę Siatkowską,

Bronisławę Dreschel oraz
Teodozję i Józefa Belau

17. Za śp. Marię i Agnieszkę
Skibowskie

19. O błogosławieństwo Boże
w pracy przy wydobywaniu
kruszywa, p. Dziekońscy

20. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Antoniego Brembora
i o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 1100

21. Za śp. Stanisława Lewek
25. Za śp. Danutę Soboń

(4. rocznica śmierci)
26. Za śp. Genowefę Sroka
27. Dziękczynna w 45. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Renaty i Stanisława Karczów,
godz. 700

W intencji parafian, godz. 830

Za śp. Adama Marciniaka oraz
za śp. Bolesława i Bronisławę
Brzyskich, godz. 1100

Dziękczynna w 85. rocznicę
urodzin Agnieszki Dunst,
z intencji dzieci i wnuków,
godz. 1700

30. Za śp. Klarę Sławińską
(4. rocznica śmierci)

35



ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
29 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty i Tadeusza Frostów

Odeszli do Pana
9 stycznia: 1. rocznica śmierci śp. Marii Skibowskiej
21 stycznia: 1. rocznica śmierci śp. Henryka Żeligowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Drogim współparafianom
wielu łask Bożych, radości,

pokoju wewnętrznego
i wzajemnego zrozumienia

w Nowym Roku 2002
życzy Redakcja

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


