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BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA

Drodzy moi Parafianie, nadcho-
dzi Adwent, czyli czas oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie, pamiątkę
wydarzenia, które zapoczątkowa-
ło nową erę w historii ludzkich
dziejów. Bóg jako Człowiek wszedł
w ludzkie dzieje, by nas pouczyć
o sensie życia, o miłości do nas,
a przez podjętą okrutną śmierć
– otworzyć wszystkim drogę do
wiecznego, prawdziwego szczęścia.

My Polacy przeżywamy świę-
ta Bożego Narodzenia szczególnie
uroczyście i rodzinnie. Setki kilo-
metrów podróżujemy, by w Wigilię
wspólnie z rodziną zasiąść do stołu
i dzieląc się opłatkiem – symbolem
obecności Chrystusa z nami, złożyć
sobie serdeczne życzenia. W wigi-
lijny wieczór, gdy Wy moi drodzy
będziecie razem, pójdę do świąty-
ni, by przy żłóbku duchowo złączyć
się z rodziną mieszkającą bardzo
daleko, gdzie od czasu ukończenia
w 1965 roku seminarium, nigdy nie
zasiadłem przy wspólnym stole.

Złączę się też z Wami, jako
moją duchową rodziną, związany
od ponad 30 lat, by przekazać
Wam najserdeczniejsze życzenia.
Życzę wszystkim moim drogim
parafianom pokoju serc, pojedna-
nia z bliźnimi, zdrowia i długich
lat życia, bezrobotnym znalezie-
nia pracy, uczącym się dzieciom
i młodzieży dobrych wyników, a lu-
dziom w „jesieni życia” życzliwości
i szacunku.

Wam, zwłaszcza rencistom
i emerytom oraz ludziom cięż-
kiej pracy, wyrażam najserdecz-
niejsze uznanie i podziękowanie
za podjęty w niełatwym finanso-
wo okresie wspólny wielki trud
budowy kościoła Miłosierdzia Bo-
żego. Uważam to dzieło za cud
Opatrzności Bożej. Proszę też co-
dziennie Boga, by hojnie wyna-
grodził wszystkim ofiarodawcom
i budowniczym tej świątyni. Niech
będzie ona pomnikiem wdzięczno-
ści za Boże miłosierdzie, którego
tyle razy doświadczamy, zwłaszcza
w sakramencie pokuty.

To dzięki Waszej niesłabnącej
i wielkiej ofiarności została wy-
budowana świątynia w Postoło-
wie, odnowiony wewnątrz i na
zewnątrz kościół parafialny, wybu-
dowana droga krzyżowa i kaplice
różańcowe, kaplica na cmentarzu
i Dom Pielgrzyma. To Wy drodzy
Parafianie wspieracie to Maryjne
Sanktuarium, które co roku gro-
madzi coraz więcej pielgrzymów,
a Matka Boża Trąbkowska co-
raz szerzej jest znana i kochana.
Dziękuję drogim Parafianom za
wieloletnią i wieloraką współpracę
w rozwoju naszego Sanktuarium.
Życzę Wam poczucia radości i du-
my, że dane jest Wam należeć
i intensywnie rozwijać to Sanktu-
arium.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2003

7 grudnia: 2. niedziela Adwentu

Ba 5,1 – 9
Flp 1,4 – 6.8 – 11
Łk 3,1 – 6

„Chrzest nawrócenia”

Pokutować, to najpierw odejść
choćby o krok od siebie, od tych spraw
bieżących, w które jesteśmy wkręce-
ni. Zdobyć się na dystans w stosunku
do swojej pracy zawodowej, do życia
domowego i społecznego, które wypeł-
nia nasz dzień. Zdobyć się na dystans
w stosunku do swojej osoby, do ludzi,
z którymi jesteśmy związani.

Pokutować, to najpierw popatrzeć
na cały nasz świat jak ktoś nie z tej
ziemi, nie z tego świata. Bo jesteśmy
nie tylko z tego świata. Popatrzeć
na siebie z perspektywy powołania
do wieczności, w którą wejdziemy
z chwilą śmierci.

14 grudnia: 3. niedziela Adwentu

So 3,14 – 18a
Flp 4,4 – 7
Łk 3,10 – 18

„Co mamy czynić”

„Wróć do siebie”: bądź sobą –
człowiekiem o tym twoim nazwisku,
imieniu, dacie urodzenia. A na to
trzeba, abyś zrzucił z siebie to, czegoś
się nauczył, chcąc łatwiej przejść przez
życie. Abyś zrzucił z siebie to, coś sobie
przyswoił, chcąc się podobać ludziom,
od których – zdaniem twoim – zależał
twój los. Abyś przestał powtarzać
to, co mówią inni, naśladować innych,
zacierać swoją tożsamość. Musisz stać

się wolny – i mówić jako ty, działać
jako ty, myśleć jako ty.

I tak swobodny idź do ludzi. Trak-
tuj ich jak partnerów. Bez komplek-
sów, żeś głupszy, żeś słabszy, żeś zależ-
ny. Nie bój się ich. Oceniaj spokojnym
spojrzeniem ich działanie.

Nawróć się do Boga – nawróć się
do siebie.

21 grudnia: 4. niedziela Adwentu

Mi 5,1 – 4a
Hbr 10,5 – 10
Łk 1,39 – 45

„Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła”

Aby doznać, kim jest Bóg, trzeba
podnieść głowę do góry i zobaczyć
wszechświat – odległe od nas o miliony
lat świetlnych gwiazdy, wobec których
istnienie Ziemi naszej jest drobnym,
nieznaczącym epizodem, a istnienia
człowieka nie da się porównać nawet
do istnienia iskry.

I wtedy się przekonujemy, że
nie potrafimy zrozumieć Stworzyciela
świata. Cokolwiek powiemy o Bogu:
że jest wszechmocny, nieskończony,
wszędzie obecny, odwieczny, czy też,
że jest Dobrem, Sprawiedliwością,
Pięknem – wszystko jest bardziej nie-
prawdą niż prawdą. Nie jesteśmy Go
w stanie wyrazić żadnym słowem, bo
nie jesteśmy Go w stanie pojąć.

Tym bardziej trzeba patrzeć
w gwiazdy, które stworzył.

25 grudnia: Boże Narodzenia

Pasterka Iz 9,1 – 3.5 – 6
Tt 2,11 – 14
Łk 2,1 – 14
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Msza św. o świcie Iz 62,11 – 12
Tt 3,4 – 7
Łk 2,15 – 20

Msza św. w dzień Iz 52,7 – 10
Hbr 1,1 – 6
J 1,1 – 18

„Lecz świat Go nie poznał”

A najprawdziwsze Boże Narodze-
nie było w 39 roku. Kiedy nad
krajem wyniszczonym wojną: spalo-
nym, zbombardowanym, wymordowa-
nym rozciągnęła się pierwsza surowa
okupacyjna zima, a ludzie tłumnie
ciągnęli na Pasterkę.

A najprawdziwsze Boże Narodze-
nie było w obozach koncentracyjnych.
Gdy ludzie bici, upokarzani, ponie-
wierani – w tę świętą noc śpiewali
kolędy.

A najprawdziwsze Boże Narodze-
nie jest w domach starców i na

oddziałach szpitalnych. Wśród naj-
biedniejszych.

28 grudnia: Niedziela św.
Rodziny

Syr 3,2 – 6.12 – 14
Kol 3,12 – 21
Łk 2,41 – 52

„Potrzeba, abym był w sprawach Ojca
Mego”

A my tacy jaśniepańscy. A my tacy
do wyższych rzeczy stworzeni. Ponad
mycie garnczków, robienie porządków,
bawienie dzieci, pracę zawodową. I tak
jest. I myśmy naprawdę do wyższych
rzeczy stworzeni. Ale do nich idziemy
poprzez przygotowywanie posiłków,
domowe sprzątanie, pranie, troskę
o swoje dzieci, codzienną drogę do
pracy i pracę zawodową.

Oprac. ks. E. Szymański

WIGILIJNE ZWYCZAJE

Wigilia Bożego Narodzenia, to
czas oczekiwania na narodziny na-
szego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Atmosferę tego wyjątkowego wieczo-
ru wypełniają ciągle aktualne i żywe
tradycje i zwyczaje: dzielenie się opłat-
kiem, wspólne kolędowanie, piękna
choinka, wspólna postna wieczerza.

Pierwsza gwiazda, której wypa-
trują na niebie najmłodsi członkowie
rodziny – przecież właśnie „gwiazda”
wskazała Mędrcom drogę do Betlejem
– jest sygnałem rozpoczęcia uroczystej
wieczerzy wigilijnej.

Stół wigilijny nakryty białym ob-
rusem, pod którym kładziemy szczyp-
tę siana. Nie może zabraknąć na
nim nakrycia dla przybysza. Zwyczaj
ten pochodzi z czasów powstań na-
rodowych, walki o wolność, tułaczki

i zsyłek, kiedy samotny wędrowiec
w ten wieczór mógł liczyć na go-
ścinne przyjęcie. Zapalamy też świecę
na wigilijnym stole, by przypomniała
obecnym, że Światłością jest Chrystus
na ten świat dziś przychodzący.

Przed wieczerzą odczytajmy
Ewangelię Łukasza (rozdział 2. wier-
sze 1 – 20) o narodzeniu Pana Jezu-
sa. Odmówmy modlitwę Ojcze nasz.
Niech jej słowa: „Odpuść nam na-
sze winy, jako i my odpuszczamy”
przypomną o konieczności przebacze-
nia i pojednania z wszystkimi, nawet
mieszkającymi daleko.

Potem nadchodzi ważna chwila
– dzielenie się opłatkiem. Najstarszy
z obecnych lub ojciec rodziny podaje
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opłatek i zaczyna się uroczysta chwila
pojednania, składania sobie życzeń,
bo nie można usiąść do stołu, cho-
wając w sercu urazę do kogokolwiek
z bliźnich.

Tradycyjna liczba dwunastu po-
traw oznacza 12 miesięcy roku i 12
Apostołów. Każdą potrawę należy
choćby tylko skosztować, aby zapew-
nić sobie obfitość pożywienia w nad-
chodzącym roku. Niech tej rodzinnej
uroczystości nie zdominuje telewizor,
ale rodzinne rozmowy, wspomnienia
z przeszłości, pamięć o odeszłych do
wieczności naszych bliskich.

Po wieczerzy oddajmy się śpie-
waniu kolęd, choćby melodyjnie nie
wypadło to najlepiej, to jednak wspól-
ne śpiewanie przy choince wytworzy
klimat bliskości. Teraz ucieszymy się
wzajemnie podarunkami leżącymi pod
choinką. Kiedy nadejdzie pora, pójdź-
my, jak kiedyś betlejemscy pastusz-
kowie na pasterkę, by oddać pokłon
Panu Jezusowi, który jako Dziecię
przyszedł na świat.

Czy rozumiemy wszyscy znaczenie
świątecznych symboli?

Wigilia – słowo to pochodzi
od łacińskiego vigiliare – czuwać.
W tę świętą noc czuwając oczekuje-
my przyjścia na świat Pana Jezusa.
W wigilię zachowujemy post. Nie
spożywamy mięsa ani napojów alko-
holowych. Stąd dawna nazwa wigilii
to „postnik”.

Gwiazda – jest znakiem, że moż-
na zasiąść do wieczerzy. Zwyczaj roz-
poczynania wieczerzy z pojawieniem
się na niebie pierwszej gwiazdy przy-
pomina o gwieździe betlejemskiej, któ-
rą ujrzeli Mędrcy ze Wschodu. To ona
wskazała im drogę do Betlejem.

Opłatek – łamiemy się opłat-
kiem „najtkliwsze przekazując sobie

życzenia i uczucia”, jak pisał Cy-
prian Norwid. Zwyczaj dzielenia się
chlebem pochodzi z czasów wczesno-
chrześcijańskich. Wówczas na Mszę
św. przynoszono chleby ofiarne (dziś
dar ołtarza). Część z nich konse-
krowano i rozdawano obecnym jako
Komunię św., a część poświęcano
i roznoszono tym, którzy nie mogli
być na Mszy św., zwłaszcza ubogim.
W ten sposób podkreślono więź jedno-
ści z wszystkimi chrześcijanami. Dziś
ten biały chleb pojawia się w Wigi-
lię na polskich stołach pod postacią
opłatka. Bliscy składają sobie życze-
nia, nierzadko płyną łzy pojednania
i przebaczenia. Dzielenie się opłat-
kiem wyraża też gotowość dzielenia
się chlebem – owocem pracy rąk.

Choinka – oświetlona, kolorowa,
strojna sprawia wielką radość, zwłasz-
cza dzieciom, a dorosłym przypomina
dzieciństwo. Zwyczaj ubierania choin-
ki jest stosunkowo niedawny, bo dzie-
więtnastowieczny. Dawniej wieszano
pod sufitem zielone gałązki. Nazy-
wano je podłaźniczkami. Początkowo
obowiązkowo wieszano na choince
jabłka na pamiątkę rajskiego drzewa,
gdyż ustawia się ją w dniu imie-
nin Adama i Ewy. Później pojawiły
się inne ozdoby podkreślające nastrój
rodzinnej radości.

Prezenty – zwyczaj obdarowywa-
nia prezentami w wigilijny wieczór
zapoczątkowali królowie i wielmoże,
którzy w ten sposób nagradzali swo-
ich dworzan i służbę. Wkrótce zwyczaj
ten przyjął się na dworach szlachec-
kich i w domach mieszczańskich.
Dziś, obdarowując upominkami bli-
skich, naśladujemy dobroć i hojność
Pana Boga i w ten sposób uczymy się
dzielić z innymi. W okresie świątecz-
nym naszym krewnym i znajomym

5



przesyłamy życzenia na kartach świą-
tecznych o tematyce religijnej, z dołą-
czoną odrobiną opłatka. Ten zwyczaj
zapoczątkowano w Anglii w dziewięt-
nastym wieku.

Kolędy – śpiewanie kolęd jed-
noczy nas i pomaga głębiej prze-
żywać wielkie wydarzenie przyjścia
na świat Syna Bożego. Kolędy od-
dają w pięknych lirycznych słowach
nastrój świętej nocy. Kolędy układa-
no już w średniowieczu. Nazywano
je kantyczkami oraz pastorałkami.
Jedną z najstarszych jest „Anioł pa-
sterzom mówił” (XV/XVI w.). Kolędę
„W żłobie leży” ułożył ks. Piotr Skar-
ga, a jedną z najpiękniejszych „Bóg się
rodzi” – Franciszek Karpiński. Z cza-
sów okupacji hitlerowskiej pochodzi
smutna pastorałka oświęcimska „Nie
było miejsca dla Ciebie”. W polskim
zbiorze posiadamy około 500 kolęd,
kantyczek i pastorałek.

Jedną z najbardziej znanych na
świecie kolęd jest „Cicha noc”. Dziś ta
wzruszająca kolęda śpieawana w po-
nad stu językach, rozbrzmiewa tam,
gdzie ludzie radują się z narodzenia
Bożej Dzieciny. Silent night, holy ni-
ght. . ., Stille Nacht, heilige Nacht. . .,
Santa nox, placida nox. . ., Cicha noc,
święta noc. . ..

W grudniową noc ksiądz Józef
Mohr, wikariusz parafii w Obendorf
koło Salzburga w Austrii, został we-
zwany z sakramentami św. do osła-
bionej po porodzie kobiety, leżącej
w bardzo ubogiej chacie. Przypomi-
nało mu to ubóstwo betlejemskiej
stajenki. Po powrocie napisał słowa
pieśni – kolędy „Cicha noc”. Następ-
nego dnia miejscowy organista napisał
do tych prostych słów melodię. I tak
w 1818 roku powstała bożonarodze-
niowa kolęda. Do jej rozgłosu przyczy-
nił się organmistrz, którzy podjął się
naprawy organów w Obendorf. Tak

spodobała mu się nowa kolęda, że po-
stanowił rozpowszechnić ją w Tyrolu,
skąd dotarła do odległych zakątków
świata.

Szopka – początek zwyczajowi
budowania szopki dał św. Franciszek
z Asyżu. Wiedział on, że przedstawie-
nie może dać więcej niż wiele kazań
głoszonych ludowi. O swym pomyśle
napisał do papieża Honoriusza III
i otrzymał pozwolenie na urządzenie
niezwykłego misterium. W noc Boże-
go Narodzenia w 1223 r. we włoskim
miasteczku Breccio, w górzysto-leśnej
scenerii, pod gołym niebem, pośrod-
ku groty stał żłóbek, w którym na
sianie leżało niemowlę, płaczące po
przebudzeniu się. Obok stało kilku
zakonników przebranych za paste-
rzy oraz żywe zwierzęta: wół i osio-
łek. Podczas Mszy św. „pasterki” św.
Franciszek wziął ze żłóbka płaczą-
ce dziecko i pokazał zgromadzonym.
Wszystkich ogarnęło wielkie wzrusze-
nie. Uświadomili sobie, że Chrystus
naprawdę narodził się jako człowiek.

W Betlejem należącym do Au-
tonomii Palestyńskiej, zamieszkałym
przez około 40 tys. ludzi, znajduje się
wspaniała bazylika Narodzenia Pa-
na Jezusa, zbudowana w 326 roku
przez św. Helenę i jej syna cesarza
Konstantyna. W grocie Bazyliki pod
ołtarzem srebrna gwiazda wskazuje
miejsce narodzin Pana Jezusa. Obok
umieszczony jest żłóbek, gdzie Mary-
ja położyła Dzieciątko. Na gwieździe
widnieje napis: „Tu narodził się z Ma-
ryi Dziewicy Jezus Chrystus”.

Betlejem znaczy „Dom chleba”.
Było to miasto rodzinne króla Da-
wida i miejsce jego namaszczenia na
króla Izraela. Znajduje się 8 km od
Jerozolimy.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Grudzień 2003

Ełganowo

1., poniedziałek: Piotr Torbicki
2., wtorek: Eryka, Agnieszka,

Marta Kinder
3., środa: Zbigniew Żukowski
4., czwartek: Jan Trofimowicz
5., piątek: Krzysztof Drożyński
6., sobota: Andrzej Radelski
7., niedziela: Jan Iwanowicz
8., poniedziałek: Hubert Karassek
9., wtorek: Jerzy Raczkowski

10., środa: Ryszard Pijanowski
11., czwartek: Ireneusz

Niedźwiedzki
12., piątek: Tadeusz Woźniak
13., sobota: Andrzej Bojarski

14., niedziela: Stanisław Sroka
15., poniedziałek: Bernard Zimny
16., wtorek: Cecylia Zimna
17., środa: Anna Onasz
18., czwartek: Leszek Kowalewski
19., piątek: Zenon Orlikowski
20., sobota: Józef Stolc
21., niedziela: Zygmunt Dubiela,

Sławomir Dubiela
22., poniedziałek: Jarosław

Kasperek
23., wtorek: Paweł Zittermann

Koniec nawiedzenia w Ełganowie.

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, sobota, godz. 9.00: Czerniec
a) od początku wioski
b) od końca wioski

28 grudnia, niedziela, godz. 18.20: Trąbki Wielkie
a) ul. Polonii Gdańskiej, od p. Jacka Preussa do p. Kęsych
b) ul. Krótka, dołączamy p. Jankiewiczów

29 grudnia, poniedziałek, godz. 9.00: Czerniewo
a) od p. Kempików – szkoła
b) od Czerniewka, od p. Dawidowskiej

30 grudnia, wtorek, godz. 9.00 (potrzebne 2 pojazdy): Kleszczewo Górne
a) od p. Wenzlów
b) od p. Gugałów do p. Grynia

31 grudnia, środa, godz. 9.00: Kleszczewo Górne
a) od p. Kanków
b) od p. Richertów

1 stycznia, czwartek, godz. 18.30: Kleszczewo Dolne
a) od p. Okrój
b) od p. Gawryjołków
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PROGRAM KOLĘDY W NASZYCH RODZINACH

Koniec starego i początek nowe-
go roku w życiu religijnym naszych
rodzin to również czas kolędy, pod-
czas której kapłan poświęca nasze
mieszkania i razem z domownika-
mi poleca rodziny opiece Bożej oraz
prosi Boga o błogosławieństwo dla
nich. Nie znaczy to, że odtąd bę-
dziemy wolni od „utrapień” przez
cały rok, ale otrzymamy Bożą pomoc
w ich przeżywaniu. Kolęda jest też
czasem krótkiego spotkania rodzi-
ny ze swoim duszpasterzem, okazją
do refleksji nad swoją wiarą (jak
ją praktykujemy), swoją więzią ze
wspólnotą parafialną, jako duchową
rodziną. Skoro tę wspólnotę two-
rzymy, to ciąży na nas zadanie
odpowiedzialności za jej zwartość,
jedność i świętość. Często używa-
my określeń: „nasza parafia”, „nasz
kościół”, „nasz ksiądz” itp.

Jak w poprzednich latach, tak
i w czasie tegorocznej kolędy, oczy-
wiście jeżeli Bóg pozwoli jej doczekać,
pragnę nadać tej wizycie konkretny
wymiar. Byłoby nieporozumieniem,
gdybyśmy te kilka minut spotkania
z księdzem (i to raz w roku) zmar-
nowali na dyskusje o polityce, bo
tym nie uprosimy błogosławieństwa
Bożego na kolejny rok.

Poprzednie „kolędowania” miały
bogaty program apostołowania.

W roku 1999, po zakończeniu
peregrynacji Matki Bożej Trąbkow-
skiej w naszych rodzinach, podczas
kolędy zawierzyliśmy się Jej opie-
ce. W roku Wielkiego Jubileuszu
2000 r. prosiliśmy Pana Jezusa o mi-
łosierdzie „dla nas i całego świata”.

Była to też okazja nauczenia się
odmawiania koronki do Miłosierdzia
Bożego. Wtedy też narodził się po-
mysł budowy kościoła ku czci Bożego
Miłosierdzia. W roku 2001 poświę-
caliśmy nasze rodziny św. Józefowi –
patronowi Kościoła świętego i Opie-
kunowi Rodzin. Pamiątką tych ko-
lęd są w naszych mieszkaniach trzy
obrazy: Matki Bożej Trąbkowskiej,
Miłosierdzia Bożego i św. Józefa do-
kumentujące te wydarzenia.

W roku 2002 dokonaliśmy intro-
nizacji Pisma świętego w rodzinach,
aby ta Księga nie była tylko ozdo-
bą domowej biblioteczki, ale naszym
modlitewnikiem. Dzięki tej inicjaty-
wie w każdej rodzinie w parafii jest
Pismo święte. Co niedzielę podczas
ogłoszeń duszpasterskich proponuję
tekst do przeczytania przed rodzin-
nym obiadem. W roku 2003, usta-
nowionym przez Ojca św. Rokiem
Różańca, wizytę kolędową poświę-
ciliśmy dziełu zaszczepienia w na-
szych rodzinach modlitwy różań-
cowej, zwracając uwagę na nowe
Tajemnice Światła. Kolędę wyko-
rzystaliśmy też na przygotowanie
parafii do peregrynacji Obrazu Miło-
sierdzia Bożego w rodzinach. Żywię
nadzieję, że trwające obecnie nawie-
dzenie Chrystusa Miłosiernego w ro-
dzinach pogłębi naszą religijność,
zachęci do odmawiania koronki do
Miłosierdzia Bożego, a zarazem do
częstego korzystania z Miłosierdzia
Bożego w sakramentalnej spowiedzi
świętej. Ufam, że gorliwsze będzie
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.
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i w nabożeństwach do Matki Bożej,
Matki Miłosierdzia.

Te inicjatywy duszpasterskie re-
alizujemy równocześnie w trzech są-
siadujących parafiach: w Mierzeszy-
nie, Postołowie i Trąbkach Wielkich.
W tym roku zamierzamy w naszych
trzech parafiach zwrócić uwagę na
potrzebę systematycznego uczestnic-
twa w niedzielnej Mszy św. ca-
łej rodziny i świętowania niedzieli.
Trzecie przykazanie Dekalogu jest
bowiem często pomijane, a wielu
wiernych opuszczania Mszy św. już
nie uważa za grzech.

Proszę drogich Parafian, aby tak
jak w poprzednich latach, kolędę
przeżyli jako rodzinne święto. Niech
nie zabraknie nikogo z domowni-
ków. Podaję program kolędy niemal
z miesięcznym wyprzedzeniem po
to, aby każdy zarezerwował sobie
trochę czasu na to kilkuminutowe
spotkanie modlitewne w rodzinie pod

przewodnictwem swojego duszpaste-
rza. Nieuzasadniona nieobecność to
zaniedbanie religijne, wielki nietakt
i brak postawy gościnności. Co pomy-
ślałby biskup diecezji o proboszczu,
który uciekłby przed nim z plebanii,
gdy on przybywa z kolędą?

Proszę, aby w domu był na na-
krytym stole krzyż, świece, kropidło
i Pismo święte oraz obraz Miłosier-
dzia Bożego. Wyłączamy telewizor
i wszyscy klękamy do rodzinnej mo-
dlitwy (osoby starsze mogą oczywi-
ście usiąść). Nie podawać księdzu
żadnych poduszek do klęczenia, a do
siedzenia proszę o proste (może być
kuchenne) krzesło – wykluczam fo-
tel! W postawie klęczącej przyjmu-
jemy błogosławieństwo i całujemy
krzyż.

Proszę też o zabezpieczenie wol-
no biegających psów. One są może
kochane, ale „obcych” mogą pogryźć!

ks. E. Szymański

SPOKOJNY SEN

Ty potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapałem.

To zdanie chyba najbardziej po-
zostało w pamięci. Często wraca jak
bumerang w młodym kapłańskim
sercu. Nie tylko przypomina tam-
to lato powrotu, ale także wzywa
do nieustannego wysiłku w dziele
Nowej Ewangelizacji. Uczeń Święte-
go Franciszka ma za sobą kolejny
dzień służby dla Boga i drugie-
go człowieka. Przed minutą położył
się na wygodnym tapczanie. Przy-
krył ciepłą kołdrą. Położył głowę na

miękkiej poduszce. Mimo zmęcze-
nia, jakie przyniósł miniony dzień,
nie potrafi jednak zmrużyć oczu.
Dlatego utkwił wzrok w wiszącym
na ścianie krzyżu z San Damiano.
Tak bliskim każdemu należącemu
do wielkiej, franciszkańskiej rodziny.
Jest on dokładną kopią tego, z które-
go biedaczyna z Asyżu usłyszał głos
Zbawiciela i poszedł w świat, odbu-
dowując kościół z żywych kamieni.
Pragnący naśladować jego drogę za-
konnik powraca myślami do dnia,
kiedy on sam stawał się jednym
z tych kamieni. . .
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Słońce powoli znikało za chmu-
rami. Nadchodził kolejny lipcowy
wieczór. Zraniony przez świat mło-
dzieniec opuszczał mury kościoła,
w którym spędził kilka bezcennych
godzin. Nie rozumiał jeszcze zna-
czenia tych niepowtarzalnych chwil.
Tylko jakiś dziwny spokój opano-
wał jego niespokojne od miesięcy
serce. Schodził powoli po szerokich
schodach. Opuszczając ostatni sto-
pień dostrzegł małego, pręgowanego
kota wyskakującego z metalowego
śmietnika. Na rosnącym obok drze-
wie beztrosko siedziały radosne wró-
ble. Zachodzące słońce zwiastowało
nadejście następnego wakacyjnego
wieczoru.

Samotny człowiek pierwszy raz
nie opuścił głowy w dół i nie liczył
betonowych płyt, których tysiące po-
dziwiał każdego dnia. Lecz trzymał
ją prostą, choć daleko jeszcze mu by-
ło do pewności siebie. Od chwili, gdy
w świątyni zobaczył pełne miłości
oblicze Chrystusa, łatwiej było mu
patrzeć na mijane po drodze twa-
rze. Jakaś staruszka, podpierając się
laską, zmierzała wolnym krokiem
przed siebie. Trochę dalej dziew-
czynka trzymała w dłoniach małego
pieska. Człowiek w średnim wie-
ku wyrzucał do śmietnika kawałek
papieru. Młoda dziewczyna za pomo-
cą szerokiego grzebienia poprawiała
długie, jasne włosy. Duży owczarek
niemiecki maszerował dumnie sze-
rokim chodnikiem. To tylko niektóre
z wielu dostrzeżonych obrazów sza-
rej rzeczywistości, która od tamtego
dnia zaczęła się stawać coraz bar-
dziej kolorowa.

Wędrując po ulicach rodzinnego
miasta zmierzał, jak każdego dnia,
w stronę ukochanego morza. Lecz

w przeciwieństwie do setek poprzed-
nich spacerów, ten powoli stawał
się inny. Chrystus zasiał w pozba-
wionym wiary sercu małe ziaren-
ko nadziei. Kamienna dotąd twarz
skruszała. Po dwóch kwadransach
pokonywania gęstych ulic dotarł do
morskiego brzegu.

Po lewej stronie miał spustoszo-
ną upływem czasu plażę. Po prawej
– pełną ludzi długą, betonową drogę.
Stanął przy barierce nadmorskiego
bulwaru i patrząc w odległy hory-
zont, zachwycał się pięknym wido-
kiem. Zaczął znów powtarzać w pa-
mięci usłyszane rano słowa: „Pan
kiedyś stanął nad brzegiem”.

W oddali potężny statek zmie-
rzał do portu. Nieco bliżej szybki
wodolot sunął do przodu. Prawie
przy samym brzegu czworo młodych
ludzi walczyło z żaglówką. Obraz
z głównego ołtarza kościoła nakładał
się w myślach na marsz dobijają-
cych do brzegu delikatnych fal. Ich
szum docierał do uszu przypomi-
nając o swoim istnieniu. Dostojny
łabędź z dumnie podniesioną głową
wędrował po mokrym piasku. Mija-
ły kolejne minuty, przenosząc każdą
chwilę w nikomu nie znaną historię
pojedynczego życia. Życia, które tak
naprawdę dopiero się zaczynało. . .

Zegar na wieży kościoła wskazu-
je pierwszą trzydzieści. Za oknem
ciągle pada gruby śnieg. Nad fran-
ciszkańskim klasztorem zapanowała
cisza. Wspominający przeszłość ka-
płan gasi małą lampkę na nocnym
stoliku. Ma wreszcie siłę, aby za-
snąć po pracowitym dniu. Głowa
spoczywając na miękkiej poduszce
wolna jest od zmartwień współcze-
snego świata. Młody zakonnik powo-
li odpływa w spokojny sen. Czuwa
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nad nim Chrystus, który pewnego
lipcowego dnia zaprosił go do powro-
tu z dalekiego rejsu. Uciszył burzę
na jeziorze rozbitego serca. Pozwo-
lił znaleźć na plaży trzy kamienie
wyrzucone na brzeg. Nadał kształt
obrazu rozmazanym na płótnie far-
bom.

Pan, który stanął nad brzegiem
Jeziora Galilejskiego i prostych ry-
baków powołał na Apostołów, teraz
czuwa nad spokojnym snem człowie-
ka, którego prowadząc po różnych

drogach doprowadził do radosnego
kapłaństwa. Za kilka godzin wsta-
nie dzień i trzeba będzie przystąpić
do kolejnych zadań, aby zrealizo-
wać w swoim życiu oba przykazania
miłości.
Kochać Boga z całego serca swego,
z całej duszy swojej, ze wszystkich sił
swoich, ze wszystkich myśli swoich,
a bliźniego jak siebie samego.

ks. Dariusz Woźny

SAMOTNOŚĆ

Samotność potrzebuje wody

Codzienność dźwiga upały

Walka o słodkie chłody

W dniu, miesiącu, rok cały

Życie, które się toczy

Jak głaz z góry pędzony?

Chciałbyś zamknąć swe oczy

By odpocząć znużony

A tu idzie o wnętrze

Jakie sobie utkałeś?

Co w nim w tobie jest pierwsze?

Byś osiągnął pochwałę

Więc zapytał się siebie

Skąd się ona ci wzięła

Pan jest z tobą w potrzebie

Skreśl samotność, do dzieła.

Jan Orczykowski
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SKUPIENIE TO POCZĄTEK NAWRÓCENIA

W grudniu, kończącym kolejny
rok naszego życia, warto spojrzeć
wstecz i zadać sobie kilka prostych,
twardych, odważnych a i ciekawych
pytań. Jak minął mi ten czas? Boży
czas. Wszak każdy dzień jest darem
Boga. Przecież to, że czytasz teraz tę
Kanę, to też jakiś dar. Albowiem i ty
i ja moglibyśmy się dziś nie obudzić.
Powiedz sam.

Warto pomyśleć, jak wykorzysta-
łem ten rok, czy czas nie przeleciał
mi między palcami?... Warto zapy-
tać, co zrobiłem dla otoczenia, dla
najbliższej rodziny, przyjaciół, mojej
rodzinnej wsi, parafii, mojej okoli-
cy?... Pewnie powierzchownie może-
my sobie odpowiedzieć, że nie jest
źle, jakoś się kręci, przecież zawsze
może być gorzej. Inni nic nie robią, to
po co się wychylać. Pomyśl. Brak jed-
nak we mnie i w Tobie euforii życia
chrześcijańskiego. Owszem, powiesz,
te czasy są wyjątkowo trudne, nio-
są z sobą bezrobocie, wszechobecną
korupcję, zdrady, kradzieże itp.

Jednak wracam do punktu wyj-
ścia, przy którym chcę się przez chwi-
lę zatrzymać. Co ja, co Ty Czytelniku
zrobiłeś dla otoczenia, dla najbliż-
szych. Nie chodzi mi w tym miejscu
o wielkie ofiary, jednak o wiele dro-
biazgów, które tworzą całokształt
naszego życia, a które mogą umilić
i Tobie, i mnie, i ludziom wokół
szarość dnia codziennego. Pomyśl,
ileż brudu i odpadów wokół nas się
panoszy, butelek, papierów itp. Czy
choć raz schyliłeś się, schyliłaś się
aby je uprzątnąć, choć jeden jedyny
raz?! A nie tylko wzdychasz jacy ci

ludzie niedbali, wokół tyle brudu!!!
Pomyśl, że jeśliby każdy z nas pod-
niósł choć jednego jedynego śmiecia,
to w sumie mamy bagatela – dziesięć
tys. śmieci mniej w gminie!!!.

Myślę, że zwykłe, bliskie kontak-
ty międzyludzkie w naszych wsiach,
w naszej parafii też chyba są co-
raz chłodniejsze. Tak często gro-
madzimy się na Eucharystii, która
jest, a przynajmniej ma być, wiel-
kim świętem, spotykamy najlepszego
Przyjaciela. A wydaje mi się, że tyle
w nas chłodu, tyle trudnej do zro-
zumienia oschłości. W czym to się
objawia? Chociażby w braku prze-
myślenia samej Mszy św. Czy w pełni
zdajemy sobie sprawę, iż naprawdę
spotykam się z Chrystusem? Pew-
nie! Modlitwa – to prywatna sprawa
i powiesz – nic ci do tego młody
człowieku. I zgodzę się! Przecież
można modlić się w lesie, w górach,
podczas obierania ziemniaków. Jed-
nakże modlitwa we wspólnocie daje
przeżycie czegoś niezwykłego. Tylu
ludzi, z różnych wsi, różnych domo-
wych ognisk, młodych i w podeszłym
wieku, schorowanych i w pełni sił,
wszyscy łączymy się we wspólnej tę-
sknocie za Bogiem. Wydaje mi się,
że przeżywana w pełni Eucharystia,
modlitwa wspólna, prowadzi do mo-
dlitwy osobistej i odwrotnie. Bardzo
osobista, wręcz intymna modlitwa,
prowadzi do wspólnej. Przecież i Ty
i ja obcujemy z Tym samym Bogiem.

Zatem, czy nawet podczas Naj-
świętszej Ofiary, nie jestem czasem
zwykłym pasożytem, chcę brać, chło-
nąć, czerpać, lecz proszę z daleka
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ode mnie...! Może warto spojrzeć na
siebie, bądź głębiej w siebie i być
może odnajdziemy gdzieś odłamki
egoizmu, które w nas rdzewieją,
które tworzą w nas skorupę, coraz
bardziej twardniejącą i izolującą nas
od otoczenia? Pomyśl Czytelniku.
Kiedy byłeś ostatni raz w Częstocho-
wie, Licheniu, Swarzewie, Sianowie?
Jak było, jakie masz wspomnienia?
Jakie wewnętrzne przeżycia i do-
znania z tamtych świętych miejsc?
Dobrze pomyśl. Przerwij może na-
wet na chwilę czytanie, a wróciw-
szy do czytania pomyśl, że i nasze
Trąbki Wielkie i nasze sanktuarium
są wybranym przez Boga i Maryję
Królestwem. Czy z pełnym zaanga-
żowaniem przeżywasz swą obecność
u tronu Królowej Wyżyny Gdańskiej?

Sądzę, że wiem co piszę, bo sam
niejednokrotnie doświadczałem, po
przejściu setek kilometrów, na Wa-
łach Jasnogórskich łzy spływającej
po policzku. Jednak i spotkanie z Pa-
nią Trąbkowską powoduje dreszczyk
emocji i radości. A u Ciebie? Pomyśl,
czy nie spowszedniała Ci Matka Bo-
ża z Trąbek Wielkich. Wielu z nas
jeździ po kraju i tam żarliwie bie-
rze w dłonie książeczki i różańce.
A tu, na miejscu, często widzą tyl-
ko garstkę stałych bywalców. Zatem
gdzie reszta? Kilkadziesiąt osób na
nabożeństwach – majowych, czerw-
cowych, sobotnich. Gdzie setki pozo-
stałych? Często nawet tych z Żywego
Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

Czy nasza przynależność do po-
szczególnych wspólnot nie jest nie-
kiedy smutną farsą?

Często powtarza wielu z nas: nie
chodzę do kościoła, bo nie mogę się
skupić. I może rzeczywiście tak jest,

że trudno w obliczu Boga-Stwórcy
zebrać myśli. Ale warto chyba mo-
dlić się o dar skupienia i łączności,
a nawet wyłączności w spotkaniu
z Bogiem. Ileż to razy nie wiemy
o co prosić, za co dziękować, za co
przepraszać? Trudno nam zapewne
w ogóle przyjmować to, co dane nam
jest tu i teraz, skoro o co innego
z pokorą przez jakiś czas prosimy.
Mamy o wszystko z ufnością pro-
sić. „Proście, a będzie Wam dane”
(Ewang. wg św. Łukasza 11.9). Duch
Św. daje nam to, co najważniejsze,
najlepsze, choćby nam się wydawało,
że zostaliśmy źle wysłuchani.

Najważniejsze, by prosić mimo
wszystko, bo w naszej prośbie jest
dowód naszej wiary w Boga, uznanie
naszej zależności od Niego.

Warto może w te zimowe, długie
wieczory usiąść w ciepłym, buja-
nym fotelu i pomyśleć, co jestem
w stanie zrobić w imię Jezusa dla
najbliższych. Dla mojej wsi, aby już
w przyszłym roku była piękniej-
sza, radośniejsza, żyła w większej
zgodzie i braterstwie, z większym
szacunkiem dla osób starszych.

I chyba powinien zadumać się
i młodszy i starszy, wszak może to
już ostatnia nasza zima doczesnego
pielgrzymowania?! Kto wie? Przecież
ani Ty ani ja nie wiemy, kiedy śmierć
zapuka w drzwi i wyruszymy w rejs
na drugą stronę rzeki. . .

Zatem pomyślmy nieco, co zro-
bimy dla otoczenia. . . Tylko szybko
i do pracy. . . albowiem w każdym
momencie mogą i Tobie i mnie za-
śpiewać „smutne do widzenia”.

Jan Trofimowicz, junior
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LIST

Korzystając z uprzejmości Redakcji, Rada Sołecka Ełganowa chce
przekazać czytelnikom „Kany” treść listu, jaki otrzymaliśmy z Łodzi od
pani Anny Burdówny. Słowa są skierowane do szerokiego grona odbiorców
i dlatego winniśmy się nimi podzielić.

Łódź, 10 X 2003 r.
Szanowni Państwo
Drodzy Przyjaciele
Za pośrednictwem Szanownej i Kochanej Pani Zofii Trofimowicz,

Dyrektora Szkoły w Ełganowie, dziękuję najgoręcej Władzom Społecznym
Sołectwa Ełganowo-Gmina Wielkie Trąbki za przyznanie mi zaszczytnego
tytułu

HONOROWEGO OBYWATELA EŁGANOWA
Jako nauczycielka Macierzy Polskiej w Gdańsku w pamiętnym roku

1939 uczyłam, z całym zapałem młodości, dzieci ze szkół Ełganowo
i Wielkie Trąbki, należące wówczas do Wolnego m. Gdańska.

Ja i moi Koledzy Nauczyciele nie myśleliśmy wtedy o honorach
i zaszczytach. Wypełniając pilnie nasze obowiązki, kierowaliśmy się
dewizą:

„Nasze prace, to nie są zasługi
To są tylko Ojczyźnie wypłacone długi!”
Spotykaliśmy się zawsze ze zrozumieniem i z wdzięcznością szlachet-

nego miejscowego społeczeństwa.
Opatrzność Boża pozwoliła mi przeżyć koszmar wojny i dała siły

do prowadzenia dalej nauki w szkołach, tylko nie w obrębie Gdańska,
a w Łodzi, gdzie mieszkali moi rodzice.

Mimo dużej odległości od Ełganowa nadal utrzymywałam serdeczne
kontakty z tą, jakże mi bliską, miejscowością.

Dziś trudno mi po latach słowami wyrazić wzruszenie, jakiego
doznałam, otrzymawszy od Państwa ten wspaniały tytuł i tyle pamiątek,
świadczących o Waszej wdzięcznej pamięci.

Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać!
Równocześnie życzę Państwu Bożego Błogosławieństwa, zdrowia i pełni

sił w dalszej pięknej pracy społecznej dla ukochanego Ełganowa. Oby ono
rozwijało się pięknie z Waszą pomocą, stając się Waszą radością i dumą
również dla przyszłych pokoleń!

Szczęść Boże!
Z zapewnieniem o serdecznej, modlitewnej pamięci
Anna Burdówna
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA POLSKIEJ WSI
W XVI – XVIII (część II)

W „Kanie” ze stycznia 2003 r. (nr
73) przedstawiłem obyczaje bożona-
rodzeniowe na polskiej wsi, któ-
re kształtowały się na przestrzeni
prawie 300 lat. Opis zakończyłem
w momencie, kiedy to mieszkańcy
wiosek udawali się na pasterkę.

26 grudnia, na św. Szczepana lu-
dzie najmujący się do służby czekali
w karczmach na oferty pracy na
nowy rok. W związku z tym zwy-
czajem mówiono: „Na św. Szczepan
każdy sobie pan”. W tym dniu
powszechnie obrzucano się owsem,
czyniąc tak przed kościołem, jak
i we wnętrzu świątyni. W koście-
le wierni sypali na księdza owies,
który on później mógł zabrać jako
swoją własność. Zwyczaj ten, dziś
nieco dziwny, w tekście „Ozdoba
Kościoła katolickiego” z 1739 r. tak
tłumaczono: „że jako owies jest po-
spolitym ku pożytkowi ludzi i bydła,
tak Szczepan św. nauką i cudami
swoimi tak ludziom dobrym, jako
i złym był pożyteczny. . . że jako
ziarno owsa posiane jest począt-
kiem drugiego owsa, tak Szczepan
św. jest nasieniem męczenników”.
Święcony owies dawano bydłu dla
zdrowego chowu i używano do sie-
wu. Owsem obsypywano zwierzę-
ta domowe i drzewa owocowe, ale
szczególnie tego dnia dbano, aby te-
go pokarmu nie zabrakło dla koni.
27 grudnia święcono po kościołach
wino ze szlacheckiego dworu, któ-
rego potem używano do leczenia
gardła i zębów.

Dniem, na który szczególnie cze-
kały dzieci, był 28 grudnia, kiedy
w związku ze św. Młodziankami,
otrzymywały one drobne podarki.
Sylwestra praktycznie nie obcho-
dzono. W dniu tym wypłacano zwy-
czajowo zasługi służbie. Władysław
Reymont w powieści „Chłopi” nie
opisał zwyczajów Sylwestra i Nowe-
go Roku, bo ich po prostu nie było.
W niektórych rejonach Rzeczpospo-
litej starano się tego dnia „okraść”
inną osobę, a ta symboliczna kra-
dzież miała zwiastować, że cały
nadchodzący rok będzie szczęśliwy.

Zaczynano obchodzenie domów
przez księży w asyście organistów.
Duchowni przyjeżdżali do chat naj-
biedniejszych zagrodników oraz bo-
gatszej szlachty. W domu wygłaszali
kazania i udzielali błogosławień-
stwa. Biedna wieś ofiarowała swo-
jemu księdzu za to suszone grzyby,
orzechy, jaja, słoninę, ser, rzadko
pieniądze. Jędrzej Kitowicz (1727
lub 1728 – 1804), proboszcz w Rze-
czycy tak przedstawiał w „Opisie
obyczaju za panowania AugustaIII”,
co działo się po wyjściu duchownego
z domu: „Po wyjściu księdza dziew-
ki ubiegają się do stołka, na którym
ksiądz siedział; która pierwsza usię-
dzie ma sobie za wróżbę, że tego
roku za mąż pójdzie”.

Do Matki Boskiej Gromnicznej
wystawiano w kościołach klasztor-
nych jasełka. Zwyczaj ten przywę-
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K. W. Kielasiński, Kolędnicy z turoniem.

drował do Polski jeszcze w śre-
dniowieczu z Włoch za pośred-
nictwem zakonów franciszkańskich.
Wiek XVII i XVIII to okres wyjąt-
kowego rozwoju tych przedstawień,
na które wieś czekała cały rok. J. Ki-
towicz tak opisał to barwne widowi-
sko: „Była więc osóbka Pana Jezusa,
a na boku Maria i Józef, stojący przy
kolebce w postaci nachylonej, afekt
natężonego kochania i podziwiania
wyrażający. Toż dopiero w niejakiej
odległości jednego od drugiego pa-
sterze, padający na kolana przed
narodzoną Dzieciną, ofiarujący mu
dary swoje, ten baranka, ów koźlę;
dalej za szopą po obu stronach pa-
stuszkowie i wieśniacy: jedni pasący
trzody owiec i bydła, inni śpiący, in-
ni do szopy śpieszący, dźwigając na
ramionach barany, kozły; między
którymi osóbki rozmaity stan ludzi

i ich zabawy wyrażają: pa-
nów w karetach jadących,
szlachtę i mieszczan, pieszo
idących, chłopów, na targ
wiozących drwa, zboże, sia-
no, prowadzący woły, orzą-
cy pługami, przedający chle-
by, niewiasty dojące krowy,
różne towary do sprzeda-
nia na ręku trzymających,
i tym podobne akcje ludz-
kie. Gdy nastąpiło święto
Trzech Królów, przystawia-
no do tych jasełek osóbki
pomienionych świętych, klę-
czących przed narodzonym
Chrystusem i ofiarujących
mu złoto, mirrę i kadzi-
dło, a za nimi orszaki ich
dworzan i asystencji roz-
maitego gatunku: Persów,

Arabów, Murzynów, laufrów, masta-
lerzów, prowadzących konie pod bo-
gatymi siedzeniami; słoniów i wiel-
błądów. Toż dopiero wojska roz-
maitego gatunku: jezdne i piesze,
murzyńskie i białych ludzi huf-
ce, namioty porozbijane, na koniec
przez imaginacją, za związek rzeczy
występującą, regimenta uszykowa-
ne polskiej gwardii, pruskie, mo-
skiewskie, armaty, chorągwie jezd-
ne, usarskie, pancerne, ułańskie, ko-
zackie, rajtarskie, węgierskie i inne
rozmaite.”

Na wieś ruszali kolędnicy prze-
brani za dzikie zwierzęta: niedźwie-
dzie, wilki, tury. Kolędnicy cho-
dzili od chaty do chaty dając
wesołe przedstawienia, składające
się z wierszowanych życzeń zdro-
wia i bogatych plonów. Kolędni-
kom należało dać podarki. Osiemna-
stowieczna pieśń kolędowa opisuje
prośbę o poczęstunek:
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Po kolędzie na Nowy Rok idziemy,
Do was wszystkich, co nam dacie,
weźmiemy;
Pól talarka, grochu miarka,
zda się to,
Worki próżne, mamy różne, co dacie,
To weźmiemy, nie wzgardzimy,
uznacie.
Mąki krupy, w swoje kupy niech idą
Drobne kasze, sadła nasze,
aż przyjdą.
I kaczora i gąsiora weźmiemy.
A kiełbasy, te zapasy zatkniemy.
Niech się szklanki jako wianki
ukażą,
A my za to na to lato życzymy wam
Zdrowia dobrze, żeście szczodrze
radzi nam.

Śpiewano w tym czasie specjal-
ne pieśni – kolędy. Badacze wy-
różniają dwa rodzaje tych pieśni.
Pierwsze były bożonarodzeniowymi
życzeniami kierowanymi do gospo-
darzy i miały zapewnić obfite plony
oraz zdrowy chów zwierząt domo-
wych. Drugim rodzajem tych pieśni
były kolędy o tematyce religijnej.
Mówiły one o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce przed setkami lat
w dalekim Betlejem. Pierwsze au-
torskie kolędy tego typu pochodzą
z XVII wieku – Przy onej górze –
1630 r. Teksty kolęd przygotowywa-
li księża, zakonnicy, organiści lub
zdolniejsi mieszkańcy wsi.

Ulubioną rozrywką tego zimo-
wego czasu był kulig. Organizowały
go bogatsze warstwy społeczeństwa.
Drobna i średnia szlachta siedzą-
ca po wioskach kochała ten czas,
kiedy to można było odwiedzić bliż-
szych i dalszych sąsiadów. Szlachta

umawiała się między sobą, wsiadała
na sanki, a kiedy nie było śniegu,
to i na wozy, i ruszała w drogę.
W kuligu ograniczony udział bra-
ło również społeczeństwo plebejskie
wsi: służba, muzykanci, śpiewacy.
Kulig przybywał do najbliższego
sąsiada, żądając picia i jedzenia, na-
stępnie ruszano do drugiego dwo-
ru. Tak objeżdżano okoliczne wsie,
aby zakończyć zabawę w miejscu,
z którego rozpoczęto kulig. Była to
wesoła zabawa świadcząca o pol-
skiej gościnności. Zabawa ta jednak
pustoszyła spiżarnie i wysuszała
piwnice.

Czas radości, kolęd, jasełek, ku-
ligu kończył się wraz z nadejściem
święta Matki Boskiej Gromnicznej
(2 luty) i początku postu. W sta-
ropolskiej wsi obyczaje związane
z Bożym Narodzeniem trwały pra-
wie trzy miesiące. Czas oczekiwa-
nia wigilii rozpoczynał się na św.
Marcina (11 listopada), a kończył
zabawą w zapusty i nadejściem
wielkiego postu. Niezwykłe bogac-
two tych obyczajów świątecznych
świadczy o wysokim poziomie kul-
tury duchowej społeczeństwa wsi
polskiej. Nasi przodkowie sprzed
wieków umieli obchodzić ten czas
w sposób urozmaicony i niezwykły.
Nasze współczesne święta posiadają
już charakter bardzo komercyjny
i są odległe od tego, co działo
się na naszych ziemiach w okresie
Bożego Narodzenia na przestrzeni
XVI – XVIII wieku.

Mariusz Paradecki
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DZIEŃ SENIORA

Dzień 25 października 2003
roku to uroczystość seniorów, za-
proszonych do Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich przez organizatora
spotkania Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Trąbkach Wiel-
kich. Rozesłano 200 zaproszeń do
najstarszych mieszkańców naszej
gminy.

Zebranych seniorów przywitał
wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej
Konkol oraz dyrektor Gimnazjum
Mariusz Paradecki. Ponadto ze sło-
wem Bożym przybył do gości ks.
Dariusz Woźny z parafii trąbkow-
skiej. Do wspólnego śpiewu i tańca
przygrywał Michał Olejnik wraz
z towarzyszącą mu wokalistką. Za-
proszony gość z Fundacji na Rzecz
Dzieci „Pan Władek” – Władysław
Ornowski z Gdańska – zapraszał
gości do wspólnej zabawy, biorąc
w niej czynny udział. Dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich, przy akompaniamencie
pana Michała, wykonały recital
przebojów starszych nastolatków.

W tym szczególnym dniu uro-
czystość uświetnił również występ
zespołu „To i Owo” z Czerniewa.
Panie z zespołu swoim śpiewem do-
starczyły niezapomnianych wspo-
mnień, bo zaśpiewały piosenki
z czasów młodości seniorów.

Po części oficjalnej zaproszono
zebranych do poczęstunku i wspól-
nej zabawy.

Panowie wójt gminy Trąb-
ki Wielkie, przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka, zastępca wój-
ta Jan Wiczling oraz Karol Kozak
otwierali butelki szampana dla go-
ści, aby wznieść toast za zdrowie
seniorów, po czym odśpiewano chó-
ralnie 100 lat. Dobry humor nie
opuszczał gości, szczególnie kiedy
między stolikami krążył roześmia-
ny korowód seniorów.

Spośród seniorów zebranych na
uroczystości, została uhonorowa-
na najstarsza mieszkanka Klępin
Maria Lul, która ukończyła 86 lat,
natomiast najstarszym seniorem
na tej uroczystości był Stanisław
Mamajek z Trąbek Małych, liczą-
cy sobie 81 lat. Najstarsi seniorzy
otrzymali bukiety kwiatów i życze-
nia od wójta i przewodniczącego
Rady Gminy oraz od kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Seniorzy odjeżdżający do swo-
ich domów zostali obdarowani
upominkami ufundowanymi przez
sponsorów, przygotowanymi przez
pracowników socjalnych Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Takie imprezy warto organi-
zować, ponieważ są okazją do
spotkania się, miłego spędzenia
czasu, porozmawiania ze starymi
znajomymi, snucia wspomnień, jak
i wspólnej zabawy. W myśl zasady:
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„Kto walczy ze starością, szybciej
się starzeje, kto ją zaakceptuje,
zdaje się być młodszy”.

Młodzież z Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich chętnie usługiwała
seniorom przy stole i w szatni.
Młodzi, żyjący w błyskawicznym
tempie, potrzebują uzmysłowienia,
że ludzie starzy są wśród nas, po-
magają nam mądrzej patrzeć na
świat, dzięki zdobytym życiowym

doświadczeniom, a co za tym idzie
mogą udzielać młodszym rad i cen-
nych pouczeń.

Dzięki sponsorom z terenu na-
szej gminy, jak i z poza gminy,
ich dobremu sercu takie spotkanie
mogło się odbyć.

Krystyna Roda
kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Dzień Seniora, zorganizowany w auli trąbkowskiego gimnazjum, stał się okazją
do spotkania ze znajomymi i dobrej zabawy.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

31 października odbyła się VI
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. W trakcie posiedzenia
radni zajęli się m. in. następujący-
mi sprawami:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2003 r.

W dochodach:
� zwiększono plan na dożywia-

nie dzieci w szkołach o kwotę
3500 zł,

� zmniejszono plan subwencji dla
gminy o kwotę 8278 zł,

W wydatkach:
� zwiększono plan o kwotę 9120 zł

na halę sportową i kawiarenkę
internetową,

� zwiększono plan o kwotę 3500 zł
na remont gimnazjum w Warczu,

� zwiększono plan o kwotę 3000 zł
na wykonanie kuchni w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich oraz przeznaczono kwotę
2000 zł na remont ogrodzenia
przy tej szkole,

� przeznaczono sumę 4000 zł na
remont dachu na budynku biblio-
teki wiejskiej w Mierzeszynie,

� przeznaczono sumę 10 000 zł
na remont dachu na budynku
komunalnym w Sobowidzu,

� przeznaczono sumę 20 000 zł
na remont łazienek w Urzędzie

Gminy oraz 20 000 zł na zakup
kserokopiarki do Urzędu,

� przeznaczono sumę 15 000 zł na
zakup ubrań i obuwia ogniood-
pornego dla gminnych jednostek
OSP,

� przeznaczono sumę 110 000 zł
na zakup i montaż windy oso-
bowej w budynku gimnazjum
w Trąbkach Wielkich oraz sumę
20 000 zł na wykonanie parkin-
gu przy tej szkole.

Ogółem po stronie dochodów
zmniejszono budżet o kwotę
4778 zł, a po stronie wydatków
zwiększono o kwotę 236 320 zł.

Po tych zmianach budżet gminy
na 2003 rok wynosi:
dochody: 14 631383 zł
wydatki: 18 420695 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest
kredyt długoterminowy w kwocie
3789 312 zł.

2) Dokonano wyboru ławników do
sądów powszechnych.
W tajnym głosowaniu na kadencję
2004 – 2008 wybrano:
a) do Sądu Okręgowego w Gdańsku
– Wiesława Kempę z Trąbek
Wielkich,
b) do Sądu Rejonowego w Gdań-
sku:
Jerzego Ceplina z Rościszewka,
Mirellę Gros z Sobowidza,
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Spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty, bibliotek i GOKSiR otworzyła
dyrektorka GOK Lidia Orzechowska.

Wójt gminy Błażej Konkol obdarował kwiatami najstarszą uczestniczkę spotkania.
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Spotkanie uświetnił występ zespołu teatralnego (NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI.

Świetlica w Ełganowie, stan budowy w dniu 22 listopada 2003 r.

22



Romualdę i Jerzego Tomczu-
ków z Granicznej Wsi,

3) Podjęto uchwałę w sprawie pro-
gramu zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie na-
szej gminy.

4) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia gminy Trąbki Wielkie do
wspólnego z Powiatem Gdańskim,
opracowania Programu Ochrony
Środowiska wraz z Programem Go-
spodarki Odpadami dla naszej gmi-
ny.

***
9 listopada w naszym kościele
chrzest św. otrzymali: Konrad Mu-
rawski, syn Daniela i Małgorzaty
z Trąbek Wielkich oraz Dorota
Wiktoria Runowska, córka Rafała
i Anny, także z Trąbek Wielkich.

***
14 listopada w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich, odbyło się kolejne już
spotkanie emerytowanych nauczy-
cieli i pracowników oświaty, biblio-
tek i GOKSiR. Przy kawie i słody-
czach spotkało się około 30 osób. Na
to spotkanie zaproszeni byli też wójt
Błażej Konkol i przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka. Spotkanie
otworzyła i wszystkich przywitała
dyrektorka GOK Lidia Orzechow-
ska. Kilka słów do zebranych wy-
głosił wójt, który wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy obdarowali
kwiatami najstarszą uczestniczkę
imprezy.

Spotkanie uświetnił występ zespo-
łu (NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI, który
zaprezentował sztukę teatralną pt.
„Kamienne schody” Lecha Brew-
czyńskiego, w reżyserii Stanisława
Szulista. Imprezę umilała muzyka
w wykonaniu Janusza Beyera oraz
wspólne śpiewy inspirowane przez
Teresę Myszkier.

***
Stale prowadzone są prace przy
budowie kościoła w Czerniewie.
Obecnie fachowcy ocieplają dach
i wykonują sufit z desek. Ku koń-
cowi zmierzają roboty tynkarskie
wewnętrzne w nawie głównej – tyn-
ki szpachlowane są masą gipsową,
która następnie będzie szlifowana.
Wylewane są także posadzki beto-
nowe w pomieszczeniach zaplecza
kościoła.

***
Zakończyły się zaplanowane na ten
rok prace przy budowie świetlicy
wiejskiej w Ełganowie – budynek
jest w stanie surowym otwartym, ale
jest zabezpieczony przed opadami.
Prace zostaną wznowione wiosną
przyszłego roku.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
rundy jesiennej sezonu 2003 – 2004.
W grupie I klasy okręgowej nasz
zespół Orzeł Agromel Trąbki Wiel-
kie zajął 8. miejsce, z dorobkiem 23
pkt. i stosunkiem bramek 22 : 16.

Opracował S. D.
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Tynkowanie wnętrz czerniewskiego kościoła – przy pracy Jerzy Ptach.

Widok bryły kościoła w Czerniewie: z tej strony zakończono już obkładanie murów
tłuczonym kamieniem polnym.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z października to: RÓŻANIEC.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34”
spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Wzorem poprzedniego miesiąca, zachęcamy was do wzięcia udziału w konkursie,
podczas którego będziecie mogły popisać się waszą znajomością Pisma św.
Waszym zadaniem będzie napisanie imion postaci znanych z Biblii, które krótko
opowiadają o sobie. Po odgadnięciu osoby, o którą chodzi, zapiszcie jej imię na
kuponie konkursowym (znajdującym się na dole strony) obok numeru wypowiedzi.
Kupon z rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 28
grudnia). Nagrody czekają na zwycięzców.

***
1. Walczyłem z rzymskimi żołnierzami, dostałem się do niewoli i zostałem skazany
na śmierć. Jednak w dniu, kiedy miałem być stracony, zostałem wypuszczony na
wolność. Ktoś inny umarł na krzyżu, który właściwie był przeznaczony dla mnie.
Nazywam się. . .

2. Kiedy zmarł nasz stary ojciec, moi bracia zaczęli się mnie strasznie bać, że się
na nich zemszczę za cale zło, jakie mi wyrządzili. Ale jak miałem myśleć o zemście,
kiedy Bóg w cudowny sposób ocalił od śmierci głodowej całą rodzinę? Dlatego
uspokoiłem moich braci i rzekłem im: „Planowaliście wyrządzić mi zło, ale Bóg
zmienił wszystko na dobre!” Nazywam się. . .

3. Jestem prostą, ubogą kobietą. Stałam się jednak bogata w pewną noc, kiedy
na świat przyszedł mój jednorodzony syn. Odwiedzili nas wytwornie ubrani
cudzoziemcy i podarowali nam kosztowne dary, w tym złoto. Nazywam się. . .

4. Zanurzałem w rzece Jordan ludzi, którzy żałowali swego dotychczasowego życia.
Pewne go dnia zażądał ode mnie chrztu mężczyzna, który go nie potrzebował. To
raczej On powinien mi udzielić chrztu! Nazywam się. . .

5. Stałem wśród gapiów na skraju drogi, kiedy Jezus upadł pod ciężarem krzyża.
Żołnierze przymusili mnie, abym niósł krzyż na miejsce stracenia. Nazywam się. . .

6. Mój ojciec uczynił z Jerozolimy stolicę, a ja zbudowałem tu prawdziwą świątynię
dla Arki Przymierza. Nazywam się. . .
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W SKWARZE SŁOŃCA

Myśli
po morzu płynęły
szukając
samotnej przystani

Barwy
jasnego błękitu
szumiały
w słońcu gorącym

Słowa
do brzegu kroczyły
cumując
przy sercu ściszonym

Wolno
stąpały po wodzie
stawiając
niezatarte ślady

Wersy
pisane na piasku

falują
łagodnym natchnieniem

Płyną
po wiecznych przestworzach

zmieniając
ciszę w balladę

Pragnę
żeby pozostały

śpiewając
nadzieję przyszłości

ks. Dariusz Woźny

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2003

1. Za śp. Ryszarda Kruka
2. Za śp. Jana Kantaka

Za śp. Jerzego Nowińskiego
3. Za śp. Franciszka Jaszewskiego,

seniora (1. rocznica śmierci)
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty –
p. Kisicka
Za śp. Leonarda Kolendo

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży pań
Kielas, Kowalczyk, Lubeckiej
(w Czerniewie)
Za śp. Ryszarda Kruka

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

7. Za śp. Genowefę Dejlitko
(6. rocznica śmierci), godz. 800

Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich, godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Jana Bukowskiego,
Alfonsa Tiborskiego, Jana
i Frydę Bielskich, godz. 1100

Za śp. Leonarda Kolendo, g. 1700

8. Za śp. Jerzego Nowińskiego,
godz. 1000

Dziękczynna od dzieci i wnuków
za wychowanie, wybudowanie
domów i okazywaną pomoc dla
tatusia Beniamina i zmarłej
mamy Urszuli Salewskich,
godz. 1700

9. W pewnej intencji
10. W pewnej intencji
11. W pewnej intencji
12. Za śp. Grzegorza Sadocha
13. Za śp. Ryszarda Kruka
14. Za śp. Zygmunta Zarembskiego,

godz. 800

Za śp. Bronisława (6. rocznica

śmierci) i Katarzynę
Iwanowiczów, godz. 1100

Za śp. Leonarda Kolendo,
godz. 1700

15. Za śp. Gertrudę i Huberta Dufke
Za śp. Jerzego Nowińskiego

16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
(12. rocznica śmierci)

17. Za śp. Teodora i Marię Wiebów
oraz śp. Bronisławę i Makarego
Czerwińskich i zmarłych z tych
rodzin

18. Za śp. Ryszarda Kruka
19. Za śp. Leona i Annę Zulewskich

(z Ełganowa)
20. Za śp. Alfonsa Tiborskiego

(1. rocznica śmierci)
21. Dziękczynna w 18-lecie urodzin

Bartłomieja Nowaka, godz. 800

Za śp. Marię i Tadeusza
Kosikowskich, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Leonarda Kolendo,
godz. 1100

22. W pewnej intencji
23. Za śp. Stanisława (5. rocznica

śmierci)
24. Dziękczynna – Czerniewo,

godz. 2130

25. Za parafian, godz. 0000

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 800

Za śp. Ryszarda Kruka,
godz. 1100

26. Za śp. Metę Cymerman
i zmarłych z rodziny Plaków,
godz. 800

Za zmarłych z rodziny
Ptachów i Elwartów, godz. 930

(Czerniewo)
27. Dziękczynna w 18 rocznicę

urodzin Małgorzaty Dziemińskiej

27



28. Za śp. Dorotę Knapińską,
godz. 800

Za śp. Helenę Orlikowską,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

29. Za śp. Jolantę Kopicką
(12. rocznica śmierci)

31. Za śp. Sylwestra Reimusa
Za śp. Helenę Orlikowską

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
W grudniu pierwszą rocznicę sakramentu chrztu obchodzą:
1 grudnia: Karolina Joanna Bukowska, Marcin Kasperek, Jakub Wojciech
Żeligowski
25 grudnia: Łukasz Pelowski, Karol Jaszewski

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Daniela Dobrowolskich
25 grudnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Rafała Runowskich
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Kamili i Damiana Rompów
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Kazimierza Pydo

ODESZLI DO PANA

13 października: zmarł w wieku 42 lat śp. Kazimierz Formela z Czerńca
28 października: zmarł w wieku 61 lat śp. Mieczysław Kozaczuk z Czerńca
29 października: zmarł w wieku 45 lat śp. Jan Kantak z Kleszczewa
7 listopada: zmarł w wieku 68 lat śp. Leonard Kolendo z Trąbek Wielkich
14 listopada: zmarł w wieku 49 lat śp. Jerzy Nowiński z Trąbek Wielkich

5 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Franciszka Jaszewskiego
21 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Leszki
22 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Alfonsa Tiborskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


