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Bogurodzica, dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
Twego syna, Gospodzina,
matko zwolena Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam.
Kiryjelejzon.

Twego dziela krzciciela,
Bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli
człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kiryjelejzon.



MSZA ŚW. OFIARĄ CHRYSTUSA I NASZĄ

Duszpasterskimi życzeniami, do-
łączonymi do Bożonarodzeniowego
opłatka oraz homiliami głoszonymi
w trzecią niedzielę Adwentu, na-
si parafianie zostali przygotowani
do kolędy. Podczas tegorocznej ko-
lędy pragniemy szczególnie modlić
się w Waszych rodzinach o regu-
larny, coniedzielny udział we Mszy
św. Pod tym względem panuje wiel-
kie zobojętnienie. Okresowe liczenie
uczestniczących w niedzielnej Mszy
św. wykazuje, że prawie połowa wie-
rzących nie uczestniczy w niedziele
i święta we Mszy św. Jakie są przy-
czyny tego niekorzystnego zjawiska?
� Nie wierzymy lub nasza wiara jest

bardzo słaba i dopiero w nieszczę-
ściu lub chorobie dostrzegamy po-
trzebę Boga;

� Nie kochamy Boga! Bardziej „ko-
chamy” rzeczy materialne, wyjazd
do hipermarketu, na giełdę, udział
w zawodach sportowych i innych
rozgrywkach. Bóg jest na ostatnim
miejscu.

Msza św. jest ofiarą Chrystusa,
nieustannie, od Wieczernika i Gol-
goty, ponawiającą się na ołtarzach
całego świata. On umarł za mnie,
abym mógł żyć wiecznie z Nim.
Jak się czuje człowiek, który żyje
dzięki czyjejś śmierci? Taką ofiarę
życia złożył św. Maksymilian Kolbe
za współwięźnia Franciszka Gajow-
niczka w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu. Gajowniczek przeżył
obóz i wrócił do żony i dzieci.

Chrystus nieustannie uobecnia
we Mszy św. ofiarę za nas, bo nowe

pokolenia wierzących potrzebują ła-
ski miłosierdzia i przebaczenia. Dla
Chrystusa twoja wartość i godność
jest tak wielka, że ponawia ofiarę
z siebie, by ciebie ratować i zbawić.

Z czym my przychodzimy na
Mszę św.? Co przynosimy Panu Bogu
w ofierze? Wielu przynosi w ofierze
czyste serce, dar pojednania i prze-
baczenia, część owocu tygodniowej
pracy, starsi i chorzy – trud dro-
gi i zmęczenia. Oni rozumieją, że
do ofiary Chrystusa trzeba włączyć
swoją drobną ofiarę, swój „wdowi
grosz”. Chrystus to przemieni, ubo-
gaci, zwielokrotni. Liczy się zrozu-
mienie i umiłowanie Mszy św.

W Starym Testamencie Izraelici
przynosili Panu Bogu kosz z pierwo-
cinami plonów, oraz pierwociny zwie-
rząt, a pierworodnych synów wyku-
pywali, złożywszy stosowną ofiarę.
Oni w ten sposób wyrażali wdzięcz-
ność Bogu za wszystko co posiadali.
Później św. Paweł powie wyraźnie:
„Cóż masz, czego byś nie otrzy-
mał. . .” od Boga.

Wielu wiernych przynosi na Mszę
św. puste ręce i puste serce. Przy-
bywają z sercem pełnym nienawiści
do innych, nawet nie myślą o po-
jednaniu, a przystępują do Komunii
św. Przekazują sobie znak pokoju,
skłaniając głowę w kierunku naj-
bliżej stojących, nie rozumiejąc, że
tym potwierdzają wewnętrzną wolę
przebaczenia i zgody.

Po soborowej odnowie liturgii do
Mszy św. powrócił pierwotny ob-
rzęd procesji z darami ofiarnymi.
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Ojciec św. Jan Paweł II pragnie, by
ten zwyczaj został przywrócony. My-
ślę, że już wszędzie, przynajmniej
w czasie uroczystych celebracji, od-
bywa się procesja z darami ołtarza.
Wyraża ona zrozumienie Mszy św.
jako ofiary. Najbardziej wzruszające
są te procesje, gdy są spontaniczne.
Ktoś przynosi bukiet jubileuszowych
kwiatów, rzemieślnicy – swoje wyro-
by, dzieci – swoje ulubione zabawki,
rolnicy – swoje plony, ludzie star-
si – swoje odznaczenia zdobyte za
odwagę i bohaterstwo. To wszyst-
ko podkreśla, że dar ofiarny jest
wyrazem wdzięczności dla Boga, od
którego wszystko otrzymujemy.

Msza św. najlepiej wyraża wspól-
notowy wymiar modlitwy. Jak w Wie-
czerniku Pan Jezus zgromadził Apo-
stołów, tak na Mszy św. gromadzi nas
i zaprasza. On jest wielorako obecny
wśród nas podczas Mszy św. Jest
obecny w Słowie, Celebransie, pod
eucharystycznymi postaciami chleba
i wina, w zgromadzonych w Jego
imię wiernych. Tymczasem wielu
wiernych „chowa” się za filarami,
w przedsionku, wychodzi ze świą-
tyni na przykościelny cmentarz. To
już nie jest uczestnictwo, to nie jest
wspólnota modlących się.

Msza św. jest ucztą miłości, ja-
ko ponowienie Ostatniej Wieczerzy.
Nie ma autentycznego uczestnictwa
we Mszy św. bez przystąpienia do
Komunii św. Dzieci otrzymują obraz-
ki komunijne z napisem: „Pamiątka
pierwszego pełnego uczestnictwa we
Mszy św.” Jak nie może się głod-
ny nasycić patrząc na ucztujących,
tak i uczestnictwo we Mszy św. bez
Komunii św. jest niepełne. Liturgia
posoborowa kładzie wielki nacisk na

to, by uczestnicy Mszy św. przystą-
pili do Komunii św. Kościół pozwala
wiernym dwa razy przystąpić do
Komunii św. jednego dnia, jeżeli
uczestniczą w całej Mszy św., np.
biorą udział w pogrzebie i wieczo-
rem po raz drugi są na Mszy św.
przez siebie zamówionej.

W pewnym filmie o Mszy św.
pojawia się wymowna kompozycja
obrazu. Kapłan pochylony nad ho-
stią wypowiada słowa koncelebracji
na tle fresku Leonarda da Vinci
„Ostatnia Wieczerza”, na którym
sam Pan Jezus bierze do ręki chleb
mówiąc: „To jest Ciało Moje”. Jedno
i drugie pochylenie i słowa wyraża-
ją kontynuację tamtego wydarzenia
z Wielkiego Czwartku.

Niedawno czytałem opis zatytu-
łowany „Ostatnia Msza św.”, opowia-
dający wydarzenie z czasów komuni-
stycznych. Władza pewnego miasta
wydała decyzję zamknięcia kościo-
ła i zamiany go na muzeum ate-
izmu. Do ołtarza podchodzi miejsco-
wy ksiądz, by w tym kościele odpra-
wić ostatnią Mszę św. dla tłumnie
przybyłych parafian. Wszystko było
tu ostatni raz: „Chwała na wyso-
kości Bogu” i ostatnia konsekracja,
i ostatnia Komunia św., po której
ksiądz zostawił otwarte tabernaku-
lum na znak, że w tej świątyni
nie ma już eucharystycznego Pana
Jezusa, i ostatnie błogosławieństwo,
po którym nastąpiły słowa: „Idźcie
ofiara spełniona”. Ludzie wiedzieli,
że już tu nie będą gromadzić się
na Mszy św., ani przyjmować sakra-
mentów. Wszystkich ogarnęło wzru-
szenie i szlochając wołali: „Jezu, nie
odchodź od nas. Jezu nie opusz-
czaj nas”. Może jest tak, że dopiero
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wtedy docenilibyśmy, jako wierzący,
wartość Mszy św., gdyby utrudniono
jej sprawowanie. Jak głęboko prze-
żywali Mszę św. więźniowie w obozie
koncentracyjnym, gdy odprawiona
była w obozowym baraku na stole,
a zamiast kielicha służyła puszka od
konserwy i liturgicznym strojem był
„pasiak” z numerem obozowym.

Drodzy parafianie, świadomy je-
stem, że kochacie Boga, ale może
czasy i środki przekazu, a także sła-
bość naszej natury, przyczyniły się
do spłycenia świadomości, czym jest
w rzeczywistości Msza św. Dlatego
w czasie tegorocznej kolędy pragnie-
my Was uwrażliwić na wartość tej
jedynej Ofiary i zachęcić do syste-
matycznego uczestnictwa. Nie może
tak być, by w niedzielę setki parafian
wierzących raniło Serce Chrystusa,
zapraszającego na spotkanie z Nim.

Myślę też, że wyrazem zrozumie-
nia i wiary w skuteczność Najświęt-
szej Ofiary Chrystusa, sprawowanej
na tylu ołtarzach świata, będzie
chęć poproszenia o Mszę św., choć
jedną w roku, dla każdej rodziny
i za zmarłych członków rodziny. Im
szczególnie należy się spłata długu
wdzięczności. Nie wyobrażam sobie,
by dorośli nie prosili o odprawie-
nie Mszy św. za zmarłych rodziców,
a nierzadko – za dzieci, zmarłe z po-
wodu wypadków czy innych katakli-
zmów. Ofiarujmy Bogu podziękowa-
nie Mszą św. za przeżyte jubileusze
i rocznice, małżeńskie, urodzinowe.
To też najpiękniejszy prezent, jaki
możemy ofiarować swoim bliskim.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2004

1 stycznia: Nowy Rok, Świętej
Bożej Rodzicielki

Lb 6,22 – 27
Ga 4,4 – 7
Łk 2,16 – 21

Jak często z okazji Nowego Ro-
ku życzymy sobie zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności. Jak często
ta wszelka pomyślność jest niebez-
pieczna. Może obrócić się przeciw
nam. Życzmy sobie pomyślności Bo-
żej, czyli tego, żeby wszystko działo
się po myśli Pana Boga.

4 stycznia: 2. niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1 – 2.81 – 12

Ef 1,3 – 6
J 1,1 – 18

Dlaczego Pan Jezus przyszedł na
świat jako małe ludzkie dziecko?
Dlaczego żył trzydzieści lat pomię-
dzy ludźmi w Nazarecie? Przecież
mógł się pojawić nagle jako dorosły
już człowiek, umrzeć i zmartwych-
wstać. Czy nas to nie zastanawia?
Jacy mamy być, jeżeli przyjmujemy
tajemnicę Bożego Narodzenia?

Dlatego przyszedł na świat ja-
ko prawdziwy człowiek, żebyśmy szli
Jego i naszą ludzką drogą. Moż-
na więcej powiedzieć. Jezus-człowiek
poprzez nas chce działać, pracować,
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kochać, cierpieć, ufać. Skoro podjął
nasze ludzkie życie, wszystko, co
ludzkie – może okazać się święte:
nasza praca, nasze zmęczenie, nasza
ludzka miłość, samotność, cierpienie.

Świętym jest ten, kto nie prze-
szkadza Jezusowi działać. Otwiera
się, aby Jezus szedł przez niego
w świat.

Ile myśli nadbiega, kiedy czytamy
w Prologu świętego Jana: „A Słowo
ciałem się stało i zamieszkało między
nami”. Zamieszkało, to znaczy stale
przebywa – jest.

11 stycznia: Chrzest Pański

Iz 42,1 – 4.6 – 7
Dz 10,34 – 38
Łk 3,15 – 16.21 – 22

„Jezus także przyjął chrzest, a gdy
się modlił, otworzyło się niebo. . .”
– podaje święty Łukasz. Temu Bo-
żemu objawieniu nie towarzyszyło
trzęsienie ziemi. Nie słyszano burzy
i nie widziano błyskawic. Czy nie
przypomina się Eliasz dostrzegający
wielkość Boga w łagodnym powiewie
wiatru? Jezus stał w tłumie czekają-
cym na chrzest w Jordanie. Jak jeden
z wielu. Nie wyróżniał się. Chyba tyl-
ko On jeden zobaczył otwarte niebo –
gdyby inni zobaczyli, nie ukrywaliby,
że dzieje się coś niezwykłego. Kiedy
modlimy się cierpliwie i z ufnością
– nad nami też otwiera się niebo
i wsłuchujemy się w Boga. Inni mo-
gą nie dostrzegać tego, nie słyszą.
Odchodzimy z tajemnicą modlitwy,
która odsłania moc Bożą.

18 stycznia: 2. niedziela zwykła

Iz 62,1 – 5
1 Kor 12,4 – 11
J 2,1 – 12

Przecież Jezus na weselu w Kanie
był nieznanym jeszcze cudotwórcą.
Jeszcze nie uczynił żadnego cudu.
Dlaczego słudzy spełniali polecenie
nieznanego człowieka, nie – gospoda-
rza ani pana młodego? Gdyby Jezus
polecił wypełnić stągwie wodą po cu-
dzie wskrzeszenia Łazarza, można
by zrozumieć gorliwość sługi. Dźwi-
gali wiadro po wiadrze – chociaż to,
co czynili, mogło wydawać się bez
sensu. Przecież nie zapalił się dach
nad zakochanymi, nie trzeba było
gasić pożaru, a obmyć rytualnych
dokonywano przed ucztą.

Myślę, że modlitwa Matki Bożej
torowała drogę cudom. Zwróciła się
Ona do Jezusa ze słowami: „Wina nie
mają”. Samo zwrócenie się do Jezusa
już jest modlitwą, zwłaszcza jeżeli się
niczego nie narzuca. Nie my, ale sam
Jezus zmienia to, co małe – w to, co
wielkie w oczach Boga.

25 stycznia: 3. niedziela zwykła

Ne 8,1 – 4a.5 – 6.8 – 10
1 Kor 12,12 – 30
Łk 1,1 – 4; 4,14 – 21

Dlaczego dzieła zbawienia, którego
dokonał Jezus, nie widać na ziemi?
Dzieło to jest nam dane, ale – jak
mówi nasz Ojciec Święty – jest nam
także zadane. Mamy je podjąć sami
– własnym wysiłkiem.

Trzeba uświadomić sobie, że my
wszyscy jesteśmy przez sakrament
chrztu świętego powołani do życia
duchem Ewangelii. Trzeba wyzwo-
lić się z niewoli grzechu, egoizmu,
namiętności. Trzeba przejrzeć, żeby
widzieć sprawy Boże. To my sami
mamy się otworzyć na Pana Jezusa,
aby przez nas prowadził swoje dzieło.

ks. Jan Twardowski
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LIST EPISKOPATU POLSKI
na temat przykazań kościelnych

Drodzy Bracia i Siostry! Pierw-
szą Niedzielą Adwentu rozpoczy-
namy nowy rok liturgiczny. „Okres
Adwentu ma podwójny charakter.
Jest okresem przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskie-
go, przez którą wspominamy pierw-
sze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Równocześnie jest okresem, w któ-
rym przez wspomnienie pierwszego
przyjścia Chrystusa kieruje się du-
sze ku oczekiwaniu Jego powtór-
nego przyjścia na końcu czasów.
Z obu tych względów Adwent jest
okresem pobożnego i radosnego
oczekiwania” (Ogólne normy roku
liturgicznego i kalendarza nr 39).

W Ewangelii Chrystus Pan
wzywa swych uczniów do modli-
twy i czuwania. Świętowanie jest
czasem szczególnej modlitwy Je-
go uczniów, a przestrzeganie dni
i okresów pokuty wyrazem ich czu-
wania.

1. Świętowanie

Adwentem zaczynamy kolejny
rok świętowania misterium Chry-
stusa. Autentyczna wiara doma-
ga się wyznawania, manifestowa-
nia, a to wyraża się w obchodze-
niu świąt. Święta chrześcijańskie
są duchowym odnowieniem histo-
rii Jezusa Chrystusa w Jego wy-
znawcach. Przypominają one wier-
nym wydarzenia historii zbawienia
i przez to mają się oni stawać

bardziej podobnymi do Chrystusa,
mają bardziej podobać się Bogu,
mają być lepszymi i świętszymi.

Konstytucja o liturgii świętej So-
boru Watykańskiego II uchwalona
przed 40 laty podkreśla: „Świę-
ta Matka Kościół uważa za swój
obowiązek uroczyście celebrować
zbawcze dzieło swego Boskiego Ob-
lubieńca przez uświęcone wspomi-
nanie w określone dni całego roku.
Każdego tygodnia Kościół obcho-
dzi pamiątkę zmartwychwstania
Pańskiego w dniu, który nazwał
Pańskim, a raz do roku zmar-
twychwstanie razem z Jego błogo-
sławioną męką czci w największą
uroczystość Paschy” (KL 102). Do-
kument ten mówi także o obcho-
dzeniu innych świąt.

Wyznawcy Chrystusa od począt-
ku gromadzą się w niedzielę na
cotygodniowe świętowanie zmar-
twychwstania Pańskiego. Jest to
ich najstarszy dzień świąteczny.
Jedną z niedziel obchodzą jako
Wielkanoc, czyli doroczne świę-
towanie Paschy Chrystusa. Poza
dniami upamiętniającymi zmar-
twychwstanie Pańskie wierni ob-
chodzą takie uroczystości, jak Boże
Narodzenie, Objawienie Pańskie,
Wniebowstąpienie Pańskie, Boże
Ciało, a także święta ku czci Matki
Bożej i ku czci Świętych. Zróżni-
cowana sytuacja życia religijnego
i liturgicznego w poszczególnych
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krajach, a także w życiu całego Ko-
ścioła prowadziła do zmiany rangi
pewnych świąt.

2. Elementy chrześcijańskiego
świętowania

Austriacki liturgista pisał przed
laty: „Jak o ołtarzu można po-
wiedzieć, że jest on kawałkiem
ziemi, który zwraca się ku niebu,
tak o święcie można powiedzieć,
że jest to odcinek czasu, który
spotyka się z wiecznością” (Josef
Andreas Jungmann). Przy obcho-
dzeniu święta ustają wysiłek, pra-
ca, a człowiek ma czas dla Boga
oraz dla siebie. Oznakami święta są
świąteczne szaty, zabawa, muzyka
i śpiew. Niestety bardzo często dzi-
siejszy człowiek, jak ostrzega Ojciec
Święty Jan Paweł II w adhortacji
Kościół w Europie, nawet jeśli się
odświętnie ubierze, już nie potrafi
świętować. Starajmy się właściwie
przeżywać nasze święta, obchodź-
my je we wspólnocie rodzinnej
i parafialnej.

Wierni od wieków wyróżnia-
li wśród dni liturgicznych takie,
które obchodzone były nie tylko
w kościele, ale także poza nim. Te
dni nazwano świętami nakazanymi
i były one dniami wolnymi od pra-
cy. Głównymi elementami każdego
święta nakazanego były i są udział
w Eucharystii oraz powstrzymanie
się od prac niekoniecznych. Przy-
pomniał to papież Jan Paweł II
w liście apostolskim Dies Domini
w 1998 r. i w encyklice Ecclesia
de Eucharistia ogłoszonej w Wielki
Czwartek tego roku.

3. Przepisy Kościoła dotyczące
świętowania

W sprawie obchodów roku litur-
gicznego i w sprawie świąt naka-
zanych Kościół nauczający wydał
szereg zarządzeń. Skrótowo są one
zebrane w pięciu przykazaniach
kościelnych. Aktualna ich wersja
zatwierdzona dla Polski przez Kon-
gregację Nauki Wiary ma następu-
jące brzmienie:

1. W niedzielę i święta naka-
zane uczestniczyć we Mszy
świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku
przystąpić do sakramentu
pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane po-
sty i wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych, a w okre-
sach pokuty powstrzymywać
się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła.

Pierwsze przykazanie kościel-
ne mówi o świętach nakazanych.
W ciągu wieków zmieniała się ich
liczba. Wierni w różnych krajach
obchodzą ich mniej lub więcej.
W niektórych krajach pewne świę-
ta zostały za zgodą Stolicy Apo-
stolskiej przeniesione na niedzielę.
W Polsce w okresie komunizmu
niektóre święta nakazane stały się
dniami pracy. Mówiło się o tak
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zwanych świętach zniesionych. Po-
wodowało to u wiernych wątpli-
wości sumienia, a praca w te dni
niejednokrotnie wręcz uniemożli-
wiała świętowanie wielkich wyda-
rzeń zbawczych. Dlatego biskupi
polscy kierując się przepisami li-
turgicznymi Kościoła i mając na
uwadze dobro duchowe wiernych
postanowili prosić Stolicę Apostol-
ską o przeniesienie uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego na 7.
niedzielę Wielkanocy oraz o to, by
ze względu na dni robocze święta-
mi nakazanymi nie były w Polsce:
uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najśw. Maryi Panny, uroczy-
stość świętego Józefa oraz uroczy-
stość świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Kongregacja ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w dniu 4 marca 2003 r. wydała
dla Polski dekret pozwalający na
wspomniane zmiany, zaś Zebranie
Plenarne Konferencji Episkopatu
Polski w dniu 12 marca 2003 r.
postanowiło, by te zmiany obowią-
zywały od 30. listopada tego roku.
Jedynym świętem nakazanym ob-
chodzonym w dniu pracy pozostaje
uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli). Biskupi wyrażają
nadzieję, że nadejdzie taki czas,
kiedy to ważne święto stanie się
dniem wolnym od pracy.

Po uwzględnieniu omówio-
nych zmian, świętami nakazany-
mi w Polsce poza niedzielami są:
uroczystość Narodzenia Pańskiego
(25 grudnia); uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uro-
czystość Objawienia Pańskiego (6

stycznia); uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa (Bo-
że Ciało); uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny (15
sierpnia) i uroczystość Wszystkich
Świętych (1 listopada).

Chociaż takie uroczystości
i święta, jak: Niepokalane Poczęcie,
świętego Józefa, świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, Matki Bożej
Gromnicznej, Poniedziałek Wielka-
nocny, święto Najświętszej Maryi
Panny, Matki Kościoła (poniedzia-
łek po Zesłaniu Ducha Święte-
go), świętego Szczepana, nie są
świętami nakazanymi, to jednak
zachęcamy wiernych, by zgodnie
z wieloletnią tradycją brali wtedy
udział w liturgii. Księży zaś, któ-
rzy w te dni nie mają obowiązku
aplikacji Mszy za parafian, pro-
simy, by przez dogodny porządek
nabożeństw, ułatwiali parafianom
udział w Eucharystii.

Zachęcamy także wiernych do
pełnego udziału w Eucharystii
przez przyjęcie Komunii świętej.
Drugie i trzecie przykazanie ko-
ścielne mówią o minimum życia
sakramentalnego katolików, jakimi
są spowiedź raz w roku i Komunia
św. w okresie wielkanocnym.

4. Dni i okresy pokuty

Z obchodem roku liturgicznego
związane są dni i okresy pokuty,
o których mówi czwarte przyka-
zanie kościelne. Kodeks prawa ka-
nonicznego z 1983 r. postanawia:
„Wszyscy wierni, każdy na swój
sposób, obowiązani są na podsta-
wie prawa Bożego czynić pokutę.
Żeby jednak wszyscy przez jakieś
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wspólne zachowanie pokuty złączy-
li się między sobą, zostają naka-
zane dni pokuty, w które wierni
powinni modlić się w sposób szcze-
gólny, wykonywać uczynki poboż-
ności i miłości, podejmować akty
umartwienia siebie przez wierniej-
sze wypełnianie własnych obowiąz-
ków, zwłaszcza zaś zachowywać
post i wstrzemięźliwość, zgodnie
z postanowieniami zamieszczonych
poniżej kanonów” (kan. 1249). Ten
sam kodeks stwierdza: „W Koście-
le powszechnym dniami i okresami
pokutnymi są poszczególne piąt-
ki całego roku i czas wielkiego
postu” (kan. 1250). Według kan.
1251 „Wstrzemięźliwość od spoży-
wania mięsa lub innych pokarmów,
zgodnie z zarządzeniem Konferen-
cji Episkopatu, należy zachowywać
we wszystkie piątki całego roku,
chyba że w danym dniu przypa-
da jakaś uroczystość. Natomiast
wstrzemięźliwość i post obowiązu-
ją w środę popielcową oraz w piątek
Męki i Śmierci Pana naszego Je-
zusa Chrystusa”. Zachęcamy też,
zgodnie z postanowieniem II Pol-
skiego Synodu Plenarnego, do za-
chowania wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych w wigilię Bożego
Narodzenia, ze względu na wyjąt-
kowy charakter tego dnia w Polsce.
Przypominamy też, że wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych obo-
wiązuje wszystkich, którzy ukoń-
czyli 14. rok życia. Post, czyli jeden
posiłek do syta w ciągu dnia, obo-
wiązuje wszystkich między 18. i 60.
rokiem życia. Niemożliwość zacho-
wania wstrzemięźliwości w piątek
domaga się od katolika podjęcia

innych form pokuty. Powstrzymy-
wanie się od zabaw obowiązuje we
wszystkie piątki i w czasie wiel-
kiego postu. Przypominamy w ten
sposób wszystkim uczestnikom za-
baw oraz tym, którzy je organizują,
by uszanowali dni pokuty, a zwłasz-
cza czas Wielkiego Postu.

Piąte przykazanie kościelne
przypomina, by troszczyć się o po-
trzeby wspólnoty Kościoła. Dzięku-
jemy wiernym za zrozumienie tych
potrzeb i za ofiary składane na
potrzeby Kościoła.

Wyjaśniając obecne stanowisko
w sprawie przykazań kościelnych,
mamy nadzieję, że przyczyni się to
do większej przejrzystości, a w kon-
sekwencji do kształtowania spoko-
ju sumienia, który niejednokrot-
nie zakłócały pytania o przyczynę
usprawiedliwiającą nieobecność na
Eucharystii w dni, w które obo-
wiązuje praca zawodowa. Niech te
zmiany zmobilizują naszą wiarę,
która pozwoli nam na kształtowa-
nie pogłębionego życia religijnego
i budowanie lepszej przyszłości oraz
przeżywanie świąt chrześcijańskich
w duchu prawdziwej, głębokiej ra-
dości.

Na przeżywanie tajemnic Chry-
stusa w nowym roku liturgicznym,
w którym mamy starać się le-
piej naśladować naszego Zbawicie-
la, z serca wszystkim błogosławimy.

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi zgromadzeni na 324.
Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie

Warszawa, 21 października 2003 r.
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PLAN KOLĘDY

1 stycznia, czwartek, godz. 18.20: Kleszczewo Dolne
a) od p. Okrój
b) od p. Gawryjołków

2 stycznia, piątek, godz. 17.00: Ełganowo, ul. Szkolna
a) od p. Zittermann
b) od p. Kinder

3 stycznia, sobota, godz. 9.00: Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od p. Bukowskich
b) od p. Kotulów

4 stycznia, niedziela, godz. 18.30: Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od p. Sławomira Kusaja
b) od p. Mach

5 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Ełganowo
a) ul. Łąkowa, od p. Knitter
b) ul. Macierzy Szkolnej, od p. Pikuli

6 stycznia, wtorek, godz. 18.20: Ełganowo, ul. Szkolna
a) od p. Tiborskiej
b) od p. Trofimowiczów

7 stycznia, środa, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej
a) od p. Raczkowskich
b) od p. Dyksów

8 stycznia, czwartek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
„Kasary” i 2 bloki

9 stycznia, piątek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
a) od p. Kusz
b) od p. Piórek

10 stycznia, sobota, godz. 9.00: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
a) od p. Niedźwiedzkich
b) od p. Marciniaków

11 stycznia, niedziela, godz. 18.20: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
a) od p. Kopickich
b) od p. Tkaczyków

12 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
a) od p. Świerczków
b) blok SKR

13 stycznia, wtorek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie
a) ul. Leśna
b) ul. Pawłowskiej, blok „Nadzieja”

14 stycznia, środa, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, osiedle, ul. Ełganowska,
Pawłowskiej, Bukowa, Kasztanowa, Akacjowa
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15 stycznia, czwartek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jesionowa, Dębowa, Lipowa, Klonowa

16 stycznia, piątek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie
a) osiedle, ul. Brzozowa, Topolowa, Jaworowa oraz rodziny nowo
zamieszkałe na osiedlu, które poproszą o kolędę i poświęcenie domu
b) ul Pasteura i Pocztowa, blok nr 1

17 stycznia, sobota: rodziny, które z uzasadnionych powodów były
nieobecne i poproszą o kolędę u siebie

WYWIAD Z KSIĘDZEM KAZIMIERZEM GLAMĄ
PROBOSZCZEM PARAFII PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W POSTOŁOWIE

– 23 września 2003 roku odpra-
wiona została pierwsza Msza święta
w budowanej przez księdza kaplicy
w Pawłowie. Na pewno jest ksiądz
dumny, że tak szybko udało się
zbudować tę kaplicę?

– Prace przy budowie kaplicy
rozpoczęły się na początku ma-
ja. Miesiąc później zaczęto wznosić
mury. Dach został pokryty papą,
wstawiono drzwi do kaplicy i cho-
ciaż jeszcze w stanie surowym, to
kaplica może już służyć wiernym.
Pierwsza Msza św. została odpra-
wiona z okazji pożegnania Obrazu
Jezusa Miłosiernego i 35. rocznicy
śmierci naszego patrona.

– W Pawłowie odprawiona zo-
stała już także Msza odpustowa.

– Tak, połączyliśmy Mszę odpu-
stową ku czci św. Ojca Pio z po-
święceniem kaplicy. Nasz kośció-
łek poświęcił ksiądz prałat Edward
Szymański, drzwi wejściowe – ks.
Gerard Borys, a krzyż na wieżę
kościoła i stacje Drogi Krzyżowej
– główny koncelebrans ojciec Bole-
sław Konopka. Uroczystość ta była

wspaniałą okazją, by podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania świątyni. Gościliśmy
bowiem w naszym kościele kapła-
nów z sąsiednich parafii, przedsta-
wicieli władz gminnych, głównego
inspektora budowy pana Romualda
Dziemińskiego, projektantkę naszej
świątyni panią Krystynę Biszewską.
Pragnę podkreślić, że pan Dzie-
miński i pani Biszewska pracowali
przy budowie kaplicy nieodpłatnie.
Na uroczystość odpustową ku czci
naszego patrona przybyła również
piesza pielgrzymka z Trąbek Wiel-
kich. W uroczystościach uczestni-
czyli oczywiście wierni z Pawłowa,
szczególnie członkowie Grupy Mo-
dlitwy św. Ojca Pio.

– Z jakich źródeł jest finanso-
wana budowa kaplicy?

– Kaplica została w dużej części
zbudowana dzięki ofiarności i po-
mocy moich parafian. Zwróciłem się
też o pomoc do parafii w Skar-
szewach, w Przywidzu, do para-
fii św. Bartłomieja w Mierzeszynie,
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NSPJ w Gdyni, Podwyższenia Krzy-
ża w Tczewie, Matki Bożej Bolesnej
w Gdańsku i św. Floriana w Kolbu-
dach.

– Kaplica nie jest jeszcze wy-
kończona. Jakie prace muszą zostać
jeszcze wykonane?

– Najważniejszą sprawą jest te-
raz położenie dachu i spłacenie
długów. Inne prace będą wykony-
wane, jeżeli pozwolą na to środki
finansowe.

– Kaplica jest jakby ukorono-
waniem działalności księdza jako
kierownika duchowego w Grupie
Modlitwy św. Ojca Pio. Dlaczego
właśnie ten Święty?

– Zastanawiałem się długo, kto
mógłby być patronem naszej świą-
tyni. Rozważałem na przykład po-
wierzenie tej kaplicy opiece Aniołów

Stróżów, patronów mojej rodzinnej
parafii. Po obejrzeniu filmu biogra-
ficznego o Ojcu Pio nie miałem
już żadnych wątpliwości. Postać te-
go świętego stygmatyka zafascyno-
wała mnie. Cieszę się, iż dzięki
staraniom ojca Bolesława Konopki
otrzymaliśmy z Włoch, z San Gio-
vani Rotondo relikwie Świętego –
fragment bandaża z rąk Ojca Pio.

– Bardzo dziękuję za rozmowę
oraz za udostępnienie nam kroni-
ki kaplicy, zawierającej szczegółowe
informacje i dokumentację zdjęcio-
wą.

Rozmawiała
Dorota Niewiadomska

Widok kościoła w Pawłowie.
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ W CZERNIEWIE

Drogim parafianom wyrażam głę-
boką wdzięczność za niesłabnące
wspieranie budowy tej świątyni. Ufam,
że na tegoroczną pasterkę będą już
w kościele wstawione ławki, które
z wielką starannością wykonują pan
Franciszek Preuss ze swoim synem
Jackiem. Dziękuję Panom za ten trud!
W prezbiterium kościoła kończy się
układanie posadzki z płyt granito-
wych. Trudna jest ich obróbka, są
3,45-centymetrowej grubości i bardzo
szybko niszczą się piły. Pan Piotr
Torbicki jest tu jednak niedoścignio-
nym fachowcem i układa posadzkę
niezwykle dokładnie. Montowany już
jest ołtarz z granitu, wykonany w za-
kładzie kamieniarskim w Łapalicach.
Panowie Zdzisław i Waldemar Jaszew-
scy układają na suficie boazerię wraz
z ociepleniem. Część sufitu w nawie
głównej jest już gotowa. Ciągle do
pracy jest proszony pan Edward Kacz-
marek, niezastąpiony elektryk, który
na każde zawołanie usuwa elektrycz-
ne usterki w naszym sanktuarium

i zakłada sieć elektryczną w czer-
niewskiej świątyni. Pomaga mu w tej
pracy nasz ministrant – Robert Muć-
ka. Pan Jerzy Karpiński podjął się
wykonać piec do kościoła, podobny
do tego, który ogrzewa kościół trąb-
kowski. Pan Waldemar Zdun zakła-
da kanalizację oraz instalację wodną
i częściowo – grzewczą. Prace te po-
trwają jeszcze sporo czasu. Panowie
Baranowski z Godziszewa i Fedak
z Sobowidza cały rok okładali ścia-
ny kamieniem łupanym. Jeszcze nie
zdołali zakończyć tej pracy z powodu
niesprzyjającej pogody. Miejscowi pa-
nowie służą pomocą przy cekolowaniu
ścian, obrabianiu wstawianych drzwi
i okien oraz w transporcie ziemi czy
innych materiałów budowlanych. Pa-
nom Dziekońskim z Ełganowa i panu
Krzysztofowi Jankowskiemu z Klesz-
czewa dziękuję za przywieziony na
budowę piasek. Dziękuję Wam drodzy
Parafianie za ofiarność i modlitwy.

ks. E. Szymański

Nowo postawiony ołtarz w kościele w Czerniewie.
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NAJSTARSZE ZAKONY CHRZEŚCIJAŃSTWA

Zakon to wspólnota wierzących,
żyjąca według ustalonych norm, nad
którą wyznaczona osoba sprawuje
władzę. Znamy cztery rodzaje za-
konów: monastyczne, kanonickie,
żebrzące, kleryckie. Monastyczne –
to przede wszystkim benedyktyni,
cystersi, kameduli, kartuzi. Zakony
te zachowują regułę św. Benedykta.
Ich zadanie można streścić w haśle:
„Szukanie Boga”. Zakony kanonic-
kie to przede wszystkim wspólnoty
augustianów, norbertynów, pauli-
nów – realizują one regułę św.
Augustyna. Pochodzą od dawnych
wspólnot kleru katedralnego. Zako-
ny żebracze to przede wszystkim
dominikanie, franciszkanie i kar-
melici. Żyją według reguł św. Fran-
ciszka. Zakony kleryckie – jezuici,
pijarzy. Żyją według własnych re-
guł, a poświęcają się szkolnictwu,
duszpasterstwu i organizacji misji.

Oto najstarsze zakony Europy:

Bazylianie, rok założenia – ok.
360. Twórcą jest św. Bazyli z Ce-
zarei (329 – 390). Były to niewielkie
wspólnoty na wschodzie. Po Unii
Brzeskiej w 1569 dochodzi do współ-
pracy z katolikami, nową regułę
zatwierdził w 1744 roku Benedykt
XIV.

Benedyktyni, rok założenia –
529. Twórcą zakonu jest św. Be-
nedykt z Nursji (ok. 480 – 447).
Reguła kładzie duży nacisk na mo-
dlitwę i pracę, dlatego hasłem za-
konu jest: „Ora et labora” („Módl

się i pracuj”). Zakon ten rozwinął
ogrodnictwo, rzemiosło artystycz-
ne, muzykę, śpiew chóralny, szpi-
tale oraz architekturę romańską.
Przechował dla potomności elemen-
ty kultury starożytnej. Głównym
ośrodkiem benedyktynów w Polsce
jest Tyniec.

Kameduli, rok założenia –
1012. Twórcą jest św. Romuald
(952 – 1027). Surowa reguła naka-
zująca bezwzględne milczenie i post.
Obecnie ten zakon istnieje tylko we
Włoszech i w Polsce. Pamiętamy
jak Onufry Zagłoba rozpaczał po
wstąpieniu Michała Wołodyjowskie-
go do zakonu kamedułów, mając
na uwadze ich niezwykle surową
regułę.

Kartuzi, rok powstania – 1084.
Założycielem jest św. Brunon z Ko-
lonii (1032 – 1101). Zgromadzenie
o surowej regule życia pustelnicze-
go. Słynęli jako znakomici historycy.
W pobliskich Kartuzach w 1381 zbu-
dowali klasztor a następnie lokowali
tam wieś klasztorną z folwarkiem.

Cystersi, rok powstania – 1098.
Założycielem jest św. Robert z Mole-
smes (1024 – 1111). Powrót do pier-
wotnych surowych reguł św. Be-
nedykta, duże zasługi dla rozwoju
rolnictwa. Jako pierwsi zastosowali
formy wczesnogotyckiej architektu-
ry. Zakon posiadał siedzibę w Oliwie.

Joanici, rok założenia 1070. Za-
łożycielem jest Gerard Tenque. Za-
kon rycerski opiekujący się pielgrzy-
mami wędrującymi do Jerozolimy.
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Uczony dominikanin w swojej pracowni. Minia-
tura (1455).

Templariusze, rok założenia
1118. Założycielem jest Hugon
z Payens. Zakon rycerski stał się
potęgą finansową, zniszczony przez
króla Filipa Pięknego w 1312 roku.

Norbertanie, rok założenia 1120.
Założyciel św. Norbert z Gennep
(1080 – 1134). Połączenie życia pu-
stelniczego z wędrowną działalno-
ścią kaznodziejską. Do Polski przy-
byli w 1146 roku, obecnie prowadzą
liczne ośrodki wychowawcze.

Dominikanie, rok założenia
1206. Założycielem jest św. Domi-
nik (1172 – 1221). Zakon powstał,
by walczyć z herezją Katarów. Duży
nacisk kładziono na pracę kazno-
dziejską i wysokie wykształcenie.
Mieli duży wpływ na uniwersytety
w Bolonii, Padwie i Paryżu. Najwy-
bitniejszy dominikanin to Tomasz
z Akwinu. W Polsce zakon istnieje
od 1223 roku.

Franciszkanie, rok założe-
nia 1209. Założycielem jest
św. Franciszek z Asyżu
(1182 – 1226). Szeroka dzia-
łalność duszpasterska, ak-
centująca radość, prostotę,
ubóstwo, umiłowanie natu-
ry, nie posiadanie dóbr ma-
terialnych. Wierne naślado-
wanie Chrystusa przez po-
korę i osobisty przykład. Na
ziemiach polskich obecni od
1237 roku. Główne ośrodki
w Polsce to Kraków, Gdańsk,
Poznań.

Kapucyni, rok zało-
żenia 1526. Założycielem
jest Matteo de Bas-
sis. Nurt reformatorski
w obrębie franciszkanów.

Tworzyli misję i zajmowali się ka-
znodziejstwem. Do Polski sprowa-
dzeni przez Jana III Sobieskiego,
który ufundował im w Warszawie
klasztor jako wotum za zwycięstwo
pod Wiedniem. Współcześni kapucy-
ni związani są z ruchem trzeźwości.

Karmelici, rok założenia 1155.
Założyciel św. Bertold z Kalabrii.
Opiekowali się krzyżowcami w Pa-
lestynie, kładli duży nacisk na życie
pustelnicze.

Paulini, rok założenia 1250.Za-
łożyciel – Euzebiusz z Ostrzyhomia.
Zakon założony na Węgrzech pod
nazwą „Zakon Braci Świętego Pawła
Pierwszego Pustelnia”. Regułę za-
twierdził w 1308 roku Klemens V. Do
Polski sprowadzeni w 1382 roku
przez Władysława Opolczyka, który
wybudował im klasztor na Jasnej
Górze w Częstochowie. Za panowa-
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nia Kazimierza Jagiellończyka Jan
Długosz funduje w 1479 roku klasz-
tor na Skałce w Krakowie.

Augustianie rok założenia 1256.
Założyciel – św. Augustyn. Zakon
kładący szczególny nacisk na pracę
apostolską. Z zakonu augustianów
wystąpił w 1517 roku Marcin Lu-
ter, początkując okres reformacji
w Europie.

Bernardyni rok założenia 1454.
Zakon powstały w Krakowie dla
franciszkanów obserwantów. Na-
zwa ta jest używana tylko w Polsce.
Za ojca założyciela uchodzi Ber-

nard ze Sieny (1380 – 1444). Ber-
nardyni byli kwestarzami, kazno-
dziejami obozowymi, powiernikami
rodzin szlacheckich. Ksiądz Robak
z „Pana Tadeusza” był właśnie ber-
nardynem.

Jezuici rok założenia 1534.
Założyciel – św. Ignacy Loyola
(1491 – 1556). Powołany do życia
jako reakcja Rzymu na reformację.
Duże zasługi dla rozwoju szkolnic-
twa i misji. Skasowany w 1773 roku,
ponownie przywrócony do istnienia
w 1814.

Mariusz Paradecki

JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY,
CHOĆ GRUDNIOWY

Jest taki dzień. . . 19 grudnia był
dniem wyjątkowym dla całej spo-
łeczności Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich, bowiem po raz pierwszy
mogliśmy przeżyć szkolną wigilię
w murach nowej szkoły. I chociaż
za oknem nie było śniegu, to wspa-
niała choinka, światełka, girlandy
i dzwonki zdobiące aulę wprowadzi-
ły wszystkich w nastrój świąt Bo-
żego Narodzenia. A kiedy Damian
Lewańczyk zaśpiewał: „Jest taki
dzień, bardzo ciepły, choć grudnio-
wy” wszyscy poczuli tę atmosferę.

Tegoroczne jasełka rozwiały wąt-
pliwości co do istnienia prawdziwe-
go Świętego Mikołaja, który speł-
nia życzenia. Ukazały rodzinę, któ-
ra w chwilach próby jednoczy się
i spędza święta zgodnie z trady-
cją. Dzieci zagrane świetnie przez

Adriannę Bachusz, Anetę Knitter,
Agnieszkę Szypicę i ich kolega Leń
– grany przez Czarka Schuchardta
chcą, aby nawet święta spędzane
bez rodziców, były takie jak zawsze,
z choinką. Inne zdanie na temat
świąt mają nowoczesna ciocia i jej
koleżanka grane przez Natalię Czer-
niewską i Agnieszkę Śpicę. A całe
zamieszanie powodują diabeł – To-
mek Kołodziejski i anioł – Dawid
Brucki. Ci ostatni wystawiają na
próbę jeszcze jedną rodzinę, której
ból i wiara zawarte są w wierszu
Jana Twardowskiego: „Uczmy się
kochać ludzi, tak szybko odcho-
dzą. . .” Do refleksji nad tajemnica-
mi życia piękną recytacją zmusili
nas Mariusz Wiśniewski i Małgo-
sia Jakubska. Prowadząca jasełka
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Iza Szwartz zapewniła na wstępie,
że jasełka będą okazją do zadumy,
refleksji, ale też do radości i śmie-
chu. Największe owacje po występie
zapewnili sobie świetni Mikołaje,
którzy dzwoneczkiem sygnalizowa-
li swoje nadejście. W strojach nie
do poznania wystąpili spełniający
marzenia Mikołaje: Marcin Fedak,
Patryk Gadomski, Daniel Marty-
niuk i Ryszard Pauls. Aktorom to-
warzyszył nasz chór gimnazjalny
wyśpiewując kolędy przy akompa-
niamencie Janusza Beyera (opieku-
na chóru) i gitarzystów – Ani Sanik
i Michała Busławskiego. Nad ca-
łością programu i przygotowaniem
aktorów czuwała Anna Puta, za co
bardzo dziękujemy.

Tegoroczna wigilia szkolna to
także uroczyste poświęcenie krzyży

do sal lekcyjnych i opłatków przez
księdza prałata Edwarda Szymań-
skiego. Poświęcone krzyże zostały
przekazane na ręce uczniów, którzy
zawiesili je w swoich klasach.

Jak co roku życzenia świątecz-
ne złożyli uczniom i nauczycielom
dyrektor Mariusz Paradecki, oraz
przedstawiciele władz samorządo-
wych – wójt Błażej Konkol i prze-
wodniczący Rady Gminy Józef Sro-
ka.

Po wspólnym kolędowaniu na
auli uczniowie z wychowawcami
udali się do swoich klas, by tam
połamać się opłatkiem, złożyć sobie
życzenia i usiąść przy klasowym
wigilijnym stole.

Dorota Niewiadomska

Jasełka w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
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Poświęcenie krzyży do sal lekcyjnych trąbkowskiego gimnazjum przez księdza
prałata Edwarda Szymańskiego.

Przekazanie poświęconych krzyży uczniom.
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Sołtys Ełganowa Grzegorz Olszewski i Jan Trofimowicz w towarzystwie przewod-
niczącego rady gminy Józefa Sroki i wójta Błażeja Konkola prezentują puchar
otrzymany za zwycięstwo we współzawodnictwie sołectw gminy Trąbki Wielkie
w 2003 r.

Wieś Trąbki Wielkie zajęła II miejsce we współzawodnictwie sołectw. Na zdjęciu
sołtys Edward Kaczmarek i Wiesław Kempa w towarzystwie przewodniczącego
rady gminy Józefa Sroki i wójta Błażeja Konkola.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

12 grudnia odbyła się VII zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m. in. następujące tematy:

1) Ogłoszono oficjalne wyniki współ-
zawodnictwa sołectw o Puchar Gmi-
ny Trąbki Wielkie w 2003 r. oraz
wręczono dyplomy i nagrody dla naj-
lepszych. Organizatorem IX Turnie-
ju, tak jak wszystkich poprzednich,
był GOKSiR w Trąbkach Wielkich.
W tym roku na 25 sołectw nie wy-
startowało jedynie Gołębiewo Śred-
nie.

Po rozegraniu 17 konkurencji,
w których uczestniczyło 515 miesz-
kańców naszej gminy, zwycięzcą
okazało się Ełganowo, które wyprze-
dziło Trąbki Wielkie i Domacho-
wo. Sołectwo Czerniewo zajęło 4.,
a Kleszczewo – 6. miejsce. Wszystkie
startujące sołectwa otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Sołectwa, które
zajęły pierwsze 10 miejsc, otrzyma-
ły nagrody finansowe, a pierwsza
„szóstka” również okazałe puchary.
Kilku najbardziej zaangażowanych
działaczy w organizacji turnieju so-
łectw otrzymało wyróżnienia indy-
widualne. Dyplomy i nagrody wrę-
czyli Wójt Błażej Konkol i Przewod-
niczący Rady Gminy Józef Sroka.

2) Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2003 r. Najważniejsze z nich
to:
� zwiększono plan subwencji oświa-

towej o kwotę 105 tys. zł z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu

szkolnego i pomocy naukowych
do Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich;

� zwiększono plan środków na roz-
wój młodzieżowej piłki nożnej
o kwotę 10 tys. zł;

� zwiększono plan dochodów budże-
towych o kwotę 39 tys. zł z tytułu
opłat za wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych;

� zwiększono plan dochodów o kwo-
tę 40 tys. zł z tytułu różnych,
wyższych wpływów do budżetu.

Ogółem zwiększono dochody budże-
towe o kwotę 190 tys. zł, a wydatki
o kwotę 109 tys. zł.

3) Podjęto uchwałę w sprawie pro-
cedury uchwalenia budżetu gminy
na 2004 r. oraz rodzajów i szczegó-
łowości materiałów informacyjnych
do projektu budżetu.

4) Uchwalono nowe stawki podat-
ków i opłat na 2004 r.

Między innymi ustalono następują-
ce stawki podatków:
a) od budynków
� mieszkalnych i letniskowych –

0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej
� zajętych na świadczenie usług me-

dycznych – 3,49 zł/m2 p.u.
� zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej – 13,50 zł/m2

p.u.
� garaży – 5,82 zł/m2 p.u.
� pozostałych – 3,68 zł/m2 p.u.
b) od gruntów
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� zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 0,63 zł/m2

� rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,31 zł/m2

� pozostałych – 0,13 zł/m2

c) od budowli – 2 % ich wartości
d) od posiadania psów – 26 zł od
każdego psa
e) od środków transportowych –
obowiązywać będą stawki ustalone
przez Ministra Finansów
Ponadto ustalono stawki następują-
cych opłat:
a) opłata targowa – 27 zł/dzień za
prowadzenie sprzedaży na targowi-
skach
b) za sporządzenie testamentu
� poza Urzędem Gminy – 90 zł
� w Urzędzie Gminy – 55 zł
c) za sporządzenie wypisu z pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy – 135 zł
Ustalono także cenę żyta do obli-
czania podatku rolnego w wysokości
32 zł/q.

5) Podjęto uchwałę o przeznaczeniu
do sprzedaży 42 działek budowla-
nych w Trąbkach Wielkich, położo-
nych w jednym kompleksie u zbiegu
ulic Sportowej i Leśnej.

6) Zatwierdzono „Program profilak-
tyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych dla gminy Trąbki Wiel-
kie na rok 2004”. Wśród 17 różnych
zadań na uwagę zasługuje zamiar
utworzenia punktu konsultacyjnego
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia,
dla osób i rodzin potrzebujących
wsparcia i pomocy, których dotyka
problem alkoholu i narkotyków. Na-
leży podkreślić, że wszystkie docho-
dy budżetu gminy, uzyskane z opłat

za wydawanie zezwoleń na handel
alkoholem, muszą być przeznaczo-
ne na działania objęte uchwalonym
„Programem profilaktyki. . .”.

***
18 grudnia, na zakończenie reko-
lekcji adwentowych w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Sobo-
widzu, odbył się koncert uwielbie-
niowy pt. „Spotkajmy się w Ga-
lilei”. Wykonawcami koncertu by-
li: Kwartet Braci Szczypiorskich
z Pszczółek, Kwartet Smyczkowy,
Big Band jazzowy oraz 30-osobowy
chór uwielbieniowy. Koncert popro-
wadził i czynnie w nim uczestni-
czył legendarny perkusista zespołu
„Skaldowie” – Jan Budziaszek.

***
W dniach 18 i 19 grudnia, we
wszystkich szkołach na terenie na-
szej gminy, dzieci i młodzież gimna-
zjalna przedstawiła jasełka bożona-
rodzeniowe. W kronice prezentuje-
my zdjęcia z niektórych widowisk.
W oddzielnym artykule czytelni-
cy znajdą szerszą relację z jasełek
w trąbkowskim gimnazjum.

***
Trwają roboty przy likwidacji tzw.
mogilnika w Warczu. W betonowych
bunkrach, w latach 70 i 80-tych
ubiegłego wieku, złożono kilkadzie-
siąt ton przeterminowanych środ-
ków owadobójczych i ochrony roślin
oraz opakowań po tych środkach.
Są to bardzo niebezpieczne trucizny.
Wystarczyłoby uszkodzenie dna czy
ścian zbiorników i mogłoby dojść
do groźnego skażenia wód podziem-
nych i gruntu, a w konsekwencji
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Jasełka w wykonaniu dzieci z Czerniewa.

Goście i wykonawcy jasełek w Mierzeszynie.
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Jasełka w wykonaniu dzieci z Kłodawy.

Jasełka w wykonaniu dzieci z Trąbek Wielkich.

24



do zagrożenia zdrowia lub życia lu-
dzi i zwierząt. Takich mogilników
w Polsce jest bardzo wiele, w związ-
ku z czym postanowiono, za środki
na ochronę środowiska z Unii Eu-
ropejskiej, wydobyć te chemikalia
i zutylizować w specjalistycznych
zakładach w krajach zachodniej Eu-
ropy. Trucizny z Warcza zostaną

przewiezione do Niemiec. Betonowe
bunkry zostaną rozebrane, a gru-
zy i zanieczyszczona przy rozbiórce
ziemia, zostaną wywiezione na spe-
cjalne, nadzorowane składowisko.
Teren, na którym były bunkry, zo-
stanie zrekultywowany.

Opracował S. D.

Koncert uwielbieniowy w sobowidzkim kościele.

#
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, oto poprawne odpowiedzi na pytania konkurowe z listopada: 1. Jezus
Chrystus; 2. Mojżesz; 3. Saul; 4. Poncjusz Piłat; 5. Paweł (Szaweł) z Tarsu; 6. Ezaw.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34”
spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Wzorem poprzednich miesięcy, 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 25
stycznia). Nagrody czekają na zwycięzców.

***
1. Podczas klęski głodowej ja i moi bracia kupiliśmy w Egipcie zboże. W drodze
powrotnej naszym śladem podążał oddział jeźdźców. Przywódca jazdy posądził
nas o kradzież. Rzeczywiście, w moim worku ze zbożem znaleziono złoty puchar.
Zostałem schwytany, lecz moi bracia nie chcieli odjeżdżać beze mnie. Zostali ze
mną i nie zostawili mnie samego. Nazywam się. . .

2. W młodości zostałem namaszczony przez pewnego starego człowieka na króla
Izraela. Nasz stary król jeszcze wtedy żył i chciał mnie zamordować, więc skryłem
się do ciemnej jaskini, przy wejściu do której król akurat spał. Moi towarzysze
szepnęli mi: „To jest twoja szansa! Obetnij mu głowę!” Lecz ja odciąłem jedynie
koniuszek jego płaszcza. Nazywam się. . .

3. Wśród innych uczniów zajmuję szczególne miejsce, bowiem Pan powiedział do
mnie: „Ty jesteś skała!” A mimo to wyparłem się Go. Nazywam się. . .

4. Uciekałem właśnie i spałem całą noc pod gołym niebem! Miałem wtedy dziwny
sen: jakaś drabina sięgała aż do nieba. Po niej schodzili i wchodzili aniołowie Boży.
Nazywam się. . .

5. Na suchym lądzie na rozkaz Boży zbudowałem ogromny statek i dzięki temu
razem z rodziną przeżyłem straszny, śmiercionośny potop. Nazywam się. . .

6. Byłem straszliwie zazdrosny o mojego brata, bowiem Bóg przyjął jego ofiarę,
a mojej nie. I mimo że Bóg ostrzegał mnie: „Grzech czyha przed drzwiami, ty
jednak musisz nad nim panować!”, zabiłem mego brata. Nazywam się. . .

#

ROZWIĄZANIE KONKURSU
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CHWILA RADOŚCI

Kilka słów
parę zdań
wystarczy aby żyć

Kilka chwil
mały uśmiech

Wystarczy

ks. Dariusz Woźny

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2004

1. Za śp. Jerzego Nowińskiego,
godz. 800

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Marii
Goretti, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian

3. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej

4. Za śp. Martę (4. rocznica
śmierci) i Witolda Piszczuków,
godz. 930 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

6. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
10. Za śp. Zygmunta Jaszczyka

(4. rocznica śmierci)
Za śp. Genowefę Karcz
(5. rocznica śmierci)

11. Za śp. Danutę Soboń, godz. 800

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Marii Czerw, godz. 1100

25. Za śp. Małgorzatę (1. rocznica
śmierci) i Albina Cylke, godz. 800

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

27. Za śp. Bolesława i Bronisławę
Brzyskich oraz śp. Adama
Marciniaka (25. rocznica
śmierci)

28. Dziękczynna w 87 rocznicę
urodzin Agnieszki Dunst
Za śp. Leona Zulewskiego
(z Ełganowa) oraz zmarłych z tej
rodziny

31. Za śp. Klarę (8. rocznica śmierci)
i Franciszka Sławińskich
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Drogim Czytelnikom

wielu łask Bożych, radości,

pokoju wewnętrznego

i wzajemnego zrozumienia

w Nowym Roku 2004

życzy Redakcja

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
29 stycznia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Romana Jażdżewskich
14 stycznia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Tadeusza Podhajnych
20 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Marka Stefańczyków

ODESZLI DO PANA

8 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Masa
14 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Jaworskiego
23 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Cylke

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


