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Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, matkę Jego.
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Od proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.



NOWY ROK KOŚCIELNY

W praktyce życia stosowane są
różne terminy rozpoczynania Nowe-
go Roku. Nowy Rok cywilny w kul-
turze europejskiej rozpoczyna się
w dniu 1 stycznia. Nowy rok szkolny
rozpoczynamy z dniem 1 września,
zaś akademicki z dniem 1 paździer-
nika. Kościół katolicki Nowy Rok
rozpoczyna pierwszą niedzielą Ad-
wentu, przypadającą na przełomie
listopada i grudnia.

Przyjrzyjmy się nieco szczegóło-
wiej początkowi roku kościelnego.
Rozpoczyna się Adwentem, czyli
oczekiwaniem na przyjście Pana –
potocznie – na Boże Narodzenie.
Święta Bożego Narodzenia poprze-
dzają 4 niedziele adwentowe. Nie-
kiedy czwartą niedzielą jest wigilia.

Wymowa Adwentu

Przed kościelną reformą kalen-
darza czas Adwentu był czasem
nie tylko oczekiwania, ale i cza-
sem pokutnym (w przykazaniach
kościelnych zaliczany do czasów za-
kazanych). W tym czasie nie za-
wierano małżeństw, nie urządzano
zabaw ani wesel. Charakter pokut-
ny podkreślał kolor fioletowy szat
liturgicznych.

Po dokonaniu nowej redakcji
przykazań kościelnych, wśród któ-
rych czwarte stanowi: „Zachowywać
nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w okre-
sach pokuty powstrzymać się od
udziału w zabawach”, rozumieć na-
leży, że „okresami pokutnymi są:

a) wszystkie piątki roku,
b) środa popielcowa,
c) okres Wielkiego Postu.

W polskiej tradycji Kościół pro-
ponuje nam zachować postny cha-
rakter wigilii Bożego Narodzenia.

W okresie Adwentu położony
jest akcent na tęsknotę, oczekiwa-
nie na „Przyjście Chrystusa”. Ad-
went więc w skrócie odtwarza czasy
Starego Testamentu, kiedy proro-
cy przysyłani od Boga przypominali
Narodowi Wybranemu, że przyj-
dzie Mesjasz, którego obiecał Bóg
już pierwszym rodzicom w Raju,
gdy wypowiedział obietnicę, a za-
razem potępienie szatana: „Położę
nieprzyjaźń między tobą (szatanem)
a niewiastą (Maryją). Między po-
tomstwem twoim, a potomstwem
Jej. Ono zetrze głowę twoją, a ty
będziesz czyhał na jego piętę.” (Rdz
3,15).

Naszą duchową tęsknotę wy-
rażamy w liturgicznych pieśniach
śpiewanych podczas adwentowych
Mszy św. Powszechnie znamy pieśń:
„Spuśćcie nam na ziemskie niwy,
Zbawcę z niebios obłoki. Świat przez
grzechy nieszczęśliwy wołał w no-
cy głębokiej. Gdy wśród przekleń-
stwa od Boga, czart panował śmierć
i trwoga, a ciężkie przewinienia,
zamkły bramy zbawienia”. Albo:
„Niebiosa rosę spuśćcie nam z gó-
ry, Sprawiedliwego wylejcie chmu-
ry. O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje
zagniewanie. I grzechów naszych
zapomnij już Panie”.
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Fra Angelico, Zwiastowanie.

W okresie Adwentu Kościół w li-
turgii na pierwszym miejscu ukazuje
nam Maryję jako drugą Ewę. Jako
Niewiastę zapowiedzianą w raju,
która razem z potomkiem swoim
Synem Chrystusem zmiażdży głowę
„węża”. Maryja jest ową Jutrzenką –
gwiazdą zapowiadającą nadchodzą-
cy wschód Słońca, czyli narodzenie
Chrystusa. Stąd w tradycji polskiej
w Adwencie odprawiana jest Msza
św. ku czci Matki Bożej, zwana Mszą
roratnią, od łacińskich słów: rora-
te coeli desuper (spuśćcie niebiosa
z góry). My te słowa wyrażamy w ad-
wentowej pieśni: „Spuśćcie nam na

ziemskie niwy...”. Dawniej, a w wie-
lu kościołach i obecnie, Msze św.
roratnie ku czci Matki Bożej były
odprawiane rano, gdy jeszcze na
niebie błyszczały gwiazdy. Na roraty
przychodzili wszyscy. W Krakowie
– król i jego dwór. Przychodzili
mieszczanie i prosty lud, oświeca-
jąc sobie drogę latarniami, świecami
czy pochodniami. Szkoda, że dziś
te przepiękne Msze św. gromadzą
tylko dzieci, a i to z wielkim tru-
dem. Pamiętam z dzieciństwa, jak
rodziców prosiło się, by obudzili nas
rano wcześniej, żeby iść na roraty,
a z kościoła do szkoły. Pamiętam,
że na roratach był pełen kościół
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wiernych. One tak bardzo potęgo-
wały nastrój oczekiwania na wigilię
i Boże Narodzenie.

Wigilia

Dobrze, że dziś wigilia jest obec-
na w programie szkolnego wychowa-
nia. Dzieci i młodzież przez uczest-
nictwo w jasełkach, przy choince
i dzieleniu się opłatkiem przygo-
towują się do przeżycia rodzinnej
wigilii w domu. Wigilia i święta Bo-
żego Narodzenia należą do najpięk-
niejszych świąt w naszej narodowej
tradycji. Zresztą, w całej prawie Eu-
ropie, choć zlaicyzowanej, te święta
mają szczególną wymowę. Szkoda
tylko, że często ulegają one spłyce-
niu i zamieniają się na konsumpcję,
prezenty, dekoracje, a nie na prze-
życie radości z przyjścia na świat
Syna Bożego. Dziś wielu ludzi nie
wie już, co oznaczają Święta Bożego
Narodzenia. Ich sens pięknie wyra-
ził Adam Mickiewicz: „Wierzysz, że
Bóg narodził się w betlejemskim żło-
bie, lecz biada ci, jeżeli nie narodzi
się w tobie”.

W polskiej tradycji wigilia i Boże
Narodzenie to najbardziej rodzinne
święta. Pięknym elementem wigilii
jest zaproszenie osób samotnych,
pusty talerz dla wędrowca czy dla
tych z najbliższej rodziny, którzy
odeszli do wieczności.

Jak dobrze przeżyć wigilię?

Ważne jest sprzątanie mieszka-
nia, strojenie choinki, przygotowa-
nie skromnych prezentów, gotowa-
nie posiłku, ale najważniejsze jest
przygotowanie swojej duszy. W przy-
gotowaniu do wigilii musi znaleźć

się czas na przystąpienie do spowie-
dzi świętej. Lepiej niech pozostanie
trochę kurzu w mieszkaniu, niż
brudna i zakurzona grzechem du-
sza, która zabija wszelką radość,
tak potrzebną w obecnym czasie.
Lepiej, gdy będzie mniej świecide-
łek na choince i w oknach naszych
mieszkań, a będzie jaśniało światło
łaski w naszej duszy. Lepiej, gdy
będzie mniej niż 12 potraw na stole,
a będzie pojednanie, przeproszenie
i wyciągnięcie ręki do zgody w rodzi-
nie i z sąsiadami. Lepiej, gdy będzie
mniej patosu w słowach życzeń przy
łamaniu i dzieleniu się opłatkiem,
a będzie więcej wzajemnej dobroci,
życzliwości wobec rodziców, dziad-
ków (często osamotnionych w na-
szych rodzinach) i rodzeństwa.

Wigilijna wieczerza to też czas
refleksji. Po grzechu w raju Bóg
obiecał pierwszym rodzicom zesłać
swojego Syna dla naprawienia zła,
które grzech spowodował. Przez set-
ki lat prorocy przypominali tę praw-
dę. Izajasz wprost napisze około 800
lat przed Bożym Narodzeniem: „Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, któ-
rego nazwą Emmanuel, to znaczy,
Bóg z nami”. W innym miejscu Sta-
rego Testamentu czytamy: „A Ty
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyj-
dzie władca, który będzie pasterzem
ludu mego Izraela”. (Micheasz 5,1).
Te i podobne proroctwa wypowie-
dziane setki lat przed Chrystusem
co do joty wypełniły się na Nim. Sam
Jezus, gdy w synagodze czytał proro-
ka Izajasza „Duch Pański nade mną.
Przeto mnie posłał, abym głosił...”,
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powiedział zebranym: „Dziś te sło-
wa spełniły się na Mnie”. Przyjście
Pana Jezusa było przepowiedziane
wielokrotnie w Starym Testamencie
i przepowiednie te wypełniły się.
Czy to nie jest cudowne? Czy to
nie stanowi potwierdzenia naszej
wiary?

Rozpocznijmy wieczerzę wigilij-
ną koniecznie przeczytaniem z Pi-
sma Świętego fragmentu o Bożym
Narodzeniu z Ewangelii św. Ma-
teusza, rozdział pierwszy, wiersze
18–25, albo z Ewangelii św. Łu-
kasza, rozdział drugi, wiersze 1–8.
Potem dzieląc się opłatkiem, złóżmy
sobie życzenia, odmówmy wspólną
modlitwę. Niech wieczerzy towarzy-
szy radość. Po wieczerzy obdarujmy
się prezentami i pośpiewajmy ko-
lędy. Dajmy w tym czasie trochę
odpocząć telewizorowi. Dziś najważ-
niejsza jest rodzina. Potem koniecz-
nie weźmy udział w pasterce. Niech
światło naszej duszy będzie silniej-
sze niż światła w domu czy kościele.

Duchowe przygotowanie

Duchowym przygotowaniem do
Świąt jest skorzystanie z sakra-
mentu pokuty. W naszym kościele
spowiedź święta będzie w piątek,
23 grudnia od godz. 8.30 do 11.30
oraz od 15.00 do 17.00, a w Czernie-
wie – od 13.00 do 14.00. W wigilię
(sobota) będzie okazja do spowiedzi
św. od godz. 7.00. Msza św. będzie
odprawiona o godz. 8.00 i po Mszy
św. mogą wyspowiadać się ci, którzy
nie zdążyli tego zrobić wcześniej.

W Mierzeszynie spowiedź św. bę-
dzie w środę, 21 grudnia od godz.
8.30 do 17.00. W Postołowie spo-
wiedź św. będzie we wtorek, 20 grud-
nia od godz. 9.00, w Pawłowie od
15.00.

Msze św. roratnie będą odprawia-
ne o 16.30. Zapraszam wszystkich,
a dzieci niech przybywają z lampio-
nami.

Ks. Edward Szymański

5



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2005

4 grudnia: II Niedziela
Adwentu

Iz 40,1–5.9–11
2 P 3,8–14
Mk 1,1–8

„Początek Ewangelii o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym” – tak
rozpoczyna święty Marek. Czy nam
się nie wydaje, że nowina sprzed
dwóch tysięcy lat już nie jest nowi-
ną? Nie nowalijką, ale wiadomością
z siwą brodą. Tymczasem w świecie
starzejących się książek, światopo-
glądów, które często najpierw są
niedorzeczne, potem niebezpieczne,
wreszcie dawno znane, Ewangelia
staje się nowością.

Skoro Jezus przyszedł na świat
jako człowiek, może przyjść do nas
pod postacią Eucharystii, albo pod
postacią bliźniego proszącego nas
o czas, dobroć, serce.

Przeżyć początek Ewangelii – to
usłyszeć Jezusa mówiącego do nas
bezpośrednio. Usłyszeć to, co jest
zagłuszane, przemilczane, a czego
nie chciałoby się czasem usłyszeć.
11 grudnia: III Niedziela
Adwentu

Iz 61,1–2a.10–11
1 Tes 5,16–24
J 1,6–8.19–28

Nie mogli przejść obojętnie obok
świętego Jana Chrzciciela, zdumie-
wali się, przyglądali się mu, pytali,
kim jest. Nie był do nich podob-
ny i nie tylko dlatego, że ubierał

się jak Eliasz. Co zdumiewało tych
ludzi? Widocznie odgadli, że świę-
ty Jan jest człowiekiem posłanym
przez Boga, że świadczy o prawdzie.
Zdumiewali się nie tylko pogań-
scy żołnierze rzymscy, którzy stali
w tłumie, ale i Żydzi – obeznani
z Pismem Świętym, lecz dalecy od
prawdy.

Chodzi tu nie tylko o święte-
go Jana – przesłoniętego „szarań-
czą czasu”. Każdy chrześcijanin,
tak jak on, powołany jest do tego,
aby świadczyć o prawdzie. Powinien
zdumiewać nie tylko niewierzących,
ale i tych, co mówią, że wierzą,
ale odeszli od prawdy Ewangelii.
Chrześcijanin – to ten, kto odpowia-
da miłością na nienawiść, patrzy na
cierpienie nie jak na nieszczęście,
lecz jak na zadanie do wykonania,
myśli ze spokojem o śmierci jak
o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze,
jeśli chrześcijanin przestaje zdumie-
wać.
18 grudnia: IV Niedziela
Adwentu

2 Sm 7,1–5.8b–12.14a
Rz 16,25–27
Łk 1,26–38

Może się wydać, że Ewangelia
o zwiastowaniu anielskim przypo-
mina obrazy z Matką Boską w nie-
bieskiej sukni, z łagodnym aniołem,
cichą izdebką w Nazarecie, niebem
bez chmur, drzewami, których nie
szarpie wiatr. Tymczasem właśnie
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ten fragment Ewangelii ukazuje
wszechmoc Bożą, potężniejszą od
huraganu. W biały dzień zjawia
się nagle anioł. Spada jak piorun
z jasnego nieba. Powołuje. Obja-
wia moc Bożą. Poczyna się w łonie
Maryi Jezus. Prawdziwe trzęsienie
nieba i ziemi. Prawda, że dla Boga
nie ma nic niemożliwego.

Jak często wydaje się nam, że
nic a nic się nie dzieje albo, że jeste-
śmy bezsilni, skołatani powszednim
dniem, kłopotami i nudą. I znów
zaczyna się dzień, taki sam jak
wczorajszy. I co dalej? Zapominamy
o Bogu, o Jego potędze. A On może
się objawić w każdej chwili, w sposób
jaki sobie wybierze. Niespodziewa-
nie. Możemy wszystko przewidywać
po swojemu, a wszystko stanie się
inaczej. Byle otworzyć się na Boga.
Zaufać. Wtedy usłyszymy: „Nie bój
się. Pan z tobą”.

25 grudnia: Boże Narodzenie

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

O świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20

W dzień:
Iz 52,7–10
Hbr 1,1–6
J 1,1–18

Niektórzy narzekają, że wigilia się
nie udała, bo nie było wszystkich
przy stole i wszystkiego, czego po-
trzeba, na stole. Mówi się nawet
o tak zwanej depresji świątecznej,

na którą chorują samotni. Przy-
pomnijmy sobie, jak Najświętsza
Rodzina obchodziła pierwsze świę-
ta Narodzenia Pańskiego: bez do-
mu, bez choinki, bez karpia. Nawet
świętej ciotki Elżbiety zabrakło na
gwiazdkę, Świętego Mikołaja jeszcze
nie było. Jednakże zdumiewa radość
Maryi i Józefa, pochylonych troskli-
wie nad żłóbkiem; radość aniołów
i pasterzy.

Święta Bożego Narodzenia – to
tajemnica, której niepodobna ani
zrozumieć, ani sobie wymyślić. Mi-
tologie mówią o narodzinach bogów.
Jednakże ci bogowie od razu prze-
jawiali swoją niezwykłość. Nawet
Herakles „dzieckiem w kolebce łeb
urwał hydrze”. To wszystko mogli
sobie ludzie wyobrazić. Tymczasem
Jezus-Bóg przychodzi na świat jako
słabe, bezradne niemowlę. Dopiero
z czasem zacznie chodzić, mówić,
dorastać. Takiej tajemnicy rozum
ludzki nie jest w stanie ogarnąć.

Prawda o przyjściu Jezusa na
świat jest wstrząsająca – a jed-
nak w Bożym Narodzeniu widzimy
przede wszystkim święta dziecięce.
Mówimy o nich przez kolędy, wzru-
szamy się choinką, cieszy nas świę-
ty Mikołaj i bawi Herod w szopce.
Przecież te święta nie są tylko dla
małych dzieci, ale dla wszystkich.
Jezus przychodzi na świat uczyć
nas wszystkich, młodych i starych,
dziecięctwa Bożego. Przez związek
z Jezusem jesteśmy dziećmi Boga.
Może na starość – kiedy rodzice
i najbliżsi odchodzą uświadamiamy
sobie najbardziej tę radosną prawdę.

Ks. Jan Twardowski

7



PLAN KOLĘDY

27 grudnia, wtorek, od godziny 9.00 – Czerniec
28 grudnia, środa, od godz. 9.00 – Czerniewo, do p. Anny Ptach
29 grudnia, czwartek, od godz. 14.00 – Czerniewo, dokończenie
30 grudnia, piątek, od godz. 9.00 – Kleszczewo Górne, od p. Gugałów do
p. Wenzlów, potrzebny pojazd
31 grudnia, sobota, od godz. 9.00 do godz. 16.30 – Kleszczewo, od p. Richert
do p. Dufke

KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 2, 1–20

Maleńkie Betlejem, to tam wła-
śnie udał się Józef z Maryją i jeszcze
nie narodzonym Jezusem. Miasto
było pełne ludzi, dlatego chodzili
od domu do domu, aby znaleźć ka-
wałek miejsca dla siebie. Wreszcie
jeden z gospodarzy podarował im na
noc małą grotę, w której na co dzień
zamieszkiwały zwierzęta. I właśnie
tam, pośród domowych stworzeń,
przyszedł na świat Zbawiciel ludz-
kości. Zabrakło dla niego miejsca
w domach, z powodu zajętych już
miejsc. Ktoś był tam przed nim,
ktoś wcześniej znalazł dla siebie
nocleg.

Chrystus narodził się w betle-
jemskim żłobie,

biada gdyby nie narodził się
w tobie.

To zdanie autorstwa Adama
Mickiewicza, jest kluczem do roz-
ważań nad moim i twoim przeżywa-
niem dnia Narodzenia Pańskiego.
Może nasze serca są podobne do
zajętej już gospody, gdzie nie ma

miejsca dla kolejnego przybysza.
Gdyby wtedy mieszkańcy Betlejem
wiedzieli, że pod sercem Maryii
jest zapowiedziany przez proroków
Mesjasz, to na pewno znaleźliby
dla niego miejsce. Dziś na początku
dwudziestego pierwszego wieku, ży-
jemy tradycją Bożego Narodzenia.
Stroimy w domach i świątyniach
choinki. Budujemy piękne szopki,
gdzie wkładamy gipsową figurkę
Chrystusa. Przykrywamy stół bia-
łym obrusem, pod który kładzie-
my odrobinę sianka. W centralnym
miejscu kładziemy opłatek i Bi-
blię. Spożywamy wigilijną wiecze-
rzę, a pod choinką czekają już ko-
lorowe prezenty. Dziś trudno nam
wyobrazić sobie te grudniowe dni
bez tej, liczącej nieraz wiele stuleci,
zewnętrznej oprawy.

Kilkanaście lat temu, uczestni-
cząc w wigilii, byłem świadkiem
pewnego wydarzenia. Kiedy rozpo-
czynała się wieczerza, na środku
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stołu leżało otwarte Pismo Świę-
te. Po uroczystym odczytaniu roz-
ważanego właśnie fragmentu, nie
wróciło już na swoje miejsce. Tam
gdzie do tej pory leżało Boże Sło-
wo postawiono półmisek z sałat-
ką, a Święta Księga wylądowała
na półce obok „Potopu” Henryka
Sienkiewicza. Choć stół był du-
ży, zabrakło na nim miejsca dla
najważniejszej Księgi. Tak jak we
współczesnym świecie, bardzo czę-
sto brakuje miejsca dla Boga. A czy
w moim i twoim sercu jest dla nie-
go miejsce? W ten kolejny grudzień
naszego życia, spróbujmy dokonać
autorefleksji.

Czy moje serce jest stajen-
ką, gdzie Zbawiciel przychodzi na
świat, czy może gospodą, w której
zabrakło dla Niego miejsca? Może
jest coś co zajmuje miejsce należne
dla Jezusa? Dzisiejsza cywilizacja
proponuje nam wiele atrakcji.

Liberalny styl życia, pragnienie
materialnego bogactwa, zdobycie
zaszczytnego stanowiska, osiągnię-
cie sukcesu zawodowego, szukanie
szczęścia jedynie w tym życiu – to
mogą być goście, którzy zajęli już
tyle miejsca w moim sercu, że nie
ma gdzie ugościć najważniejszego,
jakim jest Bóg.

Za tymi wszystkimi „mieszkań-
cami” kryje się szatan, który kusząc
sprawami tego świata, nieustan-
nie przyprowadza ich do nas. Tak
często mówimy Jezusowi: tu nie
ma już miejsca. Ale czy mogę być
szczęśliwy, kiedy brakuje najwspa-
nialszego gościa. Jego nie zastąpi
nic, nawet gdybyśmy zrealizowali

wszystkie życiowe marzenia, żyli
wolni od wszelkich trosk tego świa-
ta – to i tak nigdy nie będziemy
szczęśliwi. Bo ten, który nas kocha,
ciągle stoi za drzwiami. Wyrzućmy
więc z naszego życia to, co zajmuje
w sercu miejsce przeznaczone dla
Chrystusa. Trzeba zdjąć ze stołu
ten talerz z sałatką, aby ponownie
leżała na nim Biblia. To prawda, że
sałatka jest smaczna i kuszące są
sprawy tego świata, ale ten talerz
kiedyś będzie pusty i sprawy dziś
ważne też stracą kiedyś na ważno-
ści. Jedynie Jezus może dać nam coś
trwałego, co nie ulegnie zniszczeniu
w powodzi współczesności.

Zbawiciel narodził się w Betle-
jem. W języku hebrajskim oznacza
to Miasto Chleba. Jeżeli dokład-
nie przyjrzymy się działaniu Boga
w historii, to zobaczymy, że nie ma
w nim przypadków. Z jednego fak-
tu wypływa następny, choć nieraz
dzieli je odległość kilkuset lat. Dla
przykładu posłużę się tu dwoma
wielkimi wydarzeniami. Gdy Bóg
zawierał ze swoim ludem przymie-
rze wypisane na dwóch tablicach
Dekalogu, uczynił to na górze Synaj.
Gdy Jezus, rozszerzył to przymie-
rze na całą ludzkość, uczynił to na
górze Golgoty.

Przychodząc na świat w Mieście
Chleba, rozpoczął drogę, prowa-
dzącą ku Eucharystii. Ponad trzy-
dzieści lat później połamał chleb
w Wieczerniku i już na zawsze
pod tą postacią został ze swoim
ludem. Niedawno zakończył się ob-
chodzony w całym Kościele rok
Eucharystii. Kolejny raz mieliśmy
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okazję zastanowić się nad jej rolą
w naszym życiu. Czy skorzystaliśmy
z tej szansy? Czy może obok tego
wielkiego wydarzenia przeszliśmy
obojętnie? A przecież, jak mówią
dokumenty Soboru Watykańskiego:
Eucharystia jest źródłem i szczytem
życia chrześcijańskiego.

Kiedy jeszcze byłem klerykiem,
usłyszałem w czasie jednej z Mszy
świętych zdanie, które często po-
wtarzam i pozwólcie, że powtórzę
je jeszcze raz: Msza święta to naj-
ważniejsza godzina tygodnia.

Przeżywając radość narodzin Je-
zusa w Mieście Chleba, uświada-
miamy sobie, że pragnie on miesz-
kać w każdym ludzkim sercu. Za-
praszajmy go przynajmniej każdej
niedzieli. A wtedy moje i twoje serce
stanie się stajenką i radość Bożego
Narodzenia będzie trwała cały rok.

Gdy Jezus przyszedł na świat,
nieopodal pasterze pilnowali swoich
owiec. To właśnie oni jako pierw-
si otrzymali radosną wieść i jako
pierwsi oddali hołd Dzieciątku. Każ-
dy z nas już wiele o nich słyszał.
Wydaje się, że znamy ich dobrze
z biblijnego przekazu i choćby z ja-
sełkowych przedstawień, lecz z tego
wydarzenia wypływa bardzo ważna
prawda, która jest jedną z podstaw
chrześcijaństwa. Pasterze byli ludź-
mi prostymi, często zepchniętymi
na margines społeczeństwa. I wła-
śnie ci pogardzani przez wielkich
tego świata, tamtej szczególnej no-
cy otrzymali tak wielką łaskę. Dziś
na początku dwudziestego pierw-
szego wieku, Chrystus, podobnie
jak wtedy, pochyla się nad każdym

utrudzonym, odrzuconym, samot-
nym, niepełnosprawnym.

Niestety w naszej niby nowo-
czesnej cywilizacji, doświadczamy
nowego rodzaju apartheidu – se-
gregacji według pozycji społecznej,
zdobytego wykształcenia, historii
życia, a nawet wieku i urody. Czę-
sto spotykamy się z sytuacją, że
inaczej traktuje się ludzi na sta-
nowiskach, a inaczej wykonujących
prostą pracę. Ten, to jest ktoś, z nim
warto porozmawiać, a tamten, to
nic, nie warto tracić dla niego czasu.
Tylko, że wiadomość o narodzinach
Zbawiciela, jako pierwsi usłyszeli
ci, którzy byli niczym w oczach
świata.

Przeżywając tegoroczne święta,
warto zastanowić się nad tą prawdą.
Czy ja czasem też nie pogardzam
człowiekiem z ustalonego przeze
mnie gorszego szeregu? Chrystus
zrównał wszystkich ludzi. Nie mo-
żemy ich segregować na lepszych
i gorszych. Nie może chrześcija-
ninem nazywać się ten, kto trzy-
mając nos wyżej czoła, wywyższa
się i gardzi prostym człowiekiem.
Pozwólcie, że podzielę się z wami
jeszcze jednym przeżytym doświad-
czeniem.

Gdy byłem na piątym roku se-
minarium, zacząłem zanosić Jezusa
do chorych. Pewnego dnia idąc po
głównej ulicy w Gdyni mijałem
się z dobrze wyglądającym czło-
wiekiem pod krawatem. Ten nagle
zaczął mnie wyzywać słowami, któ-
rych nie chcę tu cytować. Powiem
tylko, że ostro ubliżał Bogu. By-
łem wtedy młody i przyznam się, że
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to wydarzenie mocno wyprowadziło
mnie z równowagi. Przez dobre pół
godziny nie mogłem dojść do siebie.

Kiedy odwiedziłem już prawie
wszystkich czekających na Chrystu-
sa w domach, przechodziłem alejką
koło torów i dostrzegłem dwóch
ludzi pijących coś, co nazywają wi-
nem. Siedzieli na ławce. Pamiętając
tamto wcześniejsze doświadczenie,
niepewnie szedłem w ich kierun-
ku. I nagle jeden z nich uklęknął
i próbował trzęsącą się ręką uczynić
znak krzyża. Tamten dzień nauczył
mnie, że nie można oceniać człowie-
ka według swoich tylko wyobrażeń.

Ci prości pasterze wrócili do
swych owiec, wychwalając Boga za
wielkie dzieło, którego byli świad-
kami. Już na zawsze zostali wpisani
w historię, którą Stwórca pisze tak-
że w moim i twoim życiu. Nie
istniejemy z przypadku i każdy

z nas mając swoje miejsce jest dziś
niezastąpiony. Pan przemawia do
człowieka w codziennych faktach.
Tak przemawia do ciebie i mnie.
Czasem są dobre, a czasem złe,
ale to tylko ludzki obraz rzeczy-
wistości. Tak naprawdę, Bóg wie
najlepiej, jak nas prowadzić.

Znowu nadchodzi Boże Na-
rodzenie – najpiękniejsze Święta
w ciągu roku. Znowu zasiądziemy
do stołu, podzielimy się opłatkiem,
zaśpiewamy kolędy, poczujemy nie-
powtarzalny klimat – będziemy
wierni pięknej tradycji.

Najważniejsze jednak jest to,
byśmy przyjęli Chrystusa, który
kolejny raz ofiaruje się za nas na
ołtarzu – przyjęli Go nie w gipsowej
figurce, lecz w małym kawałku
chleba.

Ks. Dariusz Woźny

A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie Ten,
który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności.

Księga Micheasza 5,1

BŁOGOSŁAWIONEGO CZASU ADWENTU

RADOSNYCH I OWOCNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

życzy
Ks. Dariusz Woźny
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KOLĘDĘ ŚPIEWAĆ CZAS

Niewiele jest rzeczy w polskiej
tradycji i kulturze, do których
przyznajemy się wszyscy, i które
wszyscy akceptujemy. Tym bardziej
więc warto pielęgnować i szanować
kolędy – pieśni bożonarodzenio-
we stanowiące fundament rodzimej
świątecznej obyczajowości.

Któż nie zna jednej chociażby
kolędy? Ba, znać tylko jedną to
wstyd! Są one przecież jak skrzaty
domowe, które karmi się okruchami
chleba i świątecznego kołacza, a one
w zamian odwdzięczają się nam
rzewną melodią, ciepłym słowem
i darem nadziei na nadchodzący
rok. Rodzimy się z kolędą w duszy.

W dawnych czasach spotykamy
różne nazwy tych pieśni. Mówiono
o nich kantyczki, rotuły, symfonie,
pieśni, piosenki. Współczesna na-
zwa wywodzi się od łacińskiego sło-
wa calendae, oznaczającego pierw-
szy dzień każdego miesiąca. Z ka-
lendą styczniową wiązał się obyczaj
składania sobie nawzajem darów
i życzeń. Dzisiejsza kolęda obej-
muje swoim znaczeniem wszystkie
pieśni bożonarodzeniowe zarówno
te kościelne, jak i świeckie. Ale jesz-
cze w 1838 roku ks. Mioduszewski
w Śpiewniku kościelnym osobno
umieścił pieśni poważne do śpie-
wania w kościele i zatytułował je
Pieśni na Boże Narodzenie, osobno
zaś Pastorałki i kolędy, zawierają-
ce pieśni kolędników, które należy
śpiewać tylko w domu.

Kolebką kolęd są Włochy, a au-
torem pierwszej był podobno św.
Franciszek z Asyżu. Pierwsza pol-
ska kolęda – potwierdzona w ręko-
pisie – pochodzi z 1424 r. i zaczyna
się słowami Zdrow bądź, krolu an-
jelski. Druga nosi tytuł Stałać się
rzecz wielmi dziwna i zapisano ją
w 1442. W tym samym wieku na ję-
zyk polski przełożono 31 utworów.
Z końca wieku XVI popularność do
dziś zachowała pieśń Anioł paste-
rzom mówił.

Złoty okres polskiej kolędy to
wiek XVII i pierwsza połowa wieku
XVIII. Kantyczki się polonizują po-
przez dodawanie rodzimego sztafa-
żu. Pojawiają się melodie polonezów
(Bóg się rodzi), mazurków (Dzisiaj
w Betlejem) i krakowiaków (Hej
bracia, czy wy śpicie). Świat przed-
stawiony w kolędach to krajobraz
typowo polski: gromady pasterzy,
wiejskie chaty, polskie nazwy miej-
scowości i grudniowa ostra zima.
Chrystus rodzi się w Polsce:

Ot, trzeba iść do Mogiły, potem do
Pińczowa,
A z Pińczowa na Bielany, potem do
Głogowa...
Od Głogowa do Betlejem będzie już
pół drogi,
weźmiem z sobą ze dwa sadła, by
smarować nogi...

Warto wspomnieć, iż polska ko-
lęda przekroczyła granice kraju
i stała się bardzo popularna na
terenach kościoła wschodniego – na
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Białorusi i Ukrainie. Dwie z nich
to Przybieżeli do Betlejem i W żło-
bie leży. Autorem tej drugiej jest
sławny polski kaznodzieja i jezuita
Piotr Skarga. Z XVII wieku pocho-
dzą przepiękne bożonarodzeniowe
kołysanki: Gdy śliczna Panna Syna
kołysała (odnaleziona w rękopisach
sióstr klarysek) oraz Lulajże, Jezu-
niu.

Wiek XVIII, mimo że nie sprzy-
jał rozwojowi jakiejkolwiek twór-
czości sakralnej – zlaicyzowane
Oświecenie – pozostawił po sobie
jedną z najbardziej dostojnych kolęd
autorstwa Franciszka Karpińskie-
go: Bóg się rodzi, moc truchleje.

W następnym stuleciu powstają
zbiory kolęd. Wspomniany wyżej
ksiądz Michał Marcin Mioduszew-
ski wydaje osobno Pastorałki i ko-
lędy z melodiami (1843), a Karol
Miarka Kantyczki, kolędy i pasto-
rałki. Teofil Lenartowicz, poeta ro-
mantyczny zwany „lirnikiem mazo-
wieckim”, pisze pastorałkę Mizerna
cicha stajenka licha.

W czasach zaborów popularność
melodii kolęd sprzyjała licznym pa-
rafrazom, służącym przekazaniu
aktualnych, najczęściej buntowni-
czych – zakazanych przez cenzurę
– treści. Po Powstaniu Styczniowym
śpiewano tak:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Hymn żalu wznoszą narody.
Piosnkę zemsty i swobody,
Ach, to Maria w bólach rodzi,
Bóg się rodzi, Bóg się rodzi...

Przez wieki pieśń bożonarodze-
niowa szła z Polakami na Sybir

i do obozów koncentracyjnych. By-
ła znakiem rozpoznawczym roda-
ków. W czasie I Wojny Światowej,
na froncie francusko-niemieckim
w wigilię 1915 roku odezwały się
tony polskiej kolędy z okopów fran-
cuskich. Śpiewali polscy ochotnicy.
Po pewnym czasie ta sama melodia
popłynęła z pozycji niemieckich –
śpiewali ją Polacy wcieleni siłą do
armii niemieckiej. Dała znać o sobie
złośliwa Pani Historia...

Obok kolęd rodziła się poezja
Bożego Narodzenia. Tworzyli ją
sami wielcy: Mickiewicz, Norwid,
Słowacki, Leśmian. Ciekawą for-
mę literacką – kolędę okupacyjną
– stworzył poeta pokolenia Kolum-
bów Krzysztof Kamil Baczyński.
W mrocznym czasie wojny miała
być ona ucieczką od zagrożeń, ale
też sprawdzianem dla człowieczej
moralności i odpowiedzialności:

Aniołowie, aniołowie biali,
O! przyświećcie blaskiem skrzydeł
swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
by jak człowiek szedł do
Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

Warto sięgnąć do jednego z licz-
nych wyborów kolęd, by rozsnuć
sieć łagodnej melancholii w cza-
sie, w którym często odnajdujemy
istotę ważnych spraw, a codzienne
zabieganie – odarte ze złotej maski
– jawi się szalonym i chaotycznym
tańcem ludzkiego mrowiska. Na
krótko wprawdzie, ale jednak...

Paweł Paziak
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NAJSTARSZE KOLĘDY POLSKIE
OD XV DO XVII WIEKU

Pokłon Trzech Króli, o. Hipolit Szolc, fragment
Antyfoniarza, XVII wiek, ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej.

Pierwsze kolędy polskie pocho-
dzą z piętnastego i szesnastego
wieku. Badacze dziejów uznają, że
obyczaje bożonarodzeniowe związa-
ne są z działalnością trzech zako-
nów: Franciszkanów, Bernardynów
i Benedyktynów. Święty Franci-
szek z Asyżu, założyciel pierwszego
z wymienionych zakonów, zapocząt-
kował tradycje bożonarodzeniowe
w 1223 r., budując w Greccio pod
Rieti szopkę i wystawiając jasełka.
Przy żłobku z Dzieciątkiem, Matką

Bożą i Józefem śpiewano
pieśni, określane w Kan-
cjonałach (dawne śpiewniki
kościelne) „kolędami klasz-
tornymi”. Dowodzić to mo-
że, że pierwsze kolędy były
dziełem zakonników, którzy
chcieli wzbogacić radosny
okres Bożego Narodzenia.
Najstarsza pieśń bożonaro-
dzeniowa w języku polskim
pochodzi z 1424 roku. Ko-
lęda ta znana jest w trzech
nieco różniących się od sie-
bie wersjach, ale pod jed-
nym tytułem „Zdrow bądz,
krolu anjelski”. Odnalazł ją
Aleksander Brückner (au-
tor Encyklopedii Staropol-
skiej) w Petersburgu w jed-
nym z rękopisów po dawnej
Bibliotece Załuskich. Manu-
skrypt ten należał pierwot-
nie do wikariuszy wiślickich
i zawierał kazania magi-

stra praskiego Jana Szczekny. Ów
praski kaznodzieja był spowiedni-
kiem królowej Jadwigi, pierwszej
żony Władysława Jagiełły. Tekst
tej pieśni umieszczono w kaza-
niach przygotowanych na Boże Na-
rodzenie roku 1424. Możemy z du-
żym prawdopodobieństwem zakła-
dać, że patron naszego trąbkowskie-
go gimnazjum Kazimierz Jagielloń-
czyk słuchał kolęd śpiewanych nie
tylko po łacinie, ale i w języku pol-
skim. Śpiewniki łacińskie zawierają
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najstarsze kolędy polskie śpiewa-
ne w języku kościoła, są to: Ave,
magne rex coelorum, Grates nunc
omnes. Nie znamy autorów tych
pieśni. Inne polskie pieśni z te-
go okresu noszą tytuły: Augustus
kiedy królował, Dziękujemy wszyć-
cy z tej Bożej dobroci. W odnale-
zionej studenckiej kantyczce (tanie
książki rozpowszechniane na jar-
markach i odpustach zawierające
pieśni religijne, kolędy i pastorał-
ki) z XV wieku noszącej nazwę
„Rotuła kolędowa” znajdują się 22
pieśni łacińskie i 5 polskich. Pie-
śni o tematyce bożonarodzeniowej
śpiewane między 24 XII a 2 II (Mat-
ki Boskiej Gromnicznej) nazywa-
no początkowo zwyczajnie: Pieśń,
Piosnka, Piosenka. Utwory te w XV
wieku nazywano również rotuła-
mi. Pojęcie „kolęda” pierwszy raz
pojawia się w tekście muzycznym
szesnastowiecznym – w Tabulatu-
rze Jana z Lublina z lat 1536–1548.
Kolędy drukowane pojawiły się po
raz pierwszy w „Kancjonale Skła-
danym” w Bibliotece Czartoryskich.
Autorzy dwie pieśni spośród dzie-
więciu nazywali właśnie kolędami.
Warto poznać tytuły tych pieśni:
Chwalmyś wszyscy z weselem, Pio-
sna na dzień Narodzenia Pańskiego
na nutę jako: „Dies est laetitiae
etc” przełożona jest kolęda ku śpie-
waniu dla dziatek, Nuż my dziatki,
zaśpiewajmy z weselem, Kolęda ku
śpiewaniu dziatek.

W źródłach XVI wiecznych mo-
żemy odnaleźć 85 utworów określa-
nych jako kolędy, rotuły, pastorałki.
Pieśni te znajdują się w bibliotekach

zakonnych (u franciszkanów, ber-
nardynów i benedyktynów), w Bi-
bliotece Czartoryskich w Krakowie
i Bibliotece Kórnickiej oraz w kil-
ku rozproszonych manuskryptach.
Z tego okresu znamy już nazwiska
autorów pieśni, byli to: Baltazar
Opecia, Jan Kochanowski, Seba-
stian Grabowiecki, Marcin Laterny.

Kolędy wymienionych autorów
opisują Narodziny Chrystusa i hi-
storię jego dzieciństwa. W XVI wie-
ku pod pojęciem kolędy rozumie się
także podarki i prezenty, jakie wy-
żsi stanem dawali swym poddanym
w okresie świąt. Zygmunt Gloger
– autor czterotomowej Encyklope-
dii Staropolskiej wydanej w latach
1900–1903 – tak opisuje „Kolen-
dę”, jaka miała miejsce na Wawelu
między wnukiem K. Jagiellończy-
ka, królem Zygmuntem Augustem,
a jego błaznem Stańczykiem: „Gdy
raz Zygmunt August nie dał żadnej
«kolędy» staremu Stańczykowi, on,
gdy przybyli senatorowie z powin-
szowaniem do monarchy, chodził
smutny i głośno wzdychał, a zapy-
tany o powód troski, odpowiedział
tak, żeby król usłyszał: «Dla mnie
rok nie nowy, bo suknie mam stare.»
Dobry król uśmiechnął się i kazał
dać Stańczykowi nowy, żupan, pas
i buty. Dawni magnaci bywali hojni
i rozdawali dworzanom swym «na
kolędę» konie, rzędy, pasy, bobrowe
kołpaki, szable itd. Szlachta dawała
«kolędy», na jakie było ją stać.”

Z zachowanych rejestrów ra-
chunków Zygmunta Starego wy-
nika, że „na kolędy” panom „wi-
kariuszom dano złotych 10, tata-
rom winszującym – złotych 30. Ża-
kom, grającym niemiecką komedię,
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Pokłon pasterzy, o. Hipolit Szolc, fragment Antyfoniarza,
XVII wiek, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

grzywna 1 i groszy 24”. W wie-
ku XVII pojawiły już się roz-
budowane pastorałki, w których
opiewano również gospodarza i go-
spodynię, a szczególnie ich dzieci,
synów i córki. Podkreślano urodę
domowników i dziękowano za da-
ry. Z 1615 r. zachowała się taka
„chłopska” kolęda. Po wysłucha-
niu wieści o cudownych Narodzi-
nach Pana i wezwaniu imienia
Bożego oraz życzeń dla domowni-
ków śpiewano: „Darował nas Pan

gospodarz Bardzo hoj-
nie I przystojnie, Choć
onacznie (śmiesznie),
Przecię bacznie: Łasz-
tem sieczki, Cent-
nar brzeczki (słodu),
Dymu komin, Żół-
tych słonin, Kiełba-
śnice I jątrznice (kieł-
basy). Wszyscy pyzem
(razem) Pod tym chy-
zem (chałupą) Boga
proście: Niech mu ro-
ście Na miąsz (grubo)
pani, Konie w stajni;
Na oborze I w komo-
rze Wszystko szum-
no; Wielkie gumno,
Stogi, brogi Jako ro-
gi Stoją wszędzie. Do-
brze będzie Amen!”

Na zakończenie
podaję tekst anonimo-
wej kolędy z II połowy
XV wieku:

Bądź wiesioła
Panno Czysta,
gdyś poczęła
Jezu Krysta
anjołem pozdrowiona.
Bądź wiesioła porodziłaś
a panieństwa nie straciłaś
Duchem Świętym napełniona.
Bądź wiesioła gdyć przyjali
trzej Krolewie, dary dali,
synkowi się modlili.

Mariusz Paradecki
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KU RAJSKIEMU STADIONOWI

Rok minął. Dla niektórych pew-
nie ostatni... tu na ziemi, wszak
Pan powołuje do siebie nieustan-
nie. Zatem musimy gromadzić po-
sag w postaci dobrych uczynków,
aby bezboleśnie zapukać do bramy
Św. Piotra. Pewnie zapyta – kto
to? A wówczas warto byłoby od-
powiedzieć – Madzia, Adaś, Filip,
Zosia, Jasio, z workiem prezentów
dla Wszystkich Świętych w postaci
dobrych uczynków...

W tym momencie Św. Piotruś
otworzy pewnie szeroko drzwi i...
ogrzeje podniebnym runem a tak-
że pozwoli przytulić się do Jezusa,
który tam pewnie nieustannie ob-
chodzi swoje urodziny. Miło by było
spotkać całą rzeszę świętych, rado-
snych, rozśpiewanych, z pasterzami
i mędrcami ze Wschodu na czele.

Tylko jaka recepta na autostradę
do nieba? Aby podróż nie kojarzyła
się z przejazdem na drugi koniec
Polski po naszych rewelacyjnych
drogach :-(. Powiedział mi kapłan
na listopadowych rekolekcjach, że
ta nieznana świętość to nic innego
jak... ciche zamykanie drzwi za sobą,
podniesiony śmieć na ulicy, podlany
kwiat przy kapliczce na skraju wsi,
serdeczna rozmowa z sąsiadem, od-
wiedziny obłożnie chorego, telefon
do przyjaciela, który pewnie z utęsk-
nieniem czeka na Twój głos, szczery
uśmiech do znajomych w kolejce po
wigilijnego karpia...

Tyle chyba każdy z nas jest
w stanie zrobić, aby zdać egzamin
do nieba? Tylko musimy wiedzieć,

że nie mamy możliwości poprawki
egzaminu, zatem lepiej „lipy nie
odwalać”.

Wypada rozejrzeć się wokół sie-
bie i pomyśleć co mogę bezintere-
sownie zrobić (bez pytania – za ile?)
dla mojej rodziny, ulicy, wsi, parafii,
gminy...? Śmieci coraz więcej, mimo
że strażacy starają się sprzątać –
to dobry pomysł władz gminy, jeśli
chodzi o przystanki – ale spójrz na
przydrożne rowy, obejścia sklepów,
tam, przyznasz, jest nieco gorzej...

Idźmy dalej... ku niebu. Róż
Różańcowych i Rycerstwa – całe za-
stępy w naszych wsiach. Czy oprócz
modlitwy (pomijam dojrzałych wie-
kiem i obłożnie chorych) nie mogli-
byśmy całymi gromadami włączyć
się w porządkowanie przydrożnych
świątków, kapliczek, kościoła, cmen-
tarza... Powiem szczerze, na wpół
martwe te rozmodlone dłonie i usta!
A przecież już przed wiekami pa-
dły słynne zakonne słowa – Ora et
labora – módl się i pracuj.

Zróbmy kolejny krok ku wiecz-
ności... banalny – tak głośno narze-
kamy na władzę, a na dobrą sprawę
cała nasza gmina przegrała tego-
roczne wybory: (Niestety niewielu
z nas miało czas na wrzucenie swego
głosu do skrzynki, zwanej potocznie
urną. Teraz cicho sza! Nie byłeś
na wyborach, to głosu nie masz,
przynajmniej przez najbliższe 4 la-
ta, chyba że wybory rozpiszą nieco
szybciej, bo gwiazdy coraz słabiej
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świecą w galaktyce sejmowej, rzą-
dowej i rzeszy stanowisk, często
zupełnie niepotrzebnych a sowicie
opłacanych.

Ot, z ostatniej chwili... – Polacy
z łezką w oku można rzec, nieco
chyba za dychę! Spójrzmy na wielką
historię naszych wsi okresu między-
wojennego, kiedy Anna Burdówna,
Kunegunda Pawłowska, Zygmunt
Kurek, Paweł Damrath i wielu in-
nych z narażeniem życia uczyli
ojczystej mowy i historii. Niejeden
Twój dziadek albo babcia, ojciec albo
matka byli dławieni przez Panów –
Niemców, z racji tego, ze przyznawa-
li się do polskości. Dlaczego o tym
piszę? 11 listopada ze smutkiem
obserwowałem, że tylko niewielu
naszych mieszkańców w gminie na
swych domach wywiesiło biało czer-
wone flagi... Ginie w wielu z nas
gdzieś patos, patriotyzm, pamięć
o Ojczyźnie i dokonaniach wielkich
tych ziem. Smutno.

Kroczmy jednak dalej ku świę-
tości mocnym, równym krokiem
w parafii sanktuaryjnej, maryjnej,
wybranej – a tak rzadko odwiedza-
nej przez wielu z nas. Oby nasz krok
nie był rzewny tylko przez 5–7 dni
jak w czasie agonii, śmierci i pogrze-
bu Jana Pawła II. Wówczas wszyscy
biegiem do kościoła, biją na alarm.
Paradoks – Karol Wojtyła – Polak
z krwi i kości, który nie wstydził się
podać ręki choremu, podnieść pa-
pierka na górskim szlaku, wywiesić
ojczystej flagi itd... – musiał umrzeć,
by prezydent podał rękę, a nie no-
gę swemu następcy, musiał umrzeć
Ten, co lubił kremówki, aby nas
było sporo w kościele, przy przy-
drożnej kapliczce. Musiał umrzeć

Jan Paweł II, by łza zaszkliła się
w oku u dorosłego faceta choć na
chwilkę po długich latach.

To może prosić Boga, by Ojciec
Święty umierał na naszych oczach
dwa razy w miesiącu?... Nasz rodak
Karol, co został Papieżem, był pięk-
nym, żywym, wartościowym drogo-
wskazem do świętości i doskonało-
ści. Warto Go naśladować w drodze
do Domu Ojca, aby spotkać się
na wspólnym rajskim meczu, gdzie
JP II Wielki jak za dobrych, młodych
lat będzie stał na bramce i bronił
nasze silne strzały... Warto dołączyć
do drużyny zwycięzców, której ka-
pitanem pewnie jest sam Św. Jan
Bosko. Znajdziemy pewnie pastusz-
ków, królów i krzepkich Apostołów.
A sam mały nowo narodzony Jezus
jest sprawiedliwym sędzią z gwizd-
kiem w dłoni. Jednak pewnie nie
ma dużo do roboty wszak gra jest
fair-play, bez fauli i przekleństw.

I co ważne drogich biletów nie
trzeba kupować, wystarczy pokazać
kartę VIP-ów w postaci dobrych
uczynków, która brzmi – kroczy-
łem na ziemi ku świętości poprzez
gromadzenie dobrych uczynków.

Pewnie Św. Piotr wcieli się w ro-
lę spikera i powie – zapraszamy
wszystkich kibiców, których przy-
prowadził do nas wielki fan pił-
ki Jan Chrzciciel, który przygo-
towywał wielu na przyjście Pana,
na rozgrywki w rajskich mistrzo-
stwach. Prosimy na trybunę hono-
rową, miejsce do wyboru między
Matką Bożą a Siostrą Faustyną.
Czego Państwu i sobie życzę.

Jan Trofimowicz jr
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PIELGRZYMKA DO WILNA

Matka Boża Ostrobramska.

W niedzielę, 6 listopada Apelem
jasnogórskim o 21.00 rozpoczęła się
pielgrzymka do Wilna zorganizowa-
na wspólnie z parafią pręgowską.
W sumie chętnych było 20 osób,
dlatego wynajęliśmy mały „bus”
dwudziestoosobowy.

Do Wilna zdrowi i w dobrym
nastroju dojechaliśmy w poniedzia-
łek, około godziny 9 rano. W hotelu,
odległym od miasta o około 20 km,

odświeżyliśmy się i po śniadaniu wy-
ruszyliśmy na zwiedzanie Antokolu,
cmentarza na Rossie i kościołów.

W Sanktuarium Maryjnym
w Ostrej Bramie odprawiliśmy Mszę
św. z udziałem tylko naszej piel-
grzymki. Potem zwiedziliśmy górę
krzyży i spożyliśmy wspólny obiad
w zabytkowej restauracji. Bardzo
miło, ze śpiewem kapeli ks. Zyg-
munta Słomskiego spędziliśmy wie-
czór w naszym hotelu.

Na następny dzień po śniadaniu
znów w Ostrej Bramie odprawi-
liśmy Mszę św. dla naszej grupy
i po skromnych zakupach udali-
śmy się do pobliskich Trok, gdzie
zwiedzaliśmy jedno z najstarszych
sanktuariów Maryjnych, zjedliśmy
posiłek w restauracji u Karaimów,
dawnych osadników krymskich.

Wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną. W dobrym nastroju, humorze
i zdrowiu powróciliśmy we wtorek
w nocy. Szkoda, że mało parafian
skorzystało z tej taniej oferty udania
się na pielgrzymkę do narodowego
sanktuarium Litwinów.

Ks. Edward Szymański

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości
w Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich rozpoczęły się uroczystą Mszą
świętą w intencji Ojczyzny. Następ-
nie w auli Gimnazjum zgromadzili

się uczniowie i pracownicy szkoły,
a także radni i sołtysi z terenu na-
szej gminy, aby uczestniczyć w spo-
tkaniu z dyrektorem Instytutu Hi-
storii na Uniwersytecie Gdańskim
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prof. dr. hab. Tadeuszem Stegne-
rem. Profesor przybliżył zebranym
historię odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uczniowie gimna-
zjum recytowali poezję i śpiewali
pieśni patriotyczne. Po spotkaniu
na auli prof. Stegner obejrzał szkołę
i spotkał się z nauczycielami.

11 listopada w Auli im. Ja-
na Pawła II naszego gimnazjum,
odbył się koncert fortepianowy, po-
przedzony krótkim wykładem hi-
storycznym oraz recytacją poezji
patriotycznej. Historię dążenia Pol-
ski do niepodległości przedstawił
dyrektor gimnazjum Mariusz Para-
decki. Uczniowie gimnazjum: Mag-
dalena Malinowska, Martyna Bo-

rejszo, Adrianna Karcz i Marcin
Wohlert zaprezentowali utwory Le-
opolda Staffa, Juliusza Słowackiego
i Cypriana Kamila Norwida. Na-
stępnie mieliśmy okazję wysłuchać
koncertu dzieł Fryderyka Chopina
w interpretacji wielokrotnie wyróż-
nianego i nagradzanego w konkur-
sach pianistycznych oraz koncertu-
jącego w Polsce i na świecie stu-
denta III roku Akademii Muzycznej
w Gdańsku Macieja Gańskiego. Mu-
zyk zaprezentował Poloneza As-dur,
Mazurka op. 24, Walca F-dur, Etiudę
c-moll oraz Scherzo b-moll. Licznie
zgromadzona publiczność owacyjnie
przyjęła występ młodego artysty.

Dorota Niewiadomska

Koncert Macieja Gańskiego w Trąbkach Wielkich.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Ostatnie dni października i po-
czątek listopada to okres, kiedy
gremialnie odwiedzamy groby na-
szych bliskich, porządkujemy je
i ozdabiamy kwiatami. W dniu
Wszystkich Świętych uczestniczy-
my we Mszach św. odprawianych
na cmentarzach. W Dzień Zadusz-
ny modlimy się za wszystkich
zmarłych i zapalamy znicze na
grobach. Jest to oznaką naszej mi-
łości do tych bliskich, którzy przed
nami odeszli do Pana.

***

6 listopada chrzest św. w naszym
kościele otrzymali:

� Klaudiusz Jarosław Filan,
syn Marleny i Jarosława z Ełga-
nowa;

� Karol Kurt Hennig, syn Ga-
brieli i Waldemara z Ełganowa.

***

10 listopada, z okazji Święta
Niepodległości, odbyła się IX Uro-
czysta Sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Najpierw o godz. 9. rad-
ni i sołtysi uczestniczyli, wspólnie
z nauczycielami i uczniami gim-
nazjum, we Mszy św. w kościele
w Trąbkach Wielkich, a o godz. 10.
rozpoczęła się sesja w bibliotece
trąbkowskiego gimnazjum. Zaraz
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Nowo ochrzczony Klaudiusz Jarosław Filan z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Karol Kurt Hennig z rodzicami i chrzestnymi.
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po otwarciu obrad radni i sołtysi
udali się do auli gimnazjum, aby
uczestniczyć w Uroczystej Akade-
mii z okazji Święta Niepodległości.

Kolejnym punktem sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gmi-
ny Trąbki Wielkie” pani Annie
Burdównie, 94-letniej mieszkan-
ce Łodzi, która przed II wojną
światową pracowała jako nauczy-
cielka w Szkole Macierzy Polskiej
w Ełganowie i w Polskiej Ochronce
(ówczesnym przedszkolu) w Trąb-
kach Wielkich.

Na zakończenie uroczystej sesji
nauczycielom i uczniom, wyróż-
nionym w tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiej Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, wręczono dyplo-
my i nagrody:

� ze Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu wyróżnienia otrzyma-
li: dyrektorka Maria Madej,
nauczycielka Violetta Muraw-
ska oraz uczennice: Domini-
ka Konieczny, Magdalena Ku-
saj, Barbara Sopata i Hanna
Tuszkowska;

� z Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich wyróżnienia otrzyma-
li: dyrektor Mariusz Para-
decki, nauczycielka Andżelika
Arym-Szwindowska, klasa II b
oraz uczennice: Aleksandra Ho-
dun, Agata Murawska i Sylwia
Sopata.

� z Gimnazjum w Warczu wyróż-
niono nauczycielkę Hannę Pękał
oraz ucznia Marcina Koszałkę;

� ze Szkoły Podstawowej w Mierze-
szynie wyróżniono nauczycielkę
Elwirę Bieniuk oraz klasę VI b.

***
Zakończyły się rozgrywki run-
dy jesiennej sezonu piłkarskiego
2004/2005. Na półmetku rozgry-
wek nasze drużyny osiągnęły na-
stępujące wyniki:

1) W grupie II ligi okręgowej ze-
spół Orzeł Trąbki Wielkie zaj-
muje I miejsce z dorobkiem 38
pkt przy stosunku bramek 45:10
i wyprzedza o 1 pkt drużynę Ra-
dunia Stężyca oraz o 3 pkt zespół
GTS Kolbudy. W rundzie tej na-
sza drużyna, pod wodzą grającego
trenera Jacka Grembockiego, od-
niosła 12 zwycięstw, uzyskała 2
remisy i poniosła 1 porażkę (na
wyjeździe z obecnym wiceliderem
tabeli Radunią Stężyca). W Pu-
charze Polski w IV rundzie nasz
zespół przegrał z drużyną Polonii
Gdańsk 0:1 i odpadł z rozgrywek.

2) W grupie II klasy A zespół So-
kół Ełganowo zajmuje 11 miejsce
z dorobkiem 7 pkt przy stosunku
bramek 9:26. Jesienią zespół zdołał
wygrać tylko 2 mecze i 1 zremi-
sować. Liczymy na lepsze wyniki
na wiosnę 2006 r. i bezproblemo-
we utrzymanie się w tej klasie
rozgrywek.

3) W grupie VI klasy B zespół Błę-
kitni Sobowidz zajmuje 1 miejsce
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Złoci jubilaci, państwo Teresa i Alojzy Pelowscy.

Złoci jubilaci, państwo Irena i Horst Paulsowie.
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z dorobkiem 28 pkt przy stosunku
bramek 30:12. W tym roku, po kil-
ku latach przerwy, zespół powrócił
do rozgrywek ligowych z dużym
powodzeniem i w rundzie jesien-
nej odniósł 9 zwycięstw, uzyskał 1
remis i poniósł 1 porażkę. Liczymy
na awans do klasy A już wiosną
2006 r.

4) Juniorzy Orła Trąbki Wiel-
kie (rocznik 1999) w grupie C1
zajmują 3 miejsce z dorobkiem 13
pkt przy stosunku bramek 26:9.

5) Juniorzy Orła Trąbki Wiel-
kie (rocznik 1994) w grupie DII
zajmują ostatnie miejsce, nie zdo-
bywszy ani jednego punktu. Li-
czymy, że przy solidnym treningu,

lepsze wyniki pojawią się już wio-
sną 2006 r.

***

19 listopada złote gody obchodzili
małżonkowie:

� Teresa i Alojzy Pelowscy z Eł-
ganowa

� Irena i Horst Paulsowie z Eł-
ganowa

Z tej okazji w naszym koście-
le odprawiona została dziękczynna
Msza św. w intencji Jubilatów przy
licznym udziale rodziny i znajo-
mych.

Opracował S. D.

Młoda Para Beata i Michał Świerżewscy z Trąbek Wielkich w dniu ślubu, 16
października 2005 r.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2005

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty
– p. Kisickiej

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewskiego

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Kingi – p. Wiebe

4. Za śp. Daniela Rucińskiego,
godz. 730

Za śp. Sławomira Kowitz,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Franciszka
Jaszewskiego oraz zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich, godz. 1100

Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów, godz. 1800

5. Za śp. Genowefę Dejlitko
(8. rocznica śmierci)

6. Za śp. Zygmunta Preussa
(1. rocznica śmierci)

7. Za śp. Marię Rogaczewską
Za śp. Sławomira Kowitz
(Czerniewo)

8. W intencji szafarzy
Eucharystii z naszej parafii

9. Za śp. Daniela Rucińskiego
10. Za śp. Marię i Szczepana

Goczkowskich

11. Za śp. Helenę Rucińską,
godz. 730

Za śp. Mariannę i Aleksandra
Łęczyckich oraz Teresę
i Henryka Bigusów, godz. 1100

Za zmarłych z rodzin Groszów
i Butowskich, godz. 1800

12. Za śp. Daniela Rucińskiego

13. Za śp. Wiktora Bławata

14. Dziękczynna w 18. urodziny
Łukasza Kelera

Za śp. Sławomira Kowitz
(Czerniewo)

15. Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów

16. Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (14. rocznica
śmierci)

17. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

18. Za śp. Gertrudę Ackermann,
godz. 730

Za śp. Marię (4. rocznica
śmierci) i Tadeusza
Kosikowskich, godz. 900

(Czerniewo)

O Boże błogosławieństwo
dla honorowej obywatelki
gminy Trąbki Wielkie Anny
Burdówny, godz. 1100

19. Dziękczynna za otrzymane
łaski rodziny Trofimowiczów
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21. Za śp. Daniela Rucińskiego
Za śp. Sławomira Kowitz
(Czerniewo)

22. Za śp. Alfonsa Tiborskiego
(3. rocznica śmierci)
i Ryszarda Pikulę
(10. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tych rodzin

23. Za śp. Helenę Rucińską
24. Dziękczynna, godz. 2130

(Czerniewo)
25. W intencji parafian,

godz. 0000

Za śp. Metę Cymermann oraz
Władysławę i Józefa Plaków,
godz. 730

Za śp. Jadwigę (2. rocznica
śmierci) i Józefa Borkowskich,
godz. 900 (Czerniewo)

26. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Dorotę Knapińską
(8. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Jerzego Nowińskiego,
godz. 1800

27. Za śp. Daniela Rucińskiego
28. Dziękczynna w 23. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Marii i Przemysława
Sautyczów

29. Za śp. Jolantę Kopicką
31. Za śp. Sylwestra Reimusa
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„Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas...”
Radosnego oczekiwania i gotowości

Na przyjęcie Bożego Syna do swego życia,
Mocy Ducha Świętego,

Który pomoże nam uwielbiać Boga
I zasiewać ziarno pokoju wśród Bliskich,
Wielu darów Bożych w Nowym 2006 Roku

Drogim Czytelnikom „Kany” życzy Redakcja.

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 grudnia: Aleksander Walentowski
25 grudnia: Daria Aniela Sekutowska, Krystian Tycjan Dorniak,

Dominika Katarzyna Bukowska, Amelia Agnieszka Latoszewicz

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Marcina Latoszewiczów
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Rafała Runowskich
25 grudnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Zbigniewa Wójtowiczów
25 grudnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Stanisława Janusów

ODESZLI DO PANA

9 listopada: zmarł w wieku 40 lat śp. Sławomir Kowitz z Czerńca
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


