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Mędrcy świata,
monarchowie,

gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam

trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie
nie ma tronu

ni berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata,
złość okrutna

Dziecię prześladuje!
Wieść okropna,

wieść to smutna.
Herod spisek knuje!

Nic monarchów
nie odstrasza,

do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę

im ogłasza,
nadzieją się cieszą. B
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é
E

st
eb

an
M

u
ri

ll
o,

P
ok

ło
n

tr
ze

ch
K

ró
li



ROZPOCZYNAMY Z BOGIEM NOWY ROK

Duszpasterski program nakreśla
nam zadanie do realizowania: „Bądź-
cie uczniami Chrystusa”. Odkrywa-
jąc istotę naszego chrześcijańskiego
powołania zauważamy, że sprowadza
się ono do bycia uczniem Chrystu-
sa. W ubiegłym roku rozważaliśmy,
co znaczy być powołanym („Przy-
patrzcie się powołaniu waszemu”).
Powołania są wielorakie, ale osta-
tecznie sprowadzają się do tego, by
być uczniem Chrystusa.

Przez kolejne tygodnie będziemy
starali się zrozumieć, co znaczy być
uczniem Chrystusa, czego mamy się
uczyć w Jego szkole, aby coraz do-
skonalej stawać się uczniem Chrystu-
sa. Zadanie to będziemy przybliżać
w kilku etapach. Na początku Nowe-
go Roku zastanawiamy się nad tym,
co znaczy być uczniem Chrystusa
w rodzinie. Tu jest miejsce na uświa-
domienie sobie, że ochrzczeni winni
być świadkami Chrystusa, świadka-
mi dzieła przekazywania wiary w ro-
dzinie, szkole i pracy. 57 proc. dzieci
(jak wskazują badania) otrzymuje
wiarę od rodziców. To rodzice muszą
mieć pełną świadomość, że są świad-
kami Chrystusa dla swoich dzieci
i nikt ich w tym nie jest w sta-
nie zastąpić! Wiarę dzieci przejmują
od rodziców. Czy wszyscy rodzice,
zwłaszcza młodzi, mają tę świado-
mość? Czy czują się odpowiedzialni
za przekazywanie wiary? Do tego nie
trzeba misji kanoniczej od biskupa,
bo na mocy chrztu św. uczestniczą we
władzy nauczycielskiej, pasterskiej
i kapłańskiej samego Chrystusa.

Z wielkim bólem i niepokojem ob-
serwuję zanikające poczucie obowiąz-
ku (pod grzechem ciężkim) uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy św. Przy-
kazanie dekalogu jest jasne i nie-
dwuznaczne: „Pamiętaj, abyś dzień
święty święcił”. Wyjaśnia je kościelne
pierwsze przykazanie, które mówi:
„W niedzielę i święta nakazane, we
Mszy św. uczestniczyć i powstrzymać
się od prac niekoniecznych”. Sługa
Boży Jan Paweł II 31 maja 1998 r.
wydał List Apostolski Dies Domini
o świętowaniu niedzieli. Można po-
wiedzieć, że najczęstszym grzechem
w rodzinach jest opuszczanie nie-
dzielnej Mszy św., która, jako Ofiara
Chrystusa, jest najdoskonalszą i naj-
skuteczniejszą modlitwą Ludu Boże-
go, bo w niej modli się za nas sam
Chrystus. Chciałoby się powiedzieć,
że niedziela to jakby dzień Imienin
Chrystusa, i zamiast jako Jego dzieci
przyjść do Niego na Eucharystię, my
Go w tym dniu obrażamy. Jak będzie
Chrystus błogosławił rodzinom, któ-
re Go tak bardzo lekceważą. Skoro
myślą przewodnią tego roku jest ha-
sło: „Bądźcie uczniami Chrystusa”,
zróbmy wszystko, by z naszej winy
w naszym domu nikt nie opuszczał
Mszy św. Módlmy się wzajemnie za
siebie, zachęcajmy dzieci, rodzeństwo
do udziału we Mszy św. Niech nie
będzie ani jednej niedzieli w rozpo-
czynającym się roku bez Mszy św.
Wtórujmy wołaniu neofitów: „My nie
możemy żyć bez Mszy św.”

Drodzy Parafianie!
W obecnym czasie w Kościele

powszechnym (również w naszej ar-
chidiecezji) powstaje wiele nowych
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wspólnot, których celem jest odczy-
tanie na nowo wartości wiary, pogłę-
bienie nauki Bożej zawartej w Piśmie
Świętym oraz przyjęcie odpowiedzial-
ności za wiarę Kościoła we współcze-
snym świecie. Godne wymienienia są
wspólnoty zagłębiające się w lektu-
rę Pisma św. przy pomocy różnych
kursów np. Filipa, Natanaela, Jana,
by potem na mocnym fundamencie
budować życie małżeńskie, rodzinne
i parafialne. A może da się sko-
rzystać z propozycji przekazywanych
podczas tegorocznej kolędy?

W wielu naszych domach zani-
ka wspólna modlitwa, a indywidual-
na ogranicza się do znaku krzyża.
Wielu dorosłych parafian nie umie
już pacierza. Nie powie samodziel-
nie modlitwy Wierzę w Boga czy
10 przykazań. Nie zna warunków
dobrej spowiedzi. Jak zatem wyglą-
da nasze codzienne życie religijne?
Pomyśl, któryś z tych dni będzie
ostatnim w twoim życiu. Chciałbyś
znaleźć się w obliczu Bożego sądu
bez myśli o Bogu przez cały dzień,
tydzień, może miesiące i lata?

Będziemy też rozważali, co zna-
czy być uczniem Chrystusa w pracy

zawodowej, w posłudze miłosierdzia
i w życiu społecznym. Czy to przywi-
lej, czy zadanie?

Być uczniem Chrystusa to przy-
wilej, ale i zadanie. Podstawowym
zadaniem jest budowanie życia ro-
dzinnego na mocnym fundamencie,
którego kamieniem węgielnym jest
sam Chrystus.

Drodzy Parafianie. Życzę Wam
w Nowym Roku szczególnej opie-
ki Pani Trąbkowskiej i wyproszenia
tego, co szczególnie potrzebne do du-
chowego wzrastania w wierze. Oby-
śmy wszyscy szli przez każdy dzień
tego roku za bezpiecznym Przewod-
nikiem Jezusem Chrystusem. Życzę
wszystkim zgody rodzinnej, wzajem-
nego wspierania się w codziennych
troskach, o czym mówił Jan Paweł II.
„Jedni drugich brzemiona noście”.
Trwajcie mocni w wierze. Proszę też,
byście czytali „Kanę” i innych do
tego zachęcali. Niech „Kana” będzie
dla całej rodziny parafialnej podtrzy-
maniem więzi ze wspólnotą i dusz-
pasterzami. Niech pogłębia Waszą
wiarę i więź z Bogiem.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2008

1 stycznia: Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

Lecz Maryja zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swo-
im sercu (Łk 2,19).

Czym dla Maryi było „wszystko”?
Wszystko to, co spotkało Ją w czasie
Bożego Narodzenia.
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My najczęściej pamiętamy tych,
którzy nam dokuczyli, niesympa-
tycznych herodów, którzy grają
nam na nerwach. Pamiętamy że
kiedyś nas znieważono, patrzono
jak na wołu do roboty albo jak
na osła, który niczego nie rozumie.
Wciąż przeżywamy swoje niepowo-
dzenia, pretensje, żale. Owszem,
mamy to wszystko rozważać, ale
mamy pamiętać przede wszystkim
o tym, ile dzieje się dobra wokół
nas, ile dobrego dają nam ludzie,
jak często nie tylko matka, ale
przygodny człowiek jest dla nas
dobrym aniołem. Jakże często za-
pala się w nas, niczym gwiazda
na niebie, światło Ewangelii – i to
przeważnie wtedy, kiedy jest nam
najgorzej, gdy ból taki czy inny
depce nam po piętach. Gdy pa-
miętamy dobre, to złe staje się
nieważne, jak groźny Herod stał
się dzisiaj śmieszną kukiełką na
patyku pokazywaną w szopce.

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6

Ef 3,2–3a.5–6

Mt 2,1–12

Gdy zaś Jezus narodził się w Be-
tlejem w Judei za panowania króla
Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali:
„Gdzie jest nowo narodzony Król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyli-
śmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,1–2).

Kiedy anioł oznajmił pasterzom, że
mają iść do Betlejem, zerwali się
prędko ze snu i zaraz pobiegli do
Jezusa. Widocznie nie biegli z da-
leka, bo żadna kolęda nie mówi, że
byli zmęczeni, zasapani, że ciężko
oddychali po długim biegu.
Sercu ludzkiemu zawsze jest tak
blisko do Pana Boga. Trzej uczeni
astronomowie, z tytułami królew-
skimi jak z dyplomami, tłukli się
długo po pustyniach. Droga ludz-
kiego rozumu do Boga czasem jest
znacznie dłuższa, chociaż rozum
też pokłonił się Bogu, ale zawsze
spóźnialski, maruda.

13 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Mt 3,13–17

A oto otworzyły Mu się niebiosa
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego
jak gołębicę i przychodzącego na
Niego. A głos z nieba mówił: „Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie” (Mt 3,16–17).
Jak zachował się tłum? Pan Jezus
pojawił się nad Jordanem, otworzy-
ły się niebiosa, sam Ojciec Niebieski
dostrzegł Go, święty Jan Chrzci-
ciel wskazał Go ręką i na pewno
głośno wołał. Czy ludzie z tłumu
zainteresowali się Jezusem? Nie
podano, czy tłum w jakikolwiek
sposób wyraził swoje uczucia, po-
dziw czy niepokój. Czy i dziś nie
dzieje się podobnie? Tak często
Bóg objawia nam swojego Syna.
Czy Go rozpoznajemy? Niebo jest
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otwarte, Kościół wskazuje Jezusa
ręką, a On stoi pomiędzy nami
i jest zupełnie samotny i opuszczo-
ny. Jezus nie chciał być wyróżniony.
Stanął pomiędzy ludźmi jako jeden
z nas, biorąc na siebie całe nasze
człowieczeństwo, z jego głodem,
pragnieniami, cierpieniem, śmier-
cią. Właśnie wtedy, kiedy Jezus
pragnął udźwignąć wszystko, co
ludzkie – był tak bardzo samotny.

20 stycznia: 2. Niedziela
Zwykła

Iz 49,3.5–6

1 Kor 1,1–3

J 1,29–34

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nad-
chodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech
świata” (J 1,29).

Święty Jan Chrzciciel jest proro-
kiem Starego Testamentu: ubiera
się jak Eliasz, gromi jak Jeremiasz,
grzeszników nazywa żmijami, chce
wycinać drzewa z korzeniami, za-
powiada przyjście Mesjasza. W koń-
cu wskazuje ręką Tego, który nie
był podobny do władcy z wojskiem
i ustawia się w kolejce razem z in-
nymi, czekającymi na chrzest. Nie
spadł wtedy ogień z nieba, ale uka-
zała się łagodna gołębica. Mesjasz
milczał, nikogo nie gromił, nie
przykładał siekiery do korzenia.
Chyba Jan Chrzciciel miał wątpli-
wości, czy Jezus jest Mesjaszem,
skoro, kiedy był już w więzieniu,
wysłał swoich posłańców, aby to
sprawdzili?

Wielu ludzi dziś nie wierzy w Boga
dlatego, że inaczej sobie Go wy-
obrażali. Gdyby Bóg był według
naszych pojęć, byłby wytworem
naszej wyobraźni, byłby Bogiem
wymyślonym przez nas.

27 stycznia: 3. Niedziela
Zwykła

Iz 8,23b–9,3

1 Kor 1,10–13.17

Mt 4,12–23

I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi”. Oni
natychmiast zostawili sieci i poszli
za Nim (Mt 4,19–20).

Duch powołuje każdego z nas
do Królestwa Niebieskiego: naj-
słabszych i najpotężniejszych, wy-
kształconych i niewykształconych.
Budzi naszą tęsknotę za tym, co
nas przerasta, powołuje do dojrzałej
miłości.

Czasem, kiedy nam się nie chce mo-
dlić, kiedy ogarnia nas zmęczenie,
gdy wszystko wydaje się takie samo
i gdy mamy tego dość, kiedy nie
widzimy sensu naszej pracy, wtedy
pamiętajmy, że Bóg nas potrzebuje.
Jak bardzo pobudzająca do życia,
do zerwania się na równe nogi jest
świadomość, że Bóg czegoś od nas
pragnie. Dlatego dał nam wiarę,
dlatego powołał nas do przyjścia na
świat i wciąż nas do czegoś wzywa.
Bóg nas potrzebuje!

Ks. Jan Twardowski
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INFORMACJE KOLĘDOWE

1. Kolęda związana jest przede
wszystkim z modlitwą o błogosła-
wieństwo Boże dla rodziny. Nie
znaczy to, że ominą nas krzyże
i doświadczenia, że może modlitwa
mało skuteczna. Bóg i z krzyża
i doświadczenia może wyprowadzić
dobro dla domowników. Trzeba Mu
zaufać jak Maryja, a czasem za
biblijnym Hiobem powtórzyć: Bóg
dał, Bóg wziął. Jak się Bogu po-
dobało, tak się stało. Niech imię
Pańskie będzie błogosławione.

Podając z wyprzedzeniem plan ko-
lędy, ufam, że domownicy dołożą
starań, aby być obecni w domu pod-
czas kolędy i przyjąć z rąk kapłana
Boże błogosławieństwo noworocz-
ne. Nowy Rok zawsze witamy z nie-
pewnością, co nam przyniesie. Jest
pewne, że dla wielu z nas będzie on
ostatnim w ziemskim życiu. W ro-
ku 2007 pożegnaliśmy 25 wiernych,
których Pan odwołał do wieczności.

Wypada, by chociaż raz w ro-
ku Wasi duszpasterze spotkali się
ze swoimi parafianami. Będziemy
Wam proponować różne formy po-
głębiania życia religijnego, a za-
razem przejmowania odpowiedzial-
ności za Wspólnotę parafialną.

2. Rodziny nowo zamieszkałe pro-
szę o zadeklarowanie chęci przyję-
cia księdza z kolędą i poświęcenia
nowego domu, bo „jeżeli Pan Bóg
domu nie wybuduje, daremnie się
trudzą ci, którzy go wznoszą”.

3. Proszę, by zabezpieczyć psy,
gdyż bardzo się boimy psów. Nie
mają one certyfikatu, że obcego nie
pogryzą.

4. Proszę, by na pokrytym białym
obrusem stole był krzyż, Pismo św.,
woda święcona (można przynieść
z kościoła) z kropidłem.

5. Proszę, by rodzina uklękła na
czas modlitwy kapłańskiej. Powsta-
jemy dopiero po ucałowaniu krzyża.

6. Jeśli rodzina życzy sobie, by
ksiądz na chwilę spoczął i poroz-
mawiał, proszę o podanie zwykłego
krzesła lub taboretu, a nie fotela.
(Jeśli tego nie będzie, to znak, że
rodzina nie posiada i nie czyta pa-
rafialnego miesięcznika „Kana”).
W czasie kolędy wykluczamy ja-
kiekolwiek rozmowy o politycznym
wątku! Jeżeli na zewnątrz będzie
błotnista droga, dobrze będzie po-
łożyć na dywan trochę folii lub
gazety, bo trudno będzie zdejmo-
wać obuwie. Proszę też nie dawać
żadnych poduszek księdzu pod ko-
lana do uklęknięcia.

7. Jeżeli z nieprzewidzianej przy-
czyny nastąpi przerwa w kolędzie,
to z tego dnia kolęda będzie prze-
sunięta na koniec, by nie zmieniać
całego planu kolędy.
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Plan kolędy – styczeń 2008

� 1 stycznia, wtorek, godz. 14.00–17.00: Kleszczewo Górne
a) od p. Sękowskich do leśniczówki
b) od Jaroń do p. Richertów

� 2 stycznia, środa, godz. 15.00: Ełganowo, ul. Szkolna (cała)
a) od p. Zittermanna
b) od p. Tiborskiej

� 3 stycznia, czwartek, godz. 14.00: Ełganowo, ul. Asfaltowa (pomijamy
centrum wioski), od p. Dziekońskiego (potrzebne 2 pojazdy)

� 4 stycznia, piątek, godz. 18.30: Ełganowo, ul. Łąkowa
oraz p. Wanda Zulewska

� 5 stycznia, sobota, godz. 8.00–16.00: Ełganowo, centrum wioski
od p. Szarmach do p. Hennig

� 6 stycznia, niedziela, godz. 13.00–17.00: Ełganowo, ul. Macierzy
Szkolnej

� 7 stycznia, poniedziałek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
z blokiem nr 1

� 8 stycznia, wtorek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka

� 9 stycznia, środa, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

� 10 stycznia, czwartek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku „Nadzieja” włącznie

� 11 stycznia, piątek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska,
od p. Tkaczyk do bloku „Agronomówka” włącznie

� 12 stycznia, sobota, godz. 9.00: Trąbki Wielkie, blok SKR
oraz ul. Polonii Gdańskiej (do cmentarza)

� 13 stycznia, niedziela, godz. 13.30: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
„kasary” i ul. Leśna

� 14 stycznia, poniedziałek, kolęda ks. biskupa Ryszarda Kasyny
w parafiach naszego dekanatu

� 15 stycznia, wtorek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
od p. Kusz do p. Gorzyńskich (obie strony)

� 16 stycznia, środa, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, bloki
i ul. Pasteura
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� 17 stycznia, czwartek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Pawłowskiej (od p. Wójcików), ul. Bukowa, ul. Kasztanowa

� 18 stycznia, piątek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jaworowa, ul. Grabowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa

� 19 stycznia, sobota, godz. 9.00: Trąbki Wielkie, osiedle, ul. Jesionowa,
ul. Dębowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa,
ul. Polonii

� 20 stycznia, niedziela, godz. 13.30: Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Ełganowska

� 21 stycznia, poniedziałek, rodziny pominięte, które zgłoszą kolędę

Ks. Edward Szymański

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy – cz. 2

Tym, co przeszkadza w osobi-
stym spotkaniu człowieka z Bogiem
podczas modlitwy jest nieuporząd-
kowane osobiste życie. Przyczyną
tego nieuporządkowania bardzo czę-
sto jest grzech.

Psalmista mówi: „Oto zrodzony
jestem w przewinieniu i w grzechu
poczęła mnie matka” (Ps 51,7). Wie-
lokrotnie grzeszymy. Lekarstwem
na słabość i chwiejność człowie-
ka jest Jezus. Imię „Jezus” znaczy
„Zbawca”. On jest samym współczu-
ciem i miłością. On jest potrzebny
mi do zbawienia. Przychodzę pa-
trząc na Niego, a nie na moje winy.
Proszę Go, żeby spojrzał na mój
grzech i ukazał mi go w moim ży-
ciu. On uczyni to, nie dlatego, że
chce mnie potępić, ale dlatego, że
mnie kocha. Moja grzeszność Go
ukrzyżowała. Przychodzę do Niego

i poznaję Jego miłość do mnie, w ten
sposób mogę przeciwstawić się złu
w moim życiu i dostrzec rzeczy,
których do tej pory w moim życiu
nie widziałem.

Podstawowym warunkiem tego
doświadczenia jest uczciwość i trzeź-
wy sąd o sobie, na tyle, na ile mnie
na to stać.

Widząc to, co mi ukazuje Pan
Jezus, przyznaję się do grzechu
i modlę się, prosząc Go o dar skru-
chy, o to, bym żałował popełnionego
zła i chciał zmienić swoje postępo-
wanie. Przebaczająca miłość Jezusa
skłania mnie do żalu. Proszę więc
Jezusa, jak i Ojca o wybaczenie.

Postawa syna marnotrawnego
pokazuje, że pomimo nieszczęścia,
którego doświadczył, brak w nim
było prawdziwego żalu. Dopiero
ogromna miłość Ojca, nie tylko
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przywróciła godność syna, ale rów-
nież rozbudziła w nim szczery żal za
jego czyn. „Ojcze, nie jestem godny
zwać się twym synem”.

Już dzisiaj Jezus czeka na ciebie.
Musisz do Niego przyjść. Nie czekaj,
aż będziesz doskonały. Oddaj Mu się
teraz, taki jaki jesteś. On w tym
momencie ciebie potrzebuje.

Jaka jest moja miłość do Jezusa?
Czy On jest najważniejszą osobą
w moim życiu? Czy dostrzegam, że
miłość do Niego ożywia wszystkie
inne miłości?

Często głębokie przywiązania do
swej pracy, do miejsc, do różnych
rzeczy mogą być nieuporządkowa-
ne. Te nieuporządkowane przywią-
zania i miłości, mogą mnie oddalać
od Pana. Osłabiają mój kontakt
z Bogiem.

Myśli o ludziach, wydarzeniach,
kłopotach nie muszą powodować
roztargnienia, gdy „oddam je” na-
tychmiast Panu Jezusowi.

Natarczywe, powracające w cią-
gu modlitwy myśli mogą być pokusą
szatana, który chce mnie rozpro-
szyć. Ponawiam więc – króciutko
i bez słów – powierzenie osoby, sy-
tuacji czy czegokolwiek innego, co
przeszkadza mi w modlitwie, Jezu-
sowi. Korzystam ja, ale korzystają
i ci, których powierzam.

Jezus jest uczczony, a szatan
pokonany.

Może też być nieuporządkowane
przywiązanie do przyjaciela, mam
prosić Jezusa, by nauczył mnie
kochać, jak On kocha: bez zachłan-
ności, będąc wewnętrznie wolnym
i pozostawiając tę wolność kocha-
nemu człowiekowi, nie manipulując

nim i nie traktując jego osoby jako
środka do osiągnięcia przyjemności.

Jeżeli roztargnienie ma charak-
ter obsesyjny, proszę Jezusa o łaskę
zawierzenia.

Ufam, moje problemy są Jego
problemami, bo On jest moim Przy-
jacielem i Panem. Trwaj z Jezusem
w bliskości i zatrzymuj się tam,
gdzie Go znajdziesz. On w tym ty-
godniu ukaże ci twoją grzeszność,
ale też uczucia i serce.

Codzienna modlitwa
na drugi tydzień

Skrucha i przyjęcie
przebaczenia Pana Jezusa

Dzień pierwszy

1. Przeczytaj opis uzdrowienia
niewidomego przez Jezusa: Łk
18,35–45.

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz:

Aby lepiej poznać Jezusa kochają-
cego i ukazującego mi moją grzesz-
ność. Chcę poznać Jezusa i bardziej
Go pokochać, abym mógł szczerze
żałować za swoje winy.

3. Kontemplacja Jezusa:

a) „Wtedy zaczął wołać: „Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade mną”
(w.38).

b) „Panie, żebym przejrzał” (w.41).

c) „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdro-
wiła” (w.42).

4. Modlitwa do powolnego odma-
wiania przy codziennym spotkaniu
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z Panem – w trakcie modlitwy
porannej lub wieczornej:

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie
kochasz i akceptujesz takim jakim
jestem; za to, że mnie przyjmujesz
bezwarunkowo, bez oceniania.

Jezu, mogę być ślepym na swoje
grzechy i grzeszność.

Napełnij mnie światłem Twej mi-
łości tak, abym mógł poznać Ciebie
jako Tego, który mnie kocha i abym
w świetle Twojej miłości mógł po-
znać jaśniej swoją grzeszność.

Panie, spraw abym przejrzał. Amen.

5. Krótkie modlitwy płynące z serca
w ciągu dnia:

Panie, daj abym przejrzał.

Jezu, ulituj się nade mną.

***
Dzień drugi

1. Przeczytaj opis uzdrowienia para-
lityka i odpuszczenia mu grzechów:
Mt 9,1–18.

2. Proś o łaskę, której pragniesz:

Jezu, pomóż mi poznać Cię bli-
żej jako Tego, który mnie kocha
i współczuje mojej bezradności, sła-
bości i grzeszności.

Chcę przyjąć Twoje przebaczenie
i uzdrowienie.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa:

a) „Ufaj synu, odpuszczają ci się
twoje grzechy” (w.2).

b) „Cóż bowiem jest łatwiej po-
wiedzieć: Odpuszczają ci się twoje

grzechy, czy też powiedzieć: Wstań
i chodź” (w.5).

c) „Syn człowieczy ma na ziemi wła-
dzę odpuszczania grzechów” (w.6).

4. Modlitwa do powolnego odma-
wiania w czasie spotkania z Panem
lub w trakcie modlitwy porannej
lub wieczornej.

Jezu, dziękuje Ci za to, że przeba-
czasz mi grzechy.

Uzdrów mnie Twoim przebacze-
niem.

Uzdrów korzenie grzechu we mnie.

Połóż na mnie łagodnie Twoje ręce.

Niech one przyniosą mi przebaczenie
i uzdrowienie. Amen.

5. Krótkie modlitwy do odmawiania
w ciągu dnia:

Zmiłuj się nade mną, bo jestem
w ucisku (Ps 31,10).

Bo na wieki Jego łaskawość (Ps
107,1).

Połóż na mnie łagodnie Twe ręce.

***
Dzień trzeci

1. Przeczytaj opis uzdrowienia trę-
dowatego: Mt 8,1–4.

2. Módl się o łaskę, której pragniesz:

Panie Jezu, chcę Cię lepiej poznać,
jako Tego, który współczującą miło-
ścią uzdrawia serce i duszę.

3. Punkty pomocne do kontemplacji
Jezusa:

a) „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić” (w.2).

b) „Chcę, bądź oczyszczony” (w.3).
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c) „Idź, pokaż się kapłanowi” (w.4).

Uwaga: Tydzień drugi jest stosow-
nym czasem, by pójść do spowiedzi.
Jeżeli Pan cię do tego skłania,
możesz odbyć spowiedź generalną
z całego życia.

4. Modlitwa w czasie przeznaczo-
nym na spotkanie z Panem w ciszy
w trakcie modlitwy porannej czy
wieczornej:

Panie Jezu, Twoja łaska mnie
uzdrawia, Twoje przebaczenie
oczyszcza mnie.

Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość,
przez którą mnie uzdrawiasz, prze-
baczasz grzechy i umacniasz w walce
z nimi.

Daj mi zawsze przebywać w Twoim
miłosierdziu. Amen.

5. Krótkie modlitwy do powtarzania
w głębi serca w ciągu dnia:

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić.

Połóż na mnie łagodnie Twe ręce.

***
Dzień czwarty

1. Przeczytaj naukę Jezusa o prze-
baczeniu: Mt 6, 12–15.

2. Módl się, by lepiej poznać Jezusa:

Jezu, pozwól mi lepiej Cię poznać
jako Tego, który chce mi przebaczyć.

Pokaż mi, komu ja powinienem
przebaczyć, tak bym mógł głębiej
otworzyć się na Twoje przebaczenie
i na przebaczenie Ojca.

Pomóż mi przebaczyć teraz wszyst-
kim, którzy mnie skrzywdzili.

3. Punkty pomocne w kontemplacji
Jezusa:

a) „Odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom” (w.12)

b) „Jeżeli bowiem przebaczacie lu-
dziom ich przewinienia i wam prze-
baczy Ojciec wasz niebieski” (w.14).

c) „Lecz jeśli nie przebaczacie lu-
dziom i Ojciec wasz nie przebaczy
wam waszych przewinień” (w.15).

4. Powolne wypowiadanie w modli-
twie:

Jezu, otwórz całkowicie moje serce,
abym przyjął Twoje przebaczenie.

Daj mi otwarte serce, otwarte dla
Twojej współczującej miłości, otwar-
te dla wybaczania drugim, zwłasz-
cza tym, którzy mnie zranili.

Panie Jezu, pokaż mi kto mnie
zranił w życiu, ojciec, matka, mąż,
żona, nauczyciele, księża, zakonnice,
bracia i siostry.

Każdemu z nich przebaczam.

Uzdrów rany, jakie każdy z nich mi
zadał.

Jezu, przyjmuję Twoje przebacze-
nie i przebaczenie Ojca, które mi
przynosisz. Amen.

5. Krótka modlitwa do zachowa-
nia w sercu i przypominania sobie
w ciągu dnia:

Połóż na mnie łagodnie Twoją dłoń.

Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom.

***
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Dzień piąty

1. Przeczytaj opis historii Zache-
usza (Łk 19,1–10) i historię Marii
Magdaleny (Łk 7,36–50). Wybierz
ten fragment, z którym możesz się
utożsamić.

2. Modlitwa o łaskę, której pra-
gniesz:

Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać,
jako Tego, który wzywa mnie do
przyjęcia uzdrowienia i przemienia-
jącego przebaczenia.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa:

a) „Zacheusz... bardzo bogaty...
chciał koniecznie zobaczyć Jezu-
sa... ale nie mógł, gdyż był niskiego
wzrostu” (Łk 19,2–3); albo: „A oto
kobieta, która prowadziła w mieście
życie grzeszne... przyniosła flakonik
alabastrowy olejku... stanęła z tyłu
u nóg Jezusa” (Łk 7,37–38).

b) „Zacheuszu, zejdź prędko, al-
bowiem dziś muszę zatrzymać się
w twoim domu” (Łk 19,5); albo:
„Ona łzami oblała Mi stopy i swymi
włosami je otarła. Potem całowała
Moje stopy i namaściła je. Odpusz-
czone są jej liczne grzechy, ponieważ
bardzo umiłowała. A ten, komu ma-
ło się odpuszcza, mało miłuje” (Łk
7,44–47).

c) „Albowiem Syn Człowieczy przy-
szedł szukać i zbawić to, co zginęło”
(Łk 19,10); albo „Twoja wiara cię
ocaliła, idź w pokoju” (Łk 7,50).

4. Prośby do powolnej osobistej
modlitwy:

Jezu, ukaż mi co mam poprawić
w moim życiu.

Pokaż mi moje samolubstwo i szu-
kanie siebie.

Pokaż mi, gdzie chcę dominować.

Ukaż mi moje nieuporządkowane
przywiązania, niezgodne z tym, cze-
go Ty pragniesz, pozbawione prosto-
ty i nie w Twoim Duchu.

Pomóż mi zrezygnować z chęci posia-
dania, z szukania siebie, ze wszyst-
kiego, co nie pochodzi od Ciebie.

Pomóż mi Jezu. Amen.

5. Zdania, które chcę zachować
w sercu w ciągu dnia:

Jezu, pomóż mi uporządkować moje
życie zgodnie z Twoją wolą.

Bądź wola Twoja.

W ciągu dnia wyobraź sobie scenę
spotkania Zacheusza lub kobiety
grzesznej z Jezusem.

***
Dzień szósty

1. Przeczytaj przypowieść o synu
marnotrawnym: Łk 15,11–32.

2. Proś o łaskę, której pragniesz:

Panie Jezu, pomóż mi poznawać Cię
lepiej, jako Tego, który opowiada mi
przypowieść o miłosiernej miłości
Ojca i o swojej miłości.

3. Punkty do kontemplowania Jezu-
sa opowiadającego tę przypowieść:

a) „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bo-
gu i względem ciebie” (w.18).

b) „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał
go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
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wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu
się na szyję i ucałował go” (w.20).

c) „Ty zawsze jesteś przy mnie
i wszystko moje do ciebie nale-
ży... ten brat twój był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się” (w.31–32).

4. Modlitwa do powolnego odma-
wiania w ciągu dnia:

Panie Jezu, dziękuję Ci za tę przy-
powieść o miłosiernym Ojcu i Jego
przebaczającej miłości i o Twoim
miłosierdziu i przebaczeniu.

Widzę Cię Jezu na drodze przede
mną.

Jestem podobny do młodszego syna,
a Ty do ojca z przypowieści.

Rzucam się w Twoje ramiona,
a Twój uścisk przywraca mi utraco-
ną godność dziecka i odnawia mój
kontakt z Tobą.

Ty się cieszysz i weselisz z tego, że
powracam do Ciebie.

Dziękuję Ci Jezu. Amen.

5. Modlitwa do zachowania w sercu:

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty
zapewniasz mi życie (Ps 138,7).

Dziękuję Ci Jezu za to, że mnie
kochasz.

***
Dzień siódmy

1. Przeczytaj: Mt 9,9–13.

1. Proś o łaskę, którą potrzebujesz
do osobistego bycia przed Panem:

Jezu, daj mi łaskę bym Cię lepiej
poznał, jako Tego który wybacza
grzechy i wzywa do siebie.

2. Kontempluj Jezusa:

a) „Ujrzał człowieka siedzącego
w komorze celnej, imieniem Ma-
teusz i rzekł do niego: «Pójdź za
mną». On wstał i poszedł za Nim”
(w.9).

b) „Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają” (w.12).

c) „Idźcie i starajcie się zrozumieć,
co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia
niż ofiary” (w.13).

3. Modlitwa do powolnego odma-
wiania w ciągu dnia lub modlitwy
porannej lub wieczornej:

Panie Jezu, ukazałeś mi moją
grzeszność.

Przebaczasz mi i odnawiasz mnie.

Wzywasz mnie – grzesznika, któ-
remu przebaczono, aby poszedł za
Tobą.

Kochasz mnie i wzywasz po części
dlatego, że jestem grzesznikiem.

To, że Cię potrzebuję, pociąga Cię.

Moja grzeszność przyzywa Twoją
wybaczającą miłość.

Tak więc będę się chlubił w moich
słabościach,

Bo potęga Twojej miłości doskonali
się w mojej słabości. Amen.

4. Krótkie modlitwy do zachowania
w sercu i odmawiania w ciągu dnia:

Jezu, przyszedłeś wzywać grzeszni-
ków.

Ulecz mnie, Jezu.

Ks. Adam Kroll
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ZMIANA W PARAFII SOBOWIDZ

Iwona i Krzysztof Dolewa w imieniu wspólnoty parafialnej dziękują ks. Marianowi
Krzywdzie za 16-letnią posługę kapłańską w Sobowidzu

Barbara Harbul i Andrzej Lul witają nowego proboszcza parafii w Sobowidzu
ks. Krzysztofa Masiulanisa
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BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA W RODZINIE

List Pasterski Episkopatu
Polski na Święto Świętej
Rodziny z Nazaretu

Czcigodni Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Kochani Małżonkowie i Rodzice,
Dzieci i Młodzieży,
Umiłowany Ludu Boży!

Zwracamy się do Was wszyst-
kich, przeżywając razem z całym
Kościołem atmosferę radości Boże-
go Narodzenia oraz szczególnej bli-
skości między ludźmi, której zna-
kiem jest wigilijny opłatek. Wielo-
krotnie podkreśla się, że te Święta
są najbardziej rodzinne. Radujemy
się darem człowieczego życia Syna
Bożego, który – poczęty z Ducha
Świętego – narodził się z Maryi
Dziewicy, a pod opieką Świętego
Józefa, Przeczystego Oblubieńca
Bogurodzicy, przeżywał normalne
życie rodzinne. W dzisiejszą nie-
dzielę, zwaną Świętem Świętej Ro-
dziny, Kościół zwraca naszą uwagę,
że narodzenie Jezusa Chrystusa
dokonało się właśnie w rodzinie,
w Rodzinie Świętej. Stwarza to
okazję do podjęcia przez nas re-
fleksji na tematy ważne dla każdej
rodziny chrześcijańskiej, a także –
z racji na naturę życia rodzinnego
– ważne dla każdej rodziny.

1. Droga Słowa Bożego
Wsłuchani w dzisiejsze słowa

Ewangelii świętej, zwracamy uwa-
gę na to, że najważniejsze sprawy

Bóg przedstawiał Świętemu Józe-
fowi, kiedy ten, w wielkim wycisze-
niu swego serca starał się wsłuchi-
wać w głos Boga. Musiało to być po-
przedzone przez Józefa głębokim
modlitewnym rozważaniem trud-
nych sytuacji, w jakich znajdowała
się Święta Rodzina. Podczas tych
modlitw Józef przedstawiał Bogu
sprawy trudne, dotyczące powie-
rzonej mu Rodziny. I otrzymywał
od Boga światło, łaskę zrozumienia
oraz polecenia, których nie bał się
podejmować.

O takiej postawie mówią też po-
ruszające słowa z Listu do Kolosan,
zachęcające nas wszystkich, także
każdego z rodziców, do nieustan-
nego rozważania Słowa Bożego:
„Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogac-
twem”, abyście przeżywali wasze
codzienne sprawy „pod wpływem
łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach”. Święty Paweł zachęca:
„wszystko, cokolwiek działacie sło-
wem lub czynem, wszystko czyńcie
w Imię Pana Jezusa, dziękując Bo-
gu Ojcu przez Niego”.

Z kolei słowo wyjęte z Księgi
Syracha prowadzi nas po drogach
codziennego życia wielu rodzin, po-
kazując każdemu z rodziców i dzie-
ci, co jest miłe Bogu w relacjach
rodzinnych. Nade wszystko zachę-
ca, aby w codzienności życia ro-
dzinnego zauważyć obecność Boga,
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który przez rodzinę chce realizo-
wać swój plan kształtowania pełni
naszego człowieczeństwa, a także
opieki nad człowiekiem potrzebują-
cym pomocy. W szczególny sposób
odnosi się to do duchowej wię-
zi pomiędzy samymi małżonkami,
do postawy rodziców wobec dzieci,
a także do sposobu patrzenia na
osoby starsze. Wszystkie te sprawy
rodzina, wzorem Świętej Rodziny,
powinna nieustannie przedstawiać
Bogu.

2. Sprawy ciągle
najważniejsze

Potrzebna jest dzisiaj nowa re-
fleksja nad małżeństwem i rodzi-
ną. Mówi się i czyni na rzecz
rodziny wiele, zarówno w środo-
wiskach duszpasterskich, jak też
w wielu środowiskach świeckich.
Wszystkim zaangażowanym w te
sprawy chcemy przekazać słowa
wdzięczności i uznania. Jednocze-
śnie z niepokojem stwierdzamy,
że ilość problemów i zagrożeń ro-
dziny nie maleje, a wręcz narasta.
Pokazują to poglądy młodego poko-
lenia, często odbiegające od nauki
Kościoła, pokazuje to doświadcze-
nie wielu rodzin, a także treść
dyskusji osób odpowiedzialnych za
sprawy rodziny. Wzrasta – niestety
– ilość rozwodów. Coraz częściej
młodzi mieszkają razem bez ślubu
– niekiedy nawet przy aprobacie
rodziców. Coraz trudniej wytłuma-
czyć potrzebę czystości przedmał-
żeńskiej. Sprawy, które jeszcze nie
tak dawno były powszechnie trak-
towane jako nonsens, dzisiaj już są
w dyskusjach dopuszczane.

Warto jeszcze raz podkreślić, że
u podstaw każdej rodziny stoi mał-
żeństwo. Chrześcijańskie patrzenie
na małżeństwo w pełni uwzględnia
wyjątkową naturę tej wspólnoty
osób. Małżeństwo to związek męż-
czyzny i niewiasty, zawierany na
całe ich życie, i z tej racji pełniący
także określone zadania społeczne.
Chrystus podkreślił, że mężczyzna
opuszcza nawet ojca i matkę, aby
złączyć się ze swoją żoną i być z nią
przez całe życie jako jedno ciało
(por. Mt 19,6). To samo dotyczy
niewiasty. Naszym zadaniem jest
nieustanne przypominanie, iż tyl-
ko tak rozumianą wspólnotę męż-
czyzny i niewiasty wolno nazywać
małżeństwem. Żaden inny związek
osób nie może być nawet przyrów-
nywany do małżeństwa. Chrze-
ścijanie decyzję o zawarciu mał-
żeństwa wypowiadają wobec Boga
i wobec Kościoła. Tak zawierany
związek Chrystus czyni sakramen-
tem, czyli tajemnicą uświęcenia
małżonków, znakiem swojej obec-
ności we wszystkich ich sprawach,
a jednocześnie źródłem specjal-
nej łaski dla nich. Głębia ducho-
wości chrześcijańskich małżonków
powstaje właśnie we współpracy z
łaską sakramentu małżeństwa.

Nie sposób jednak rozłączyć
małżeństwa od rodziny, której mał-
żeństwo jest podstawą, a która się
dopełnia i wewnętrznie ubogaca
poprzez przyjęcie daru nowego ży-
cia. Życie jest darem Boga, dlatego
małżonkowie – otwarci na ten dar
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– pozostają sługami życia, a nie je-
go panami. Panem życia jest tylko
Bóg. Z ludzkiej perspektywy każde
życie jest święte i nietykalne od po-
częcia aż do naturalnej śmierci. Ta
podstawowa prawda wpisana jest
w ludzką naturę, a także w ludzką
kulturę. Do tej prawdy powin-
ni nieustannie powracać nie tylko
wszyscy chrześcijanie, ale także
wszyscy ludzie dobrej woli, czujący
odpowiedzialność za kulturę. Po-
nieważ życie jest najpiękniejszym
darem Boga, trzeba się na nowo
rozradować darem każdego życia.
Trzeba uznać, że wszelkie poza-
naturalne ingerowanie człowieka
w tajemnicę życia jest bezprawiem
i uzurpacją wobec Boga.

Każde nowe życie stwarza też
nową głębię miłości. Pan Bóg,
obdarowując współmałżonków da-
rem miłości, wyposaża ich również
w miłość do każdego dziecka, które
chce im dać. Ta rodzicielska miłość
może też być skierowana do innych
dzieci, którym z różnych, niezawi-
nionych przez nie powodów, bra-
kuje miłości własnych rodziców.
Prosimy więc wszystkich rodziców,
a także bezdzietnych małżonków,
aby otwierali swoje serca nie tyl-
ko na własne dzieci, lecz także
na inne, które oczekują miłości
rodzicielskiej. Wszystkim, którzy
są otwarci na przyjęcie dziecka,
dziękujemy za piękne świadectwo
miłości.

3. Co nam czynić trzeba?
Gdy pytamy, co możemy uczynić

dla każdego małżeństwa i dla każ-

dej rodziny, musimy się najpierw
wszyscy – duchowni i świeccy – wie-
le modlić, głęboko medytując nad
sprawami rodziny w świetle Bożej
Prawdy. Do modlitwy zachęcamy
także wszystkich współmałżonków
i rodziców. Wielkie znaczenie ma
tu każda inicjatywa duszpaster-
ska, prowadząca do pogłębionej
osobistej, małżeńskiej i rodzinnej
modlitwy.

Patrząc na swoisty lęk, jaki dzi-
siaj zapanował w wielu młodych
sercach przed wspólnotą małżeń-
ską, rozumianą zgodnie z jej natu-
rą, czyli po Bożemu, trzeba na no-
wo przyjąć odwieczną i niezmienną
prawdę, iż małżeństwo może być
źródłem szczęścia i radości. Będzie
jednak w pełni skuteczne i owocne
tylko wtedy, gdy niewiasta i męż-
czyzna łączą się związkiem wyłącz-
nym i dozgonnym, podejmowanym
we wzajemnej miłości, z ufnością
w moc miłości Boga. Prowadzić to
będzie do wzajemnego duchowego
ubogacania się przez całe życie,
z pełnym otwarciem także na dar
nowego życia z Bożej ręki.

Trzeba się na nowo rozradować
i zachwycić pięknem małżeńskiej
wspólnoty, zawieranej i przeżywa-
nej wobec Boga. Dlatego kierujemy
serdeczne wezwanie do wszystkich
o poważne traktowanie sakramen-
tu małżeństwa. Przypominamy na-
rzeczonym o potrzebie korzystania
ze wszystkich prowadzonych przez
duszpasterzy form przygotowania
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do małżeństwa. Młodzieży pracu-
jącej i studiującej poza granica-
mi kraju przypominamy, że ta-
kie przygotowanie prowadzą też
ośrodki duszpasterstwa polonijne-
go. Zachęcamy Was, młodzi, do
odważnego podejmowania różnych
inicjatyw i postaw wierności Jezu-
sowi. W tym kontekście nadzieję
budzi także Ruch Czystych Serc.

Zwracamy się też po raz kolej-
ny do rządzących z usilną proś-
bą o dobry program prorodzin-
ny oraz o właściwe rozwiązania
prawne i ekonomiczne, które bę-
dą wsparciem dla każdej rodziny,
uwzględniając też realne potrze-
by każdego dziecka. W ten sposób
możemy się nauczyć pełnej so-
lidarności i współodpowiedzialno-
ści społecznej, potrzebnej przecież
także w wielu innych sytuacjach
i środowiskach, nie tylko w sa-
mych rodzinach. Środki przekazu
prosimy o ukazywanie głębokiego
piękna i godności małżeństwa i ro-
dziny. Duszpasterzy, członków ru-
chów, stowarzyszeń i różnych grup
duszpasterskich, prosimy o nie-
ustanny wysiłek w trosce o każdą
rodzinę.

W roku 2003, niemal u kre-
su swojego pontyfikatu, zwraca-
jąc się w Manilli do wszystkich
małżonków i rodziców, Jan Pa-
weł II powiedział: „Małżonkowie
chrześcijańscy! W waszej komunii
życia i miłości, w waszym wzajem-
nym oddaniu oraz w wielkodusz-
nym przyjmowaniu dzieci, bądźcie
w Chrystusie światłem świata! Pan

was prosi, abyście każdego dnia
stawali się jak lampa, która nie po-
zostaje w ukryciu, ale postawiona
jest »na świeczniku, aby świeci-
ła wszystkim, którzy są w domu«
(Mt 5,15). Bądźcie przede wszyst-
kim »Dobrą Nowiną dla Trzeciego
Tysiąclecia«, gorliwie żyjąc swoim
powołaniem”.

4. Bądźmy uczniami
Chrystusa

Bieżący rok duszpasterski prze-
żywamy pod hasłem: „Bądźmy
uczniami Chrystusa”. Dokonuje się
to przede wszystkim w rodzinie
i poprzez rodzinę. Z wielkim wzru-
szeniem zwracamy się więc do rze-
szy małżonków i rodziców, dających
codzienne świadectwo wiary i miło-
ści: wytrwajcie w waszym świętym
powołaniu. Rodziny, których życie
duchowe nie jest uporządkowane,
zachęcamy do powrotu do Chry-
stusa.

Wszystkich Was, drodzy dusz-
pasterze i współpracownicy dusz-
pasterzy w pięknym posługiwaniu
małżeństwu i rodzinie, a przede
wszystkim Was, kochani małżon-
kowie i rodzice wraz ze wspólno-
tami Waszych rodzin, obejmujemy
naszą modlitwą.

Zawierzając Was szczególnej
opiece Świętej Rodziny z serca
Wam błogosławimy: w Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi polscy

Jasna Góra, 22 listopada 2007 r.
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WIERNA MIŁOŚĆ

W pokornym skłonie w szumie wód zdroju
Spotkanie Miłości w szeleście ziela
Wchodzi sam Stwórca słowem jedynym
Czeka i czuwa na akt przyzwolenia

O zatrwożona i zalękniona dzieweczko miła
Ciebie to czeka ciebie lud wzywa
Czyś zdolna przyjąć czy dasz się wypełnić
Słowem Odwiecznym niosącym wolność

Na to spotkanie czeka lat wiele
Serc wciąż tęskniących na prawdy dzieło
Tobie to miła tobie chcę wierzyć
Boś ty dzieweczko boś ty łaski zdrojem

Czyż się nie lękasz drwiny i wzgardy
Wiele chwil trudnych aż po kres wiary
Czy miła moja tobie zawierzyć
Może sam Pan Bóg aż po Krzyż wiary

Upadła na twarz zalana łzami
Co czynić mogę co wybrać mogę
O mój Rycerzu tyś nieskalany
Jakże nie wierzyć jak upaść mogę

W mądrości Twojej ufne me serce
Odnajdzie pokój uzyska łask wiele
Wtulę serdecznie gorąco radośnie
Słowo Odwieczne słowo Proroków

Halina Kanka
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OJCÓW TO NASZYCH OBYCZAJ PRASTARY
Kulig. Część I

Prawdopodobnie najświetniejszy
kulig w dawnej Polsce odbył się
20 stycznia 1695 r. Miał on na-
wet specjalnie wymyśloną nazwę
„szlichtada”. Dzięki sekretarzowi
królowej Marysieńki, Ludwikowi
Klermont znamy szczegóły tego ku-
ligu. Zaproszone znakomitości ów-
czesnego czasu zjechały się do pała-
cu Daniłowiczów. Termin spotkania
wyznaczono na godzinę 15. Kiedy
trębacze dali sygnał, cały imponu-
jący orszak wyruszył w określonym
wcześniej porządku. Kulig otwierało
konno 24 Tatarów, którzy stanowili
na co dzień służbę królewicza Ja-
kuba (syna Jana III Sobieskiego),
za nimi jechało 10 sań czterokon-
nych. Na każdych z nich zasiadali
muzykanci, skompletowani w róż-
ne zespoły muzyczne. Tak na jed-
nych jechali Żydzi z cymbałami, na
drugich Rusini z lutniami o brzu-
chatych kształtach, dalej janczarzy
z dzwonkami, trębacze, fletniści,
grający na obojach i piszczałkach.

Muzyczne zespoły pochodziły
z różnych dworów magnackich, two-
rzących na co dzień nadworne ka-
pele. Za tak uformowaną muzyczną
kawalkadą, poruszał się długi ko-
rowód składający się ze 107 sań,
które okrywały perskie kobierce,
skóry lamparcie i z soboli. Uprząż
zdobiły strojne pióra, czuby, kokar-
dy. W pojazdach zasiadały osoby,
którym ten przywilej należał się

z wieku i urzędu, przy saniach kon-
no jechała młodzież dworska. Autor
opisu nie potrafił dać komukolwiek
pierwszeństwa, bo niemożliwe było
wycenić dobór koni, kosztowność
futer czy liberię służby. W ostat-
nich saniach o kształcie pegaza
ośmiu młodych dworaków rzucało
na przejeździe kartki z wiersza-
mi ułożone wcześniej na tę okazję
przez Ustrzyckiego i Chrościńskie-
go. Tak uformowany kulig zamykał
oddział drabantów (straży przybocz-
nej). Goście zajechali na początek
do pałacu Sapiehów, następnie do
księżnej Radziwiłłowej, dalej do sio-
stry króla Sobieskiego, wojewody
Potockiego, księcia Lubomirskiego,
kasztelana lubelskiego i Ujazdowa.

Gdzie tylko goście przybyli, sta-
ropolskim obyczajem oddawano im
klucze do piwnic i spiżarni. Każdy do
woli zajadał przygotowane przysma-
ki. Kapela grała, tańczono krótko
i ruszano dalej. Zabawa kończyła się
w Wilanowie, gdzie rodzina królew-
ska przyjmowała i raczyła miłych
gości w tym również i towarzyszą-
cą im służbę. Późną nocą orszak
przy świetle 800 pochodni wracał
do miasta. Widowisko i zabawa były
znakomite, dlatego też po wielu la-
tach wspominano w Warszawie i nie
tylko ów kulig z 20 stycznia 1695 r.
Pochodzenie samego terminu tej
zimowej zabawy nie jest proste. Pi-
sownia była także niejednolita, jedni
pisali kulig inni kulik. Twierdzono,
że dawniej jeszcze w średniowieczu
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Sanie półkryte z wieku XVIII

termin „kul” oznaczał kompanię ze-
branych na zabawę sąsiadów, inni
sądzili, że „kula” czy „krzywula”
to srebrna kula na lasce Arlekina,
który dowodził zabawom.

Tę dawną i dzisiejszą zabawę
niewiele łączy, wspólny chyba po-
został jedynie koń. Dziś to tyl-
ko atrakcyjna przejażdżka, dawniej
zabawa szlachty, która wymagała
starannych przygotowań i dużych
kosztów. Bywali młodzieńcy tak za-
pamiętale się bawiący, że Zygmunt
Gloger pisał: „Kawaler, co w dzień
po Trzech Królach kuligiem wyje-
chał, dopiero na Środę Popielcową
z powrotem był widziany”. Dużo
wcześniej, bo w okresie adwen-
tu bardziej zapobiegliwi i lubiący
planowe działania, przygotowywali
trasę przejazdu. Z góry planowa-
no, gdzie się zabawa zaczyna i u
kogo z braci szlachty gościć będzie
śnieżna kawalkada. Poinformowa-
ne dwory miały czas na poczynienie
niezbędnych i wcale nie małych
przygotowań. Kiedy indziej to przy-
padek miał zdecydować o trasie
przejazdu, były to tak zwane kuligi

„dzikie”. Trefniś lub ar-
lekin z laską, na której
umieszczano wielką srebr-
ną kulę, zawiadamiał dwór,
że lada chwila mają spodzie-
wać się tłumu gości, któ-
rzy zamienią dom szlachcica
w miejsce szalonej zabawy,
obejmując rządy nad spiżar-
nią i piwnicą, gdzie dawniej
przechowywano alkohol. Te
galopujące sanie z muzy-
ką, śpiewem, pochodniami
i rozbawione towarzystwo

szlachty to nie tylko barwny, ale
i najbardziej charakterystyczny ele-
ment kultury staropolskiej, niespo-
tykany w innych krajach. Jędrzej
Kitowicz w „Opisie obyczajów za
panowania Augusta III” tak wspo-
minał ten czas zabaw i bratania się
sąsiadów w radosny czas godów:

... zaś fortuny szlachta wypra-
wiała kuligi, które były takowe:
dwóch albo trzech sąsiadów zmówi-
li się z sobą, zabrali z sobą żony,
córki, synów, czeladź służącą i co
tylko mieli w domu dorosłego, nie
zostawując w nim tylko małe dzieci
pod dozorem, jakich dwojga osób,
mężczyzny i niewiasty. Sami zaś
wpakowawszy się na sanki, albo,
gdy sanny nie było, na kolaski, ka-
rety, wózki, na konie wierzchowe,
jak kto mógł, jachali do sąsiada
pobliższego ani proszeni do niego,
ani przestrzegłszy go, żeby się im
nie skrył albo nie ujechał z domu.
Tam go zaskoczywszy, rozkazywali
sobie dawać jeść, pić, koniom i lu-
dziom, bez wszelkiej ceremonii, wła-
śnie jak żołnierze na egzekucyi, poty
u niego deboszując, poki do szczętu
nie wypróżnili mu piwnicy, spiżarni
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i spichlerza; gdy już wyżarli i wypili
wszystko, co było, brali owego nie-
boraka z sobą z całą jego familiją
i ciągnęli do innego sąsiada, któ-
remu podobnież pustki zrobiwszy,
ciągnęli dalej, aż poki w kolej do
tych, którzy zaczęli kulig, nie doszli.
Ci zaś, że pospolicie byli najmniej
majętni, a do tego garłacze koron-
ni, niemający zaległych trunkami
piwnic ani zapalnych szpiżarniów,
niedługo w domach swoich kom-
panią zabawiali, ile już doboszami
w innych domach, dostatniejszych,
znużoną. Poczynały się też kuligi
zwyczajnie przedostatni tydzień za-
pustny i trwały do Wstępnej Środy.
Że takowe kuligi najwięcej bawiły
się pijatyką i obżarstwem, przeto
mniej dbając o tańce, przestawali,

na jakim takim skrzypku, czasem
z karczmy porwany albo między słu-
żącą czeladzią wynalezionym; chyba,
że gospodarz miał swoją domową
kapelę, albo też rozochocony posłał
po nią gdzie do miasta. Najsławniej-
sze, co do pijatyki i brawury te kuligi
były w województwie rawskim, gdzie
się nieraz krwią oblewały, a jeże-
li się, kto obcy przez niewiadomość
wmięszał do tego kuligu, a nie podo-
bał się mu albo nie mógł wystarczyć
zdrowiem pijaństwu, zbili jak le-
śne jabłko, suknie w płatki na nim
podrapali i wypędzili go – jakoby
dla słabego zdrowia niegodnego tak
dzielnej kompanii.

cdn.

Mariusz Paradecki

KRONIKA
nie tylko parafialna

Podziękowanie

Zarząd Gminny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Trąbkach
Wielkich składa serdeczne podzięko-
wanie Panom: Marcinowi Butow-
skiemu, Marcinowi Brzoskowskie-
mu, Dariuszowi Burzyńskiemu, Ada-
mowi Czajce, Wiesławowi Kelerowi,
Dawidowi Lewańczykowi, Piotrowi
Papisowi, Markowi Tułwieckiemu,
Sławomirowi Turzyńskiemu, Wojcie-
chowi Turzyńskiemu, Tomaszowi Za-
jączkowskiemu, Krzysztofowi Zielke
za udział w akcji „Dar Krwi” w dniu
24 listopada 2007 r. Obywatelska po-
stawa Panów przyczyni się do ura-
towania niejednego życia ludzkiego,

a także pozwoli wielu osobom na
powrót do zdrowia.

Prezes Zarządu Gminnego Związku
OSP w Trąbkach Wielkich
Jan Kosiński

***
11 grudnia odbyła się XII zwyczajna
sesja rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1) dokonano zmian w budżecie gminy
na 2007 r.

Zwiększono plan wydatków o kwotę
212 tys. zł, z przeznaczeniem m.in.
na następujące cele:
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Ulica Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich wreszczie doczekała się nowej
asfaltowej nawierzchni

Kończy się budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąb-
kach Wielkich
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Ołtarz polowy przy sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich

Nasze ulice: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska – Grudzień 2007 r.
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– wyposażenie świetlicy w Kleszcze-
wie – 3,4 tys. zł

– wydatki bieżące w oświacie –
10,5 tys. zł

– remont Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Trąbkach Wielkich – 25 tys. zł

– budowę zbiornika na ścieki w Paw-
łowie – 15,5 tys. zł

– uzbrojenie działek budowlanych
w rejonie ulic Sportowej i Leśnej –
37,5 tys. zł

– zakup działek po dawnej bazie GS
w Mierzeszynie – 102 tys. zł

– budowę wiat przystankowych
w Trąbkach Małych, Gołębiewku
i Błotni – 12 tys. zł

Zmniejszono jednocześnie plan wy-
datków o kwotę 481 tys. zł z tytułu
oszczędności w wydatkach bieżących
oraz częściowego przesunięcia płat-
ności za modernizację ul. K. Paw-
łowskiej w Trąbkach Wielkich na
2008 r. Ze względu na poczynione
oszczędności w wydatkach budżeto-
wych zrezygnowano z zaciągnięcia
planowanego kredytu w wysokości
270 tys. zł.

2) podjęto uchwałę o przystąpieniu
naszej gminy do realizacji projektu
pod nazwą „Wioska internetowa –
kształcenie na odległość na terenach
wiejskich” finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa. Realizację projektu Rada
Gminy zleciła Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury w Trąbkach Wielkich.

3) uchwalono program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami ustawowo uprawnio-
nymi do prowadzenia działalności
pożytku publicznego na 2008 rok.

4) uchwalono „Program profilaktyki
oraz rozwiązywania problemów al-
koholowych i narkomanii dla Gminy
Trąbki Wielkie na rok 2008”.

5) ustalono wzory formularzy dekla-
racji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i leśny, które będą obo-
wiązywać od 1 stycznia 2008 roku na
terenie naszej gminy.

***
16 grudnia w kościele Przemienie-
nia Pańskiego w Sobowidzu odbyło
się pożegnanie ks. Mariana Krzywdy,
który dekretem metropolity gdań-
skiego ks. arcybiskupa Tadeusza Go-
cłowskiego z dnia 9 grudnia został
ustanowiony proboszczem parafii św.
Michała w Sopocie. Oddzielnym de-
kretem ks. arcybiskup powierzył mu
także obowiązki dziekana.

Ks. Marian Krzywda był probosz-
czem parafii w Sobowidzu od 6 sierp-
nia 1991 r. Nowym proboszczem
w Sobowidzu został ustanowiony
ks. Krzysztof Masiulanis, który obec-
nie pracuje w Gdańskiej Kurii w wy-
dziale katechetycznym.

***
Dobiegają końca prace budowlane
w nowej części budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich.
Na styczeń 2008 r. planowane jest
przeniesienie z budynku przedszkola
w Trąbkach Wielkich prowadzone-
go przez Gdański Caritas Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego do nowej siedziby. Nie-
zależnie od działalności OREW, Ca-
ritas w pomieszczeniach przyziemia
tej części budynku Ośrodka Zdrowia
ma świadczyć usługi rehabilitacyj-
ne dla mieszkańców gminy. Przypo-
minamy, że Rada Gminy przezna-
czyła w gminnym budżecie kwotę
150 tys. zł na zakup sprzętu rehabi-
litacyjnego. Zwolnione przez Caritas
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pomieszczenia przy ul. Parkowej zo-
staną przeznaczone na powiększenie
przedszkola.

***
Zakończone zostały zasadnicze robo-
ty przy modernizacji ul. K. Pawłow-
skiej zaplanowane w budżecie gminy
na 2007 r. Dokończenie prac nastąpi
na wiosnę 2008 r.

***
Zaplanowane na 2007 rok prace przy
budowie ołtarza polowego oraz przy-
stosowanie przyległego do ołtarza
terenu do aktualnych potrzeb w na-
szym sanktuarium zostały w pełni
wykonane.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2008

W styczniu jedna Msza św. odprawia-
na jest jako gregoriańska za śp. Ki-
liana Bławata.

1. Za śp. Kiliana Bławata,
godz. 730

Za śp. Marię Rodę, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Adama Srokę,
godz. 1100

b) Za śp. Julię i Feliksa Sroków,
godz. 1100

Za śp. Teresę Klimek,
godz. 1800

2. Za śp. Franciszka Sussa
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Wojciecha,
p. Chmielewskiego

4. Za śp. Adama Srokę
Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka,
p. Lubeckiej (Czerniewo)

5. Za śp. Hildegardę Karnat
6. Za śp. Kiliana Bławata,

godz. 730

Za śp. Genowefę Piotrowską
(30. dzień od pogrzebu),
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Adama Srokę,
godz. 1100

b) O błogosławieństwo
Boże dla Przemysława
Sautycza, w 10-lecie posługi
nadzwyczajnego szafarza
Eucharystii, godz. 1100

18. Dziękczynna w 12. rocznicę
sakramentu małżeństwa Izabeli
i Piotra Sulewskich, godz. 1800

7. Za śp. Franciszka Sussa
8. Za śp. Romana Jakubowskiego

(1. rocznica śmierci)
9. Za śp. Adama Srokę

10. Za śp. Adama Srokę
11. O błogosławieństwo Boże dla

Jubilatki Heleny Kinder (int.
róży św. Katarzyny, p. Keler)

12. Za śp. Genowefę (9. rocznica
śmierci) i Romana Karczów

13. Za śp. Irenę Drożyńską,
godz. 730

Za śp. Helenę Szynka, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Adama Srokę,
godz. 1100

b) Za śp. Irmgardę Preuss
(30. dzień od pogrzebu),
godz. 1100

Za śp. Kiliana Bławata,
godz. 1800

14. Za śp. Adama Srokę
15. Za zmarłych z rodzin Halbów

i Ogórków

26



16. Za śp. Adama Srokę
17. Za śp. Stanisława Karcza

(4. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

18. Za śp. Wandę i Jana Kruków
19. Za śp. Adama Srokę
20. Za śp. Krystynę Hościło,

godz. 730

Za śp. Irenę Drożyńską,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Adama Srokę,
godz. 1100

b) Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 1100

Za śp. Kiliana Bławata,
godz. 1800

21. Za śp. Tomasza Belau
22. Za śp. Irmgardę Preuss
23. a) Za śp. Genowefę Piotrowską

b) Za śp. Hildegardę Karnat
24. Za śp. Jadwigę (3. rocznica

śmierci) i Stanisława
Dorniaków

25. Za śp. Danutę Soboń
(11. rocznica śmierci)

26. Za śp. Irmgardę Preuss
27. Za śp. Marię Zittermann

(16. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Helenę Szynka, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Kiliana Bławata,
godz. 1100

Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 1800

28. Za śp. Hildegardę Karnat
29. Za śp. Leokadię Jakubowską

(6. rocznica śmierci)
30. Za śp. Andrzeja (5. rocznica

śmierci) i Zbigniewa Bońków
oraz śp. Józefinę i Józefa
Kolbergów, Lidię Czarkowską
i Jana Bucholca

31. a) Za śp. Klarę i Stanisława
Sławińskich
b) Za śp. Hildegardę Karnat
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W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu
na nowo tę Dobrą Nowinę.
Niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi.
Niech się umocni nadzieją
na cały Nowy 2008 Rok.

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa

9 stycznia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Iwony i Wojciecha Stapel
16 stycznia: 20. roczn. sakr. małżeństwa Beaty i Jacka Szczurowskich

ODESZLI DO PANA

3 grudnia: zmarła śp. Genowefa Piotrowska
9 grudnia: zmarła śp. Irmgarda Preuss

6 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Dargacz
7 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Eugenii Smukała

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


