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Gdy zaś Jezus

narodził się w Betlejem

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 przybyliśmy oddać

mu pokłon”. (. . .)

A oto gwiazda, którą

widzieli na Wschodzie,

szła przed nimi, aż

przyszła i zatrzymała

się nad miejscem,

gdzie było Dziecię.

Gdy ujrzeli gwiazdę,

bardzo się uradowali.

Weszli do domu

i zobaczyli Dziecię

z Matką Jego, Maryją;

upadli na twarz

i oddali Mu pokłon.

I otworzywszy swe

skarby, ofiarowali

Mu dary: złoto,

kadzidło i mirrę.
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DZIĘKUJEMY CI BOŻE ZA 2009 R.

Koniec kolejnego roku i początek
następnego pobudzają nas do reflek-
sji nad naszym przemijaniem. Rodzi
się pytanie o miejsce Boga w moim
życiu, o miejsce Boga w mojej duszy
w minionym roku. Jak często przy-
stępowałem do sakramentu pokuty,
do Komunii św.? Jak świętowałem
sam i z rodziną niedzielę? W nie-
dziele i święta nakazane uczestni-
czyć we Mszy św. i powstrzymać się
od prac niekoniecznych – to pierw-
sze przykazanie kościelne, a trzecie
przykazanie Dekalogu brzmi: „Pa-
miętaj, abyś dzień święty święcił”.
Katolik, który nie szanuje niedzie-
li i nie uczestniczy w niedzielnej
Eucharystii, to płytki, albo żaden
katolik.

Pytamy o miejsce Boga w naszym
życiu. Ważna jest tu też refleksja
nad modlitwą. Czy w ogóle się
modlę, a jeśli tak, to kiedy? Jako
wierzący, winniśmy modlić się rano
i wieczorem koniecznie, a nadto
w ważnych chwilach i wydarzeniach
naszego życia. Nie należy też unikać
modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci,
wszak ona każdego spotka wcześniej
lub później.

Rodzice winni sobie postawić py-
tanie, czy troszczą się o religijne
wychowanie swoich dzieci, czy też
uważają, że w tej dziedzinie wystar-
czająco zastąpi ich Kościół. Troska
bowiem o wiarę i jej unaocznienie
w sercu swoim i dzieci nie jest mniej
ważna, niż troska o wyżywienie ro-
dziny. Niektórzy obojętni mówią: Po

co będziesz chodził do kościoła? Ko-
ściół ci jeść nie da! Owszem, ale da
coś więcej, bo daje pokarm dla du-
szy, bo pogłębia życie religijne i więź
z Bogiem, bo umacnia wspólnotę
wierzących przez wzajemną modli-
twę, bo przygotowuje do spotkania
z Bogiem na sądzie. Jeszcze raz, jak
to jest z tym uczestnictwem w nie-
dzielnej Mszy św. u ciebie i w twojej
rodzinie? Czy wiesz, że opuszczenie
Mszy św. w niedzielę z własnej winy
jest grzechem ciężkim, który pozba-
wia cię łaski uświęcającej, a bez niej
nie można się zbawić?
Przysłowie mówi: „z jakim przesta-
jesz, takim się stajesz”. Czy choć raz
w roku byłeś na adoracji Najświęt-
szego Sakramentu? Jezus zaprasza:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja
was pokrzepię”. On taki samotny
w tabernakulum. Nie odwiedzi Go
nikt, nie pokłoni Mu się nikt?
Stanowimy parafialną rodzinę, w ja-
kim stopniu troszczymy się o naszą
wspólnotę parafialną? O biednych,
o rodziny wielodzietne, o samot-
nych, o chorych i niepełnospraw-
nych, czy o materialne potrzeby ko-
ścioła. Trzeba go utrzymać, trzeba
zrobić porządki przed parafialnymi
uroczystościami. Wielu mówi: „tam
ich dość!”, czyli nikogo do pomocy!
A tak wiele trzeba zrobić przed odpu-
stem, przed zimą. Piąte przykazanie
kościelne brzmi: „Troszczyć się o po-
trzeby wspólnoty Kościoła”. Dotyczy
to nas wszystkich wierzących.
Przy naszym kościele na początku
2009 r. została dokonana gruntowna
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rewitalizacja parku przykościelne-
go. Na terenie kaplic różańcowych
i drogi krzyżowej zostały ścięte lub
usunięte suche drzewa i konary, od-
nowione żywopłoty, nasadzone nowe
krzewy.

Wydarzenia religijne

1. Wielkopostne rekolekcje poprowa-
dził pod koniec postu ks. Wojciech
Tychnowski, wicedyrektor archidie-
cezjalnej Caritas.

2. 10 maja do I Komunii św. przy-
stąpiło 44 dzieci.

3. 15 maja sakrament bierzmowania
z rąk ks. arcybiskupa Sławoja Lesz-
ka Głódzia przyjęło 79 kandydatów
z II i III klas gimnazjalnych.

Boleję nad tym, że dla wielu z tych
młodych na bierzmowaniu zakoń-
czyło się życie religijne. Świadczy
to, jak jeszcze niedojrzeli oni do
tego sakramentu i jak mało za-
leży niektórym rodzicom na życiu
religijnym swoich dzieci.

4. 14 czerwca gościliśmy w naszej
parafii misjonarza z Madagaskaru,
który na Mszach św. podzielił się
z nami swoją misyjną pracą w tym
odległym kraju.

5. W okresie wakacyjnym w na-
szym Domu Pielgrzyma przez cały
czas odbywały się rekolekcje św. dla

wspólnot Domowego Kościoła oraz
wspólnot „Jezus Żyje”. Mile wspo-
minam ich rozmodlenie i pogłębie-
nie więzi wspólnotowej, do której
należą.

6. Wielkim przeżyciem był Tygo-
dniowy Odpust od 6–13 września.
Szkoda, że wielu parafian nie uczest-
niczy w poszczególnych dniach od-
pustowych, a przecież to my jako
parafianie powinniśmy być odpo-
wiedzialni za jego przebieg, za jego
rozwój, tym bardziej, że to my
od koronacji tworzymy nową histo-
rię kultu Matki Bożej w Trąbkach
Wielkich. Dziękujemy Bogu za sło-
neczną pogodę w niedzielę zakończe-
nia Odpustu, dziękujemy wszystkim
pielgrzymom, którzy przybyli w piel-
grzymce wiary do tronu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Dziękujemy władzom
samorządowym za współudział w or-
ganizacji dożynek nie tylko parafial-
nych, ale archidiecezjalnych. Dzię-
kujemy ks. arcybiskupowi seniorowi
Tadeuszowi Gocłowskiemu, że przy-
jął zaproszenie do odprawienia sumy
odpustowej. Dziękujemy wszystkim
(uczestnikom i organizatorom) tej
uroczystości tak kościelnej jak i na
stadionie.

7. Po odpuście w dniach od
17–20 września odbyła się piel-
grzymko-wycieczka do Estonii,
w której uczestniczyłem.

Statystyka duszpasterska minionego roku

Udzielenie
Rok Chrzty Bierzmowania Śluby Pogrzeby

Komunii św.

2008 33 – 16 21

2009 37 79 17 19 38 500
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Przygotowania do budowy
kościoła w Ełganowie

1. Władze gminne po wycenie działki
pod kościół zwolniły w 99% z opłaty
za nabycie działki. Trzeba zapłacić
tylko 1% wartości, tj. 1790 zł 70 gr,
gdyż prawo zabrania przekazania
darmowego.

2. W dniu 29 grudnia nastąpiło
notarialne przepisanie działki na
rzecz parafii.

3. Jest wykonany projekt archi-
tektoniczny, a na ukończeniu jest
projekt konstrukcyjny.
4. Jest zgoda ks. arcybiskupa na
budowę, a projekt został zatwier-
dzony przez kościelną komisję do
spraw Sztuki Sakralnej i Budownic-
twa Sakralnego.
W najbliższym czasie wystąpimy
o pozwolenie na budowę do Sta-
rostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2010

3 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1–2.8–12

Ef 1,3–6.15–18

J 1,1–18

Na początku było Słowo.

Na ten temat napisano już wiele
prac teologicznych, filozoficznych
i filologicznych. Mam znajomego,
który zebrał o tym Słowie tyle no-
tatek, że wypełniły mu kosz do
bielizny. Czy jednak nie można
wyrazić tego prościej – zwłaszcza,
kiedy śpiewa się kolędy: Na po-
czątku wszystkiego był Bóg, który
wypowiedział się przez Jezusa. Te-
go niewidzialnego Boga tak łatwo
odgadywać na początku życia, kiedy
się w Niego wierzy po prostu jak

w tatusia i mamusię. Tak łatwo wie-
rzyć na starość, kiedy w Nim tylko
pokłada się nadzieję. Najgorzej z tą
wiarą w środku życia, kiedy nie
ma w nas ufności małego dziecka
ani poczucia dziecięctwa Bożego.
A przecież tyle wzruszającej, trud-
nej wiary w życiu dojrzałym. Może
nie ta dziecięca wiara ani wiara sta-
rego człowieka, ale ta pośrodku jest
najważniejsza, kiedy pojawiają się,
jak w psalmie, „demony południa”.

10 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7

Dz 10,34–38

Łk 3,15–16.21–22

„Jezus także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się niebo...” –
podaje święty Łukasz.
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Temu Bożemu objawieniu nie to-
warzyszyło trzęsienie ziemi. Nie
słyszano burzy i nie widziano bły-
skawic. Czy nie przypomina się
Eliasz, dostrzegający wielkość Bo-
ga w łagodnym powiewie wiatru?
Jezus stał w tłumie czekającym na
chrzest w Jordanie. Jak jeden z wie-
lu. Nie wyróżniał się. Chyba tylko
On jeden zobaczył otwarte niebo –
gdyby inni zobaczyli, nie ukrywali-
by, że dzieje się coś niezwykłego.

Kiedy modlimy się cierpliwie i z uf-
nością – nad nami też otwiera się
niebo i wsłuchujemy się w Boga.
Inni mogą nie dostrzegać tego, nie
słyszeć. Odchodzimy z tajemnicą
modlitwy, która odsłania moc Bożą.

17 stycznia: 2. Niedziela
Zwykła

Iz 52,1–5

1 Kor 12,4–11

J 2,1–12

O cudzie w Kanie Galilejskiej pisał
tylko święty Jan. Pisał o nim, kiedy
był starym człowiekiem. Patrzył
już na wszystko przez mądrość
i doświadczenie. W pozornie małym
cudzie dla zakochanych dostrzegł
wielki znak – Chrystus przyszedł,
żeby przemienić świat tak jak wodę
w wino.

Z naszej strony wystarczy trudzić
się, dźwigać i zawierzać Bogu, choć-
by się niewiele rozumiało.

24 stycznia: 3. Niedziela
Zwykła

Ne 8,1-4a.5–6.8–10

1 Kor 12,12–30

Łk 1,1–4; 4,14–21

Dlaczego dzieła zbawienia, którego
dokonał Jezus, nie widać na zie-
mi? Dzieło to jest nam dane, ale
– jak mówi nasz Ojciec Święty –
jest nam także zadane. Mamy je
podjąć sami – własnym wysiłkiem.
Trzeba uświadomić sobie, że my
wszyscy jesteśmy przez sakrament
chrztu świętego powołani do życia
duchem Ewangelii. Trzeba wyzwo-
lić się z niewoli grzechu, egoizmu,
namiętności. Trzeba przejrzeć, że-
by widzieć sprawy Boże. To my
sami mamy się otworzyć na Pana
Jezusa, aby przez nas prowadził
swoje dzieło.

31 stycznia: 4. Niedziela
Zwykła

Jr 1,4–5.17–19

1 Kor 12,31–13,13

Łk 4,21–30

„Wyrzucili Go z miasta i wypro-
wadzili aż na stok góry, na której
ich miasto było zbudowane, aby
Go strącić. On jednak przeszedłszy
pośród nich, oddalił się”.

Oddalił się, ale nie porzucił. Powra-
cał wiele razy. Często postępujemy
tak, jakbyśmy chcieli pozbyć się Pa-
na Jezusa. Ile razy do nas powraca
z łaską spowiedzi, żalu, komunii.

Ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY

1 stycznia, piatek, godz. 13.00:
Kleszczewo Dolne,
ul. Słoneczna, ul. Parkowa,
ul. Szkolna (bez szkoły),
od p. Kanków i od p. Jaroń

2 stycznia, sobota,
godz. 8.30–16.00: Kleszczewo
Górne, ul. Gdańska,
ul. Jodłowa, od p. Gugałów
i od leśniczówki

3 stycznia, niedziela,
godz. 13.00–17.00:
Kleszczewo, ul. Pogodna,
ul. Szkolna (od szkoły),
ul. Cicha, ul. Spacerowa

4 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Ełganowo,
ul. Szkolna (cała),
od p. Zittermann
i od p. Tiborskiej

5 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa
(potrzebne 2 pojazdy),
od p. Dziekońskiego
i od p. Kotulów

6 stycznia, środa,
godz. 14.00–16.30: Ełganowo,
ul. Łąkowa oraz p. Wanda
Zulewska

7 stycznia, czwartek, godz. 15.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa,
od p. Szarmach do p. Hennig

8 stycznia, piątek, godz. 15.00:
Ełganowo, ul. Macierzy
Szkolnej, od sklepu
i od p. Leśniewskich

9 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska,
od p. Tkaczyk do bloku
„Agronomówka” włącznie

10 stycznia, niedziela, godz. 13.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
„kasary” i ul. Leśna

11 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

12 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku
„Nadzieja” włącznie

13 stycznia, środa, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
z blokiem nr 1

14 stycznia, czwartek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka
oraz zgłoszeni z nowego
budownictwa przy
ul. Sportowej i Leśnej

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

16 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
bloki

17 stycznia, niedziela, godz. 13.00:
Trąbki Wielkie ul. Polonii
Gdańskiej, do p. Preuss
włącznie i blok SKR
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18 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Trąbki Wielkie,
osiedle, ul. K. Pawłowskiej
(od kapliczki Miłosierdzia
Bożego), ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa,
ul. Jarzębinowa

19 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Grabowa,
ul. Głogowa

20 stycznia, środa, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,

ul. Ełganowska, ul. Jaworowa,
ul. Akacjowa, ul. Polonii
Gdańskiej

21 stycznia, czwartek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jesionowa, ul. Dębowa,
ul. Lipowa, ul. Klonowa

22 stycznia, piątek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Brzozowa, ul. Topolowa;
ul. Pasteura oraz rodziny
z nowego budownictwa, które
zgłoszą kolędę

WZRASTANIE DO SAMODZIELNOŚCI

Niepokój o dziecko, jeszcze
w stanie prenatalnym, często to-
warzyszy matce. Czy urodzi się
zdrowe, czy uchroni je przed choro-
bami, wypadkami, złym wpływem.
Ten niepokój rodziców przenosi się
również na dziecko już narodzone.

Czy można uchronić dziecko
przed wszelkim złem, trzymając
je blisko siebie, o wszystkim za
nie decydując? Tymczasem dziecko
rozwija się i musi stawać się coraz
bardziej od rodziców niezależne.

To uniezależnienie dziecka mu-
si przebiegać etapami i stopnio-
wo, gdyż z samodzielności uzy-
skanej nagle i bez przygotowania
nie umiałoby korzystać, co rzeczy-
wiście często się zdarza. Rodzice
powinni traktować dziecko stosow-
nie do wieku. Powinni postępować

zgodnie z prawdą, że dziecko ro-
śnie, a rosnąc potrzebuje nie tylko
coraz większych ubrań, ale także
coraz większego zasięgu decydowa-
nia o sobie. Ten stan wzrastania
do samodzielności naszego dziec-
ka dobrze obrazuje wiersz Anny
Kamieńskiej:

Mama syna kołysała:
Luli spać już pora.
Synek wołał od poduszki:
Idę pole orać.
Mama syna kołysała:
Luli, śpij mój złoty.
Synek wołał z kołyseczki:
Idę do roboty.
Mama syna kołysała:
Luli modre oczy.
Synek porwał czapkę, buty,
z kołyski wyskoczył.

W trosce o bezpieczeństwo dziec-
ka, i z miłości do niego, można
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stwierdzić ze smutkiem, że rzecz
już się dokonała: w domu nie ma
dziecka, jest człowiek dorosły i obcy
– bo siedząc przy kołysce nie towa-
rzyszyło mu się w jego dorastaniu.

Rodzice często cieszą się z każ-
dego osiągnięcia dziecka (siadanie,
chodzenie, dobre stopnie itd.), ale
z osiągnięcia zgodnego z ich planem
i z ich wyobrażeniem. Nie dopusz-
czają do decydowania lub pozwalają
na decydowanie w mniejszym za-
kresie, niż wskazywałby wiek dziec-
ka. Tymczasem tylko trening w de-
cydowaniu może doprowadzić do
osiągnięcia prawdziwej dojrzałości
psychicznej w wieku dojrzałym.

Proces ten zaczyna się już w wie-
ku niemowlęcym, kiedy dziecko ma
do pewnego stopnia prawo decydo-
wania o niektórych sprawach, np.
o ilości pożywienia. Dzieci tak samo
jak dorośli lubią jeść dużo lub mało,
zależnie od konstytucji fizycznej,
ruchliwości itp., a także mają różny
apetyt w różnych dniach i porach
dnia. Tymczasem zmusza się je
często do jedzenia przy każdym po-
siłku tej samej ilości, która, choć
zalecana przez lekarzy, jest tylko
wartością statystyczną, czyli śred-
nią dla bardzo różnych dzieci. Nie

ma obawy, żeby zdrowe dziecko,
któremu dostarcza się właściwe po-
żywienie, zagłodziło się, natomiast
przez przymuszanie osiąga się to,
że przyjemna z natury czynność –
jaką jest jedzenie – staje się niemiła
i kojarzy się z przykrościami. Stąd
najczęściej wywodzą się późniejsze
kłopoty z jedzeniem, będące zmorą
dzieci i rodziców.

Samodzielność postępuje dalej
stopniowo, gdy dziecko zaczyna sa-
mo się ubierać, jeść i wybierać sobie
towarzystwo. Trzeba mu w tym,
oczywiście w granicach rozsądku,
zostawić swobodę. Dzieci, którym
nie pozwala się jeść samodzielnie,
gdy zdradzają do tego ochotę, póź-
niej zwykle długo trzeba karmić.
To samo odnosi się do ubierania,
a czasem i do wyboru tego, co na
siebie włożyć (lubią to już dzieci kil-
kuletnie). Trzeba im w tym pomóc,
ucząc wyboru zależnie od tempe-
ratury i sytuacji, jeśli jednak nie
zostawi się żadnej swobody w tym
względzie, może się zdarzyć, że
przez całe życie nie będą się umiały
stosownie ubrać i znaleźć własnego
stylu w wyglądzie zewnętrznym.

Jeszcze poważniejsza sprawa
jest z małymi przyjaciółmi. Jeżeli
rodzice zabronią bawić się z ko-
legą ulubionym, ale np. brudnym,
sprowokują pierwsze poważniejsze
nieposłuszeństwo, gdy dziecko za
pomocą drobnych oszustw będzie
ten zakaz omijać, albo – co jesz-
cze gorzej – spowodują pierwszą
zdradę. Taka zdrada może być po-
wodem dręczącego poczucia winy.
Jeżeli takie poczucie winy zostało
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stłumione, może powodować niedo-
trzymywanie zobowiązań na przy-
szłość. Przykładem jest człowiek
dorosły, który porzuca przyjaciela
lub współmałżonka, na skutek ja-
kichś czynników, które wydają mu
się od niego samego niezależne.

Stopniowo wzrastający zakres
decydowania o sobie łączy się ze
stopniowym odchodzeniem od ro-
dziców. Odejście to nie musi ozna-
czać zerwania przyjaźni, ale może
się tak stać, jeżeli nie uszanuje
się prawa dorastających dzieci do
własnych spraw albo w obawie, by
dziecko nie popełniło błędu lub nie
naraziło się na niebezpieczeństwo,
usiłuje się o wszystkim wiedzieć,
o wszystkim decydować.

Gdy dziecko po raz pierwszy wo-
li zostać z kolegami na podwórku,
niż wrócić z mamą do domu, za-
czyna się jego odchodzenie. Wraca
potem brudne, nieraz potłuczone,
nieraz z zapasem brzydkich słów,
ale odchodzić musi: na podwórko,
do kolegów, przyjaciół, sympatii, bo
tam uczy się życia na własny ra-
chunek i z nimi – rówieśnikami
(a nie z pokoleniem rodziców) –
spędzi życie. Ważne jest, żeby mia-
ło dokąd wracać, żeby dom nie
był zawsze pusty, a rodzice za-
wsze zaabsorbowani tylko swoimi
sprawami, ale gotowi porozmawiać,
wysłuchać, pomóc. To dopuszczenie
pewnej swobody dziecka, zawsze
połączonej z pewnym ryzykiem, wy-
maga od opiekunów swoistej ascezy,
ale jest prawem dziecka, które Kor-
czak nazywa mocno, aż drastycznie:
prawem dziecka do śmierci. Jeżeli

rodzice umieją to prawo uszanować,
zachowują szacunek i przyjaźń swe-
go dziecka, a tym samym szansę
kontaktu z nim i wpływu na jego
postępowanie.

Kiedy czyta się Ewangelię o od-
nalezieniu Pana Jezusa w świątyni,
zadziwia samodzielność, jaką da-
wano dwunastoletniemu Chłopcu –
sporo czasu minęło, nim Rodzice zo-
rientowali się, że Dziecko nie wraca
z nimi do domu. Kiedy jednak za-
uważyli to, robią tak jak zrobiliby
wszyscy rodzice w podobnej sytu-
acji: szukają i Matka zwraca się
z wymówką: „Cóżeś nam uczynił?”
Tak robi każda matka, ale nie każ-
da umie dalej postąpić jak Matka
Boża – słuchać wyjaśnień Dziecka
i traktować Je z szacunkiem.

Warto zastanowić się: jakie są
moje relacje, jako rodzica, do moje-
go dziecka? czy staram się go wy-
słuchać w skupieniu? zrozumieć?
rozmawiać? wesprzeć matczynym
(ojcowskim) autorytetem? zaufać?
przebaczyć? Umieć również przy-
znać się do błędu.

Młody człowiek może błądzić
i wtedy tym bardziej potrzebuje po-
mocy, ale pomoc nie będzie możliwa,
jeśli nie nawiążemy z nim prawdzi-
wego kontaktu, jeśli zapomnimy, że
wyszedł już z kołyski, że ma swoje
własne plany i sprawy, którym na-
leży się szacunek, choćby nie były
jeszcze zbyt dojrzałe. Nie można
dziecku dać dojrzałości; można tyl-
ko stworzyć warunki, w których ta
dojrzałość może wzrastać.

Opr. ks. Adam Kroll
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CIAŁO I KREW CHRYSTUSA (2)

Kapłan pijąc z kielicha Krew Pań-
ską wypowiada słowa: Krew Chry-
stusa niechaj mnie strzeże na życie
wieczne. Gdy uczestnicy Eucharystii
przyjmują Chrystusa pod postacią
chleba i wina, wówczas celebrans po-
dając Ciało zanurzone we Krwi Chry-
stusa mówi: Ciało i Krew Chrystu-
sa. Przyjmujący z wiarą odpowiada:
Amen. Jeżeli celebrans podaje Ko-
munię pod dwiema Postaciami, wów-
czas podając kielich z Krwią Pańską
mówi: Krew Chrystusa. Przyjmujący
z wiarą odpowiada: Amen.

W czasie Eucharystii realnie
uobecnia się tajemnica Golgoty. Choć
nie widzimy płynącej z ran Jezusa
Krwi, to jednak stoimy pod krzyżem

obok Maryi i duchowo spoglądamy
na Ukrzyżowanego. Myśl o Krwi pły-
nącej z ran na Jego rękach i nogach,
spod cierniowej korony, z ubiczo-
wanego ciała, pomaga człowiekowi
zbliżyć się do Zbawiciela. Inaczej
jest, gdy zapominamy o Krwi. Wów-
czas męka staje się mniej realna, ból
przestaje być bólem, a serce czło-
wieka pozostaje obojętne. Dlatego
należy o Krwi Pana przypominać
także w wyjaśnianiu tajemnicy Ofia-
ry. Wprawdzie Pan Jezus nie chciał,
żebyśmy w Eucharystii widzieli Jego
Krew, ale chciał żebyśmy się z nią
spotkali w znaku wina.

W całym Piśmie Świętym krew
była rozumiana jako szczególne sie-
dlisko życia. Kto został pozbawio-
ny krwi, wykrwawił się, ten ginął.
W czyich żyłach płynęła krew, ten
miał życie. I tak też rozumiemy
krew Jezusa. Ona jest znakiem ży-
cia. Ona daje życie. Krew przyjmo-
wana w znaku wina pomaga nam
zrozumieć, że z Chrystusa przelewa
się w nas Jego Życie, zaczyna w nas
krążyć Jego Krew. Jesteśmy bowiem
jak gałązki winnego krzewu, którym
życie dają te same soki, które są
w Winnym Krzewie. Gdy człowiek
pije krew Jezusa, zostaje napełniony
życiem. Całe jego człowieczeństwa
zostaje obmyte przez Krew Baranka
i napełnione żarem miłości, która
się w tej Przenajświętszej Krwi za-
wiera. Wszystko w człowieku zostaje
w nowy sposób dotknięte, odnowione
i umocnione. Wprawdzie, gdy przyj-
mujemy Komunię świętą pod jedną
postacią, czyli pod postacią chleba,
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to otrzymujemy ten sam dar peł-
ni życia. Jednak znak wina i myśl
o krwi pomaga nam lepiej zrozumieć
wielkość tego daru i jego naturę.

W Starym Testamencie Żydzi na-
znaczali krwią drzwi domu w trak-
cie Paschy. Znaczyli odrzwia domu
krwią baranka. Tak im nakazał Moj-
żesz i ta krew ich broniła przed
nieprzyjacielem. Krew naznaczona
na domu sprawiała, że anioł śmierci
nie wchodził do domu i nie robił spu-
stoszenia. Krew ich chroniła. I jak
czytamy w Liturgii Godzin w Wielki
Piątek: „O ileż bardziej krew ba-
ranka na ustach człowieka broni go
przed nieprzyjacielem”.

Jeżeli człowiek przeżył ten znak
Komunii, że jego usta dotknęły Krwi
Pana, że Krew Chrystusa dotknęła
jego ust, to pomaga mu dodatkowo
przeżyć tę prawdę. Myśl o tym, że
jego usta zostały naznaczone Krwią
Pana, pomaga mu w czuwaniu nad
tym, aby te usta nie wypowiada-
ły złych słów. Krew strzeże tych
drzwi, przez które wychodzą na
zewnątrz z serca człowieka różne
wypowiedzi. Te złe mogą zostać za-
trzymane. Człowiek zostaje z nich
obmyty. Te dobre zostają wypowie-
dziane z większym zaangażowaniem
i przekonaniem. Człowiek gotów jest
wraz z nimi przelać swoją krew.

Wino... białe i czerwone, słodkie
i wytrawne... codzienny napój w ba-
senie Morza Śródziemnego, niesie ze
sobą o wiele głębsze przesłanie niż
można by przypuszczać. Ten „owoc
winnego krzewu i pracy rąk” poprzez
starożytną kulturę śródziemnomor-
ską, późniejsze obrzędy żydowskie
i w końcu uświęcone wydarzenia-
mi paschalnego wieczernika, weszło

w życie Kościoła, zapuszczając, z wo-
li Chrystusa, tak mocne korzenie,
iż stało się niezbędnym elementem
jego życia i oddawania codziennej
czci Bogu.

Kultura żydowska nadała winu
szczególne znaczenie i wagę, przygo-
towując niejako ludzkość do odkrycia
jego pełnego znaczenia, które miało
miejsce w dłoniach Chrystusa. Szcze-
gólną właściwością wina jest to, że
„rozwesela serce człowieka” (Sdz 9,
13). Stanowi ono jeden z elementów
uczty mesjańskiej, a także uczty eu-
charystycznej, podczas której chrze-
ścijanin czerpie radość z samego
źródła, to jest miłości Chrystusa.

W Nowym Testamencie „nowe
wino” jest symbolem czasów me-
sjańskich. Jezus oświadcza sam, że
nowe przymierze ustanowione w je-
go osobie jest winem nowym, wi-
nem, które rozsadza stare bukłaki
(Mk 2,22n). Ta sama myśl dominuje
w Janowym opisie cudu w Kanie
Galilejskiej: wino podawane na go-
dach w Kanie, wino oczekiwane aż
dotąd, to dar miłości Chrystusa,
znak radości jaką niesie ze sobą
przyjście Mesjasza (J 2,10; por. 4,
23; 5, 25). Formuła „wino nowe”
występuje również w Mt 26, 29
jako określenie uczty eschatologicz-
nej, przygotowywanej przez Jezusa
dla Jego wiernych w Królestwie Jego
Ojca. Wtedy też osiągną kres czasy
mesjańskie.

W czasie Ostatniej Wieczerzy
Chrystus nadaje winu symbolikę,
nie tylko owocu „winnego krzewu
i pracy rąk ludzkich”, ale symboli-
kę znacznie głębszą. Odtąd bowiem
wino będzie miało wprowadzać lu-
dzi w tajemnicę boskości dostępną
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już tu na ziemi. Ofiara Melchizede-
ka, który Bogu jedynemu ofiarował
chleb i wino (Rdz 14, 18; por. KKK
§1333) „Kościół widzi zapowiedź wła-
snej ofiary” (tamże). Wino używane
w czasie Eucharystii – zgodnie z wie-
lowiekową tradycją zapoczątkowaną
przez samego Chrystusa jest grono-
we, będące owocem winnego krze-
wu, bez jakichkolwiek sztucznych
ingerencji, a wlewane do kielicha:
„łączącego kropel wiele”, jest sym-
bolem nas samych jednoczących się
w Kościele – Mistycznym Ciele Pana.
Winem dla nas, chrześcijan, ma stać
się sam Chrystus i napełniać nas
śmiałością, radością ponad wszelką
miarę ziemską, szerokością i swobo-
dą bez granic, upajać nas życiem.

Znak wina, nawet po konsekra-
cji, nie przestaje oznaczać dobroci
stworzenia, dlatego dziękujemy Pa-
nu za „owoc winnego krzewu i pracy
rąk ludzkich”. W geście Melchize-
deka ofiarującego jedynemu Bogu

chleb, Kościół widzi zapowiedź wła-
snej ofiary. Znak wody przemienionej
w wino w Kanie zapowiada już Go-
dzinę uwielbienia Jezusa. Ukazuje
wypełnienie uczty weselnej w Kró-
lestwie Ojca, gdzie wierni będą pili
nowe wino (por. Mk 14, 25), będące
Krwią Chrystusa.

Chrystus wybierając wino do
sprawowania Pamiątki narodził się
w konkretnym czasie i miejscu. Każ-
dy z nas, w konkretnym czasie
i miejscu jest również powołany
do wypełniania i rozszerzania je-
go Królestwa, czego wyrazem jest
Eucharystia.

Św. Tomasz z Akwinu o Krwi
Pana: „obecność prawdziwej Krwi
w tym sakramencie można pojąć
nie zmysłami, lecz jedynie przez
wiarę, która opiera się na autorytecie
Bożym”.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak czytać Pismo święte?

W każdej rodzinie chrześcijań-
skiej jest Pismo święte. Dla dzieci
w wieku 4 lub 5 lat jest ono wspania-

łym źródłem opowieści. Zadaniem
rodziców jest, aby nie tylko opowia-
dać dzieciom piękne historie pełne
cudów, lecz by dzieci samodzielnie
próbowały odkrywać dobrego Bo-
ga, który nas kocha, interesuje się
wszystkim, co robimy i który jako
Jezus Chrystus przybył na ziemię,
by dzielić życie ludzi.

Te pierwsze kontakty z Biblią
mają pewne wymagania.

Dziecko powinno czuć, że my
sami poważnie traktujemy to, co
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objawia nam Bóg i staramy się żyć
zgodnie z Jego słowami. Nie można
opowiadać Pisma świętego tak, jak
opowiada się np. baśnie. Trzeba, by
dziecko wiedziało już od początku,
że jest to historia prawdziwa, która
nas dotyczy.

Wybierzmy sprzyjającą chwilę,
kiedy dziecko jest spokojne i pra-
gnie słuchać naszych słów, może to
być wieczór, np. wkrótce przed za-
śnięciem; jeżeli czujemy, że nie jest
ono dostatecznie skupione, odłóżmy
opowiadanie na inny raz. Usłysza-
ny fragment Pisma świętego może
stanowić doskonałe przygotowanie
do modlitwy.

Szanujmy w dziecku, jego pra-
gnienie poznania Boga oraz jego
wrażliwość. Jeżeli w danym mo-
mencie nie może ono jeszcze pojąć
jakiegoś słowa czy wydarzenia, na-
leży odczekać pewien czas. Bywa
i tak, że lubi po raz kolejny wysłu-
chiwać tej samej opowieści, a nie
interesuje się innymi. Niech nas
to nie denerwuje, ta ulubiona staje
mu się szczególnie bliska i powoli
odkrywa ono osobiście jej bogactwo
i wartość.

Opowiadajmy tylko jeden frag-
ment na raz; powinien być on pro-
sty, zrozumiały dla dziecka i niezbyt
długi; dobrze jest nawet gdy nam
wydaje się on zbyt krótki.

Najpierw sami przeczytajmy
tekst; gdy lepiej zrozumiemy jego
znaczenie, będzie nam łatwiej go
opowiadać i odpowiedzieć na py-
tania dziecka. Uszanujmy reakcję
dziecka i nie narzucajmy mu wła-
snej interpretacji. Nie chodzi o to,

by moralizować, lecz by rozważyć
i zrozumieć znaczenie. Nie staraj-
my się zawsze znajdować odnie-
sienia do naszego życia, zaufajmy
w tym względzie dziecku. Spotkanie
z Jezusem Chrystusem w Ewangelii
pomoże zmienić jego spojrzenie na
Boga i innych ludzi oraz dokonać
wyboru.

Jeżeli zdziwi je jakieś słowo czy
sformułowanie, powtórzmy je raz
jeszcze, aby dziecko mogło lepiej
zrozumieć i zapamiętać.

Bądźmy wierni tekstowi. Po-
winniśmy wystrzegać się upiększeń,
które często nas kuszą, aby pochle-
bić wyobraźni dziecka lub... naszej
własnej. Czasem jednak trzeba bę-
dzie odciążyć tekst od zbędnych
szczegółów, przedstawić go tak, by
dziecko mogło go zrozumieć; przy-
datne będą nasze dodatkowe wy-
jaśnienia. Używajmy słów, których
znaczenie dziecko już poznało, wy-
strzegajmy się jednak języka dzie-
cięcego. Odpowiadajmy chętnie, od-
różniając pytania poważne od tych
wynikających tylko z ciekawości
i chęci poznania najdrobniejszych
szczegółów.

Ilustracje towarzyszące często
fragmentom Pisma świętego, mo-
gą mieć ogromne znaczenie, pod
warunkiem, że są wartościowe i od-
powiadają gustom dziecka, które nie
zawsze muszą być podobne do na-
szych. Pamiętajmy, dzieci są bardzo
wrażliwe na oddziaływanie obra-
zów, zwłaszcza ich kolorów. Pozwól-
my dziecku długo przyglądać się
ilustracjom, ponieważ lubią one to
wewnętrzne zamyślenie, kiedy serce
widzi więcej niż oczy.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Czy pocałunek jest grzechem? (1)

Młody człowiek żąda odpowiedzi
jednoznacznej, „tak” lub „nie”, bez
względu na to, o jak subtelną i zło-
żoną materię pyta. Odpowiem zatem
jednoznacznie na pytanie: „Czy po-
całunek jest grzechem?” – TAK lub
NIE.

Oczywistym jest, że pocałunek
(dobry) nie jest grzechem, przeciw-
nie, może być pięknym, a nawet
świętym gestem i czułym znakiem
wielkiego dobra – miłości. Na przy-
kład w relacji rodzice – małe dzieci.

Oczywiście, że pocałunek (zły)
jest grzechem, gdy jest znakiem np.
zdrady, pożądliwości, chęci egoistycz-
nego „użycia” kosztem drugiej osoby.
Choć może to się komuś wydać dziw-
ne, nawet pocałunek w małżeństwie
może być grzechem (np. wymuszony,
gdy jest elementem gwałtu...)

Trudność odpowiedzi polega na
tym, że nie tyle czyn sam w sobie,

co jego wewnętrzna treść podlega
ocenie moralnej.

Tak więc nie tylko sam czyn,
ale jego „wewnętrzne” okoliczno-
ści podlegają kwalifikacji moralnej.
Są oczywiście czyny same w sobie
jednoznacznie złe (np. mordowanie
niewinnych) i wówczas nie mamy
kłopotów z oceną, choć okoliczności
mogą łagodzić jej surowość.

W przypadku pocałunku trud-
ność jest większa, bo może być on
zarówno dobry, wręcz święty, jak
i zły, grzeszny. Sięgnijmy do przy-
kładów z Pisma Świętego. Niewiasta
grzeszna oblewała łzami i obsypywała
pocałunkami stopy Jezusa na przy-
jęciu u faryzeusza. Judasz, człowiek
wybrany, jeden z dwunastu, całuje
Jezusa w Ogrójcu. Chrystus mówi:
„Pocałunkiem zdradzasz...?” Judasz
całkowicie wypaczył treść przypisy-
waną powszechnie dobremu gestowi,
jakim powinien być pocałunek. Po-
całunek Judasza jest jednoznacznie
oceniany jako zły! Z drugiej strony
zauważmy, że nikt nie ma wątpliwo-
ści, iż grzeszna kobieta całując nie
grzeszyła, a wręcz czyniła dobro. Po-
całunki biblijne różnią się intencją,
znaczeniem, przebiegiem i skutkiem.

Przejdźmy do pocałunku „chło-
pak-dziewczyna”. Tu także pocału-
nek od pocałunku może się różnić
intencją, znaczeniem, przebiegiem
i skutkiem.

Wszyscy z doświadczenia wiemy,
że dobra intencja nie zawsze kończy
się dobrym skutkiem. Np. chłopak
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chciał dziewczynie zrobić przyjem-
ność i kupił bilety na galę boksu
zawodowego..., a ona obraziła się,
święcie przekonana, że sobie z niej
zakpił. Szczególnie dużo nieporozu-
mień ma miejsce właśnie na linii
„kobieta-mężczyzna”. Te same fak-
ty, te same gesty mogą dla każ-
dego z obojga znaczyć zupełnie co
innego, czasem wręcz przeciwne-
go. Podobnie bywa z pocałunkiem
„dziewczyna-chłopak”. Dla niej mo-
że być to piękny, zupełnie czysty gest
czułości, bliskości, serdeczności, gest
nie mający żadnego złego podtek-
stu. Jednocześnie ten sam pocałunek
dla chłopaka może być konkretnym
i nawet zamierzonym elementem po-
budzenia seksualnego. Może zrodzić
napięcie, podniecenie, a nawet pełną
reakcję organizmu w postaci wy-
trysku nasienia (jak w normalnym
współżyciu małżeńskim).

Chłopaku i dziewczyno, zasta-
nówcie się uczciwie – jaka jest inten-
cja waszego pocałunku?

Żeby pocałunek był dobrem, nie
wystarczy dobra intencja jednej, a na-
wet obojga stron. Intencja powinna
być czysta: pragnę wyrazić miłość
i nie chcę, by pocałunek prowadził
do pobudzenia seksualnego. Jest to
ważne, choć sama dobra intencja,
niestety, nie wystarczy. Stare przy-
słowie mówi, że dobrymi chęciami
jest piekło wybrukowane.

Warto nadmienić, że intencja jed-
nej ze stron, a nawet obu naraz,
może być jawnie zła. Przykład: zroz-
paczona dziewczyna widząc słabnące
zainteresowanie ze strony swojego
chłopaka prowokuje go do pocałun-
ków, by wzniecić w nim napięcie
seksualne, wzbudzić pragnienie bli-
skości cielesnej, pragnienie współ-
życia. Reakcja pożądania, jaka się

w nim wówczas buduje, jest silna
i często chłopaka „na chwilę” zatrzy-
muje przy dziewczynie. Jednak po
„osiągnięciu celu” (często się mówi:
„sama tego chciała”) następuje zwy-
kle odejście, znacznie boleśniejsze,
bo obarczone krzywdą i ciężką raną
na całe życie.

Przykład złego odczytania inten-
cji: naiwna dziewczyna odbiera na-
miętność, wręcz „szaleńczość” poca-
łunków chłopaka, jako niezbity do-
wód jego wielkiej miłości. A w gruncie
rzeczy jest to dowód jego niedojrza-
łości, nieopanowania i egoistycznego
– a więc będącego zaprzeczeniem
miłości – nastawienia na branie, na
własną przyjemność. Bywa i tak, że
jego intencja jest jawnie zła. Chce
osłabić odporność dziewczyny, „roz-
miękczyć” ją, by tym łatwiej zacią-
gnąć do łóżka.

Ileż tysięcy dziewcząt (bez żad-
nej przesady), naprawdę dobrych
i przyzwoitych, wpadło w tę pu-
łapkę! A przecież było tak cudownie,
przyjemnie, tak wierzyła (bo chcia-
ła), że on ją prawdziwie kocha, że
będą szczęśliwi do końca życia. Dla
niej było jasne, że intencją pocałun-
ków i ostatecznie pójścia do łóżka
było przypieczętowaniem przyszłe-
go wspólnego życia, podczas gdy
on nawet przez moment nie pomy-
ślał o małżeństwie. Zresztą uczciwie
wcale o nim nie wspominał. Choć
zdarzają się i tacy łajdacy, co gorliwie
zapewniają o małżeństwie, byleby się
tylko zgodziła, a potem uciekają (nie-
rzadko dopiero wówczas, gdy pocznie
się dziecko). A wszystko zaczęło się
tak pięknie, od pocałunku...

Każdy gest człowieka coś wyraża,
czyli jest znakiem czegoś. Znaczenie
gestów jednak można całkowicie wy-
paczyć. Nawet tak jednoznacznego
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gestu jak podanie ręki na znak po-
koju. Ot choćby ściskając rękę tak
mocno, by spowodować ból, a nawet
krzywdę... Co ma oznaczać pocału-
nek? Ma być znakiem miłości jako
daru, czy znakiem egoizmu wyraża-
jącego się chęcią brania? Pocałunek
z miłości jest ukierunkowany na dru-
giego – wywyższa go, chce ubogacić,
wyraża zachwyt i podziw dla kocha-
nej osoby, stawia ją na piedestale.
Jest pełen bezinteresownej czuło-
ści. Oczywiście tak całujący odczuwa
wielką radość i przyjemność nie ma-
jącą żadnego wymiaru grzeszności.
Każdy pewnie widział młodą matkę
gorliwie obcałowującą swe niemow-
lę, nie omijając żadnego „kawałka”
jego ciała. Nikt rozsądny nawet nie
pomyśli o grzeszności jej zachowa-
nia. Słowem, dobry pocałunek niesie
przyjemność obojgu, ubogaca, napeł-
nia radością tak wielką, że usposabia
do niesienia dobra, choćby całemu
światu, otwiera na dobro, bo jest
znakiem dobra – miłości. Pocałunek
taki jest wówczas znakiem prawdzi-
wym i uprawnionym. Widzimy więc,
że to nie zażywana przyjemność czy-
ni jakieś działanie złym. Przyjemność
sama w sobie jest pomysłem Stwórcy,
jest dobra, a nawet może być święta.
Ma być to jednak przyjemność pły-
nąca ze znaku prawdziwego, a nie
fałszywego.

Niestety, pocałunek może być
również znakiem fałszywym, zaprze-
czającym miłości. Dzieje się tak wów-
czas, gdy wynika z pożądliwości, ego-
istycznej chęci przeżycia przyjemne-
go doznania, bez liczenia się z drugą
osobą, a nawet jej kosztem.

Bywa i tak, że pocałunek ma jak-
by znaczenie zastępcze wobec pustki
w relacji osobowej. Tak naprawdę nic

ich nie łączy, nie mają sobie nic do
powiedzenia, nie podziwiają warto-
ści drugiej osoby, a jedynie potrafią
z siebie nawzajem wykrzesać przy-
jemność przez pocałunki. Dla niej
przyjemne jest myślenie o tym, jak
on bardzo ją kocha (nawet gdy jest
to ewidentnym oszukiwaniem sie-
bie), dla niego najczęściej przyjem-
ność wynika z napięcia seksualne-
go odczuwanego w ciele, konkretnie
w narządach rozrodczych (tak, tak
narządy rozrodcze, a nie seksual-
ne; to prawidłowa nazwa, jako że
głównym ich zadaniem jest przeka-
zywanie życia, a nie przeżywanie
przyjemności seksualnej wyrwanej
z kontekstu prokreacji). Taka sytu-
acja nie tylko nie sprzyja poznaniu,
a wręcz blokuje możliwość poznania
drugiego. To klasyczne „różowe oku-
lary”, które nie pozwalają dostrzec
wad, nawet tych widocznych gołym
okiem dla całego otoczenia. Najczę-
ściej dziewczyna broni wówczas jak
lwica swego chłopaka, na którego się
wszyscy „uwzięli”, a jak już nie da
się go obronić, to naiwnie powtarza,
że „jak się ożeni, to się odmieni”.
Na pewno! Tylko w którą stronę?
Podobnie chłopak może lecieć na
oślep jak ćma do płomienia świecy,
dorabiając sobie najróżniejsze ide-
ologie usprawiedliwiające ich czyny,
a w gruncie rzeczy chodzi mu tylko
o przyjemne doznanie. Taką sytuację
ktoś żartobliwie określił: „nie mogli
porozmawiać o ważnych sprawach,
bo usta mieli zajęte”. Tyle że skut-
ki bywają często tak tragiczne, że
odchodzi ochota do żartów.

Tak więc „rozrzut” znaczenia po-
całunku może być ogromny. Od czy-
stej, pięknej i ubogacającej, bezinte-
resownej czułości wyrażającej praw-
dziwą, głęboką miłość, do brudnej,
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prymitywnej płynącej z egoizmu i nie-
dojrzałości niepohamowanej pożądli-
wości odzierającej drugiego z czy-
stości, sprowadzającej jego ciało do
roli przedmiotu dającego przyjem-
ne doznania płynące z pobudzenia
seksualnego. Wydaje się, że właśnie
w głębokim rozumieniu pojęć, bez-
interesowna czułość i egoistyczna
pożądliwość, należy szukać odpowie-
dzi na pytanie, co oznacza pocałunek
i tym samym, jaki on naprawdę jest.

Chłopaku, dziewczyno, zastanów
się – znakiem czego jest twój pocału-
nek?

Obserwując przebieg pocałunku
można wiele powiedzieć o niewi-
docznej przecież dla oka intencji
i znaczeniu pocałunku. Przed laty na
dominikańskim spotkaniu młodych
w Hermanicach cudowny, dostojny
osiemdziesięciokilkuletni kapłan, oj-
ciec Joachim Badeni, mówił do mło-
dych: „rozumiem pocałunek, ale czy
to musi być od razu pompa ssą-
co-tłocząca?” Młodzież zareagowała

szczerym śmiechem, doskonale rozu-
miejąc, co ojciec Joachim chciał im
przekazać. Znów możemy nakreślić
szeroki wachlarz pocałunków, po-
czynając od delikatnego muśnięcia,
a na „pompie ssąco-tłoczącej” koń-
cząc. Myślę, że każdy czytelnik bez
trudu rozpozna i zgodzi się z tym, że
„muśnięcie” jest bliższe czystości, a
„pompa” – pożądliwości.

Mówiąc o przebiegu pocałunku,
warto przyjrzeć się bardzo znaczącej
mowie całego ciała. Przytulenie ciała,
dotyk rękoma może być typu „deli-
katne muśnięcie”, lecz bywa pełnym
napięcia zwarciem ciał. Napięcie mię-
śniowe u chłopaka idzie w parze ze
wzrostem pobudzenia. Każdy chło-
pak bez trudu rozpozna, jaki rodzaj
dotyku działa na niego pobudzająco
i chcąc zachować czystość, powinien
tego dotyku zaniechać.

Chłopaku i dziewczyno, zasta-
nówcie się uczciwie – jaki jest prze-
bieg waszego pocałunku?

„Miłujcie się” 5/2003

NOWY ROK
Ojców to naszych obyczaj prastary

Ze znalezieniem opisu obyczajów
związanych z Nowym Rokiem jest
pewien problem. Próżno szukać go
w pracy Jana Stanisława Bystro-
nia z 1932 roku „Dzieje obyczajów
w dawnej Polsce”, nie ma go także
w „Chłopach” Władysława Reymon-
ta. Po opisie Godów (Bożego Naro-
dzenia) kolejne święto w Lipcach to
Trzech Króli. Kiedy więc w dawnej
Polsce obchodzono początek roku?
Średniowieczni rocznikarze i kroni-
karze do Jana Długosza w XV wieku,

kancelarie miejskie i kościelne wiążą
Nowy Rok z 25 grudnia jako Na-
rodzeniem Pańskim. Również źródła
dyplomatyczne ówczesnej Europy po-
sługują się tą datą. Natomiast od XIV
wieku kancelaria królewska w Kra-
kowie widzi początek roku l stycznia.
Okazuje się, że Europa wyznaczała
tę ważną datę w różnych terminach:
� 1 stycznia – styl Obrzezania (stilus

a Circumcisione), ten termin wpro-
wadził już w starożytności pierw-
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szy dożywotni dyktator Rzymu Ju-
liusz Cezar. Konsulowie w tym dniu
obejmowali swój urząd w Rzymie,
a składali do 31 grudnia. Styl ten
dominował w kancelariach kościoła
i monarchów.

� 1 marca – stosowany w republikań-
skim Rzymie w państwie Franków
i w Wenecji do 1797 roku.

� 25 marca – styl zwiastowania,
stosowany w Florencji i Pizie.

� 1 września – styl bizantyjski lub
grecki spotykany w Bizancjum, na
południu Włoch i Rosji.

� 25 grudnia – styl Narodzenia Pań-
skiego (a Nativitate Domini). Sto-
sowany oczywiście przez Rzym pa-
pieski i większość państw w śre-
dniowieczu.

Powoli jednak zwyciężył 1 stycz-
nia jako Styl Obrzezania, ale nie tyl-
ko. W tym dniu najwyżsi urzędnicy
w Starożytnym Rzymie obejmowali
swój urząd, ale czczono także wte-
dy boga Janusa. Przedstawiano go
z głową o dwóch twarzach, z klucza-
mi i laską. Jego dwie twarze zwró-
cone w przeciwnych kierunkach to
symbol wszelkiego początku wyjścia
i wejścia. Jemu Rzymianie poświęcali
pierwszy miesiąc (Januarius – sty-
czeń) i pierwszy dzień roku. Bóg ten
miał na Forum Romanum świąty-
nie w formie dwuskrzydłowej bramy.
Otwierano ją, gdy wojsko wyruszało
na wojnę, a zamykano, gdy legioniści
szczęśliwie powrócili do miasta.

Nadmienić wypada, że przez ty-
siąc lat republiki i cesarstwa brama
Janusa pozostawała zamknięta tylko
trzy razy przez kilka lat. Bóg Janus
zachowywał się wobec ludzi życzliwie
i przyjaźnie. Wobec tego 1 stycznia
był dniem radosnym, wtedy wypada-
ło obdarować bliskich podarunkami

i życzeniami. Każdy początek po-
winien zaczynać się dobrze. Stąd
pewnie przesąd, że nie należy po-
wracać do domu zaraz po wyjściu,
gdy się o czymś zapomni. W ten spo-
sób zakłócona jest zasada dobrego
początku. Gdy siadamy na krześle
po wejściu do domu po zapomnianą
przed chwilą rzecz, to znaczy, że
źródła tego zabobonu tkwią w kul-
cie dwugłowego boga w starożytnym
Rzymie. Możemy zakładać, że po-
darki, które otrzymywano 1 stycznia
były istotne dla rozpoczynającego się
roku. Bo kto nie lubi otrzymywać
prezentów?

Stańczyk, nadworny błazen Ja-
giellonów, Zygmunta Starego i Zyg-
munta Augusta, gdy od tego ostatnie-
go nie dostał prezentu, chodził wśród
senatorów smutny i głośno wzdychał.
Zapytany, dlaczego tak głośno zawo-
dzi i narzeka, odparł tak, aby król
go usłyszał: „Dla mnie rok nie nowy,
bo suknie mam stare”. Rozbawiony
tym ostatni z Jagiellonów, Zygmunt
August kazał dać Stańczykowi nie
tylko nowy żupan, ale pas i buty.

W dawnej Polsce magnaci hoj-
nie rozdawali swym poddanym „na
kolędę” konie, siodła, rzędy, pasy,
bobrowe kołpaki, szable, pancerze.
Z zachowanych rejestrów Zygmunta
Starego wiemy, że za życzenia no-
woroczne dano panom wikariuszom
złotych 10, tatarom złotych 30 (było
ich chyba wielu) a żakom krakow-
skim grającym niemiecką komedię,
jedną grzywnę i groszy dwadzieścia
cztery. Kasztelan sanocki prawnik
i historyk, Jan Herburt (1508–1577)
pisał o tym czasie tak: „Biegają
dziatki po nowym lecie (Nowy Rok)
i przyjaciele dają sobie nowe lato,
a zwłaszcza panowie sługom, bogaci
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ubogim, więszując sobie na Nowy
Rok wszego dobra”. Wynika z te-
go, że w XVI wieku był to zwyczaj
powszechny, ale w miastach i po
dworach.

Starano się, aby życzenia były
okazałe i żartobliwe. Uczniowie skła-
dali życzenia swym rodzicom i na-
uczycielom wierszem po polsku lub,
gdy było to możliwe, po łacinie.
Jak zawsze ubodzy i głodni żakowie
w Nowy Rok zbierali się w gromady,
obchodzili okoliczne domostwa, ży-
cząc „Nowego lata”. Najlepiej, gdy
życzenia te były śpiewane i wesołe.
Wiadomo, że człowiek więcej daje,
gdy jest w dobrym humorze.

Więszowano więc tak:
„Mości gospodarzu, domowy sza-

farzu, nie bądź tak ospały, każ nam
dać gorzały dobrej z alembika i do
niej piernika. Hej kolęda, kolęda!

Mościa gospodyni, domowa mi-
strzyni, okaż swoją łaskę, każ dać

masła faskę. Jeżeliś nie sknera, daj
i kopę sera. Hej kolęda, kolęda!”

Po wioskach dzieci kmiece, cho-
dząc „za Nowym latkiem”, musiały
życzenia dostosować do życia rolni-
czego, śpiewały więc:

Żeby wam się rodziło: żytko – jak
korytko, pszenica – jak rękawica, bób
– jak żłób, owies – jak skopiec, len –
jak pień”.

W XIX wieku składając życzenia
starano się przepowiedzieć urodzaj
i obfitość i zawsze potrzebne zdrowie:

„Żebyście byli zdrowi, weseli jak
w niebie anieli cały rok!

Żeby wam się darzyło, wodziło,
kopiło i dyszlem do stodoły obróciło!
Cały rok!

Żebyście mieli pełne komory, peł-
ne pudła I żeby wam gospodyni
u pieca nie schudła!

Żebyście mieli żyto jak koryto,
ziemniaki jak chodaki, buraki jak
pniaki...

Tyle wołków, co w płocie kołków.
Tyle cieliczek, co w lesie jedliczek.
Tyle owieczek, co w lesie mrówe-

czek...
I żeby gospodarz chodził pomię-

dzy snopkami jak miesiąc pomiędzy
gwiazdami!”

Mariusz Paradecki
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NASTĘPCY ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

25 listopada br. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej Gminy Pruszcz
Gdański – filii Straszyn zostało zor-
ganizowane spotkanie poetyckie na
którym ogłoszono wyniki IV Po-
wiatowego Konkursu Poezji im.
Aleksandra Klimiuka. Gospoda-
rze tego wieczoru Mariusz Klimiuk,
dyrektor GPB i Halina Lutka z filii
GPB w Straszynie serdecznie powi-
tali wszystkich gości, uczestników
konkursu oraz licznie zgromadzoną
publiczność.

26 października br. komisja
w składzie: Teresa Lipowska-Janusz-
kiewicz – aktorka Teatru Miejskiego
w Gdyni im. Witolda Gombrowicza,
Małgorzata Antuszewicz – polonist-
ka, fotografik i Aleksander Jurewicz
– poeta, prozaik, postanowiła przy-
znać po jednej nagrodzie głównej
w każdej z czterech kategorii wieko-
wych.

Do konkursu zgłosiło swoje prace
14 uczestników z powiatu gdańskie-
go w tym aż pięciu z gminy Trąbki
Wielkie: Maria Gajewska i Karolina
Bagłajewska z Mierzeszyna, Jadwiga
Lellek z Zaskoczyna, Michalina Lesz-
czyńska z Sobowidza oraz Sylwester
Maliszewski z Gołębiewka.

Laureatami IV Powiatowego
Konkursu Poetyckiego Poezji im.
Aleksandra Klimiuka zostali:
� w I kategorii (10–15) lat Ma-

ria Gajewska z Mierzeszyna za
wiersz „Stokrotka”,

� w II kategorii (16–18) lat Karoli-
na Bagłajewska z Mierzeszyna
za wiersz „Staw”,

� w III kategorii (19–25) lat Doro-
ta Matusiak ze Straszyna za
wiersz „Dziewczyna”,

� w IV kategorii (powyżej 25 lat) Zo-
fia Sokół z Rusocina za wiersz
„Eurydyka”.

Ponadto komisja w IV kategorii
postanowiła wyróżnić specjalną na-
grodą Jadwigę Lellek z Zaskoczy-
na za wiersz „Jezus cierpiący”.

Laureaci zostali uhonorowani ob-
razami artysty Jerzego Sobczaka,
prezesa Klubu Seniora „Bursztyn”
w Straszynie, a pozostali uczestnicy
konkursu – pamiątkowymi dyploma-
mi i upominkami w postaci książek
ufundowanych przez współorganiza-
torów.

Następnie rozpoczęła się druga
część spotkania poetyckiego, w któ-
rej goście i laureaci przy ma-
łej czarnej wysłuchali nagrodzo-
nych wierszy oraz wierszy pol-
skich poetów w interpretacji Teresy
Lipowskiej-Januszkiewicz.

Ostatnim akordem spotkania był
występ artystów reprezentujących
OKSiR z Łęgowa w osobach: Ewy
Korczyńskiej – gitara i śpiew, Amelii
Waszkiewicz – instrumenty klawi-
szowe i śpiew oraz Mariusza Przy-
bylskiego – gitara. Artyści zaprezen-
towali poezję śpiewaną, kompozycje
i piosenki Agnieszki Osieckiej, któ-
re wykonała Amelia Waszkiewicz.
Na zakończenie tego krótkiego pro-
gramu muzycznego uczestnicy spo-
tkania wspólnie z koncertującymi
zaśpiewali utwór pt. „W żółtych ko-
lorach liści” z repertuaru „Skaldów”
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– kompozycji Andrzeja Zielińskiego
do tekstu Agnieszki Osieckiej.

***
Po zakończonej ceremonii wrę-

czenia nagród najmłodsza laureatka
konkursu Marysia Gajewska udzie-
liła wywiadu.
– Marysiu jesteś uczennicą VI klasy

Szkoły Podstawowej w Mierzeszy-
nie, jak to się stało że zaczęłaś
pisać wiersze?

– (M.G.) Pisanie już rozpoczęłam
w drugiej klasie gdzie napisa-
łam swój pierwszy wierszyk.

– W którym momencie odczuwasz
największe natchnienie do pisania.

– Gdy przeżywam niezwykłą
chwilę i obawiam się, że ta
chwila nie powtórzy się i pra-
gnę ją uwiecznić.

– Co jest główną tematyką Twoich
wierszy?

– To zależy od chwili. Gdy jestem
szczęśliwa to piszę o rado-
ści, a gdy smutna o sprawach
mniej przyjemnych. Zawsze są
to wiersze białe.

– Czy masz zamiar dalej spełniać się
w poezji?

– Tak, zdecydowanie. Chociaż
jestem pewna, że wybitnym
pisarzem takim jak np. Adam
Mickiewicz nigdy nie będę (tu
pojawił się uśmiech na twarzy
Marysi).

– Czy możemy liczyć na Twój po-
nowny w udział w V konkursie
poetyckim za rok?.

– Tak, już o tym marzę i z miłą
chęcią wezmę udział.

– Dziękuje za rozmowę i życzę dużo
natchnienia i kolejnych sukcesów.
Rozmawiała Ewa Papis kierow-

niczka biblioteki z Mierzeszyna

Info i foto Wiesław Kempa

Laureaci konkursu poezji w Straszynie
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WĘDKARZE W TRĄBKACH WIELKICH

20 października 2009 r. z inicjaty-
wy radnego Romana Zielke z Klesz-
czewa w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich odby-
ło się zebranie założycielskie stowa-
rzyszenia miłośników wędkarstwa,
w którym uczestniczyło osiemnastu
sympatyków wędkarstwa z Warcza,
Kleszczewa i Trąbek Wielkich. Wójt
gminy Błażej Konkol, obecny na ze-
braniu, wyraził swoje zadowolenie
z powstania stowarzyszenia, posze-
rzającego ofertę wypoczynku i re-
kreacji dla mieszkańców gminy. Po
zakończeniu wszystkich spraw zwią-
zanych z zarejestrowaniem stowa-
rzyszenia zadeklarował swoje part-
nerstwo w dyskusji na temat zago-
spodarowania akwenów wodnych na
terenie gminy. Podkreślił, że w re-
alizacji tego zadania będzie można
wykorzystać dotacje unijne. Zebrani

nagrodzili wystąpienie wójta grom-
kimi brawami.

Następnie rozgorzała dyskusja
nad statutem, nazwą i wyborami
władz stowarzyszenia. Ostatecznie
po kilku godzinach zebrani przy-
jęli statut i nazwę stowarzyszenia,
która brzmi: STOWARZYSZENIE
WĘDKARSKIE „GRUBA RYBA”
w TRĄBKACH WIELKICH z sie-
dzibą w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Sportowa 4. Prezesem Zarządu
został wybrany Roman Zielke, jego
zastępcą – Bogumił Rogall, a funkcję
Skarbnika będzie pełnił Ryszard Bu-
dzyński. Pracą Komisji Rewizyjnej
będzie kierował Krzysztof Gorzyń-
ski, a członkami Zarządu zostali
Krystian Kielas i Daniel Skonieczny.

Info i foto Wiesław Kempa
(skrót red.)

Założyciele stowarzyszenia „Gruba Ryba”
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WIELOJĘZYCZNOŚĆ OTWIERA HORYZONTY

„Wykształcenie daje perspekty-
wy – wielojęzyczność otwiera ho-
ryzonty. W naszych szkołach part-
nerskich za granicą pragniemy nie
tylko umożliwić dostęp do nasze-
go języka i systemu oświaty, lecz
także wzbudzić wzajemne zainte-
resowanie i zrozumienie”. Słowa
federalnego ministra spraw zagra-
nicznych Niemiec i pomysłodawcy
projektu „Szkoły: Partnerzy Przy-
szłości” dr. Franka-Waltera Ste-
inmeiera były mottem spotkania
czterech szkół współpracujących ze
sobą w ramach tego projektu.
W trąbkowskim gimnazjum gościli-
śmy w dniach 23–27 listopada na-
uczycieli języka niemieckiego oraz
uczniów z Wilna i Olsztyna.

Najważniejszym wydarzeniem
dla szkoły było uroczyste odsło-
nięcie tablicy szkoły partnerskiej,
potwierdzającej nasz udział w tym
prestiżowym programie. Odsłonię-
cia tablicy dokonali konsul Repu-
bliki Federalnej Niemiec Gerd Fen-
sterseifer oraz przedstawiciel Insty-
tutu Goethego Michael Falz. W uro-
czystości wzięli również udział Graf
von Krokov, Wójt Gminy Błażej
Konkol, przewodniczący Rady Gmi-
ny Józef Sroka, dyrektorzy szkół
z terenu naszej gminy oraz przed-
stawiciele szkół partnerskich.

Głównym celem spotkania
uczniów szkół partnerskich był
udział w warsztatach muzycznych,
które poprowadzili niemieccy ra-
perzy Kronstädta i Basti. Podczas

całodniowych warsztatów młodzież
z Polski i Litwy uczyła się, jak na-
leży pisać teksty i je śpiewać bądź
rapować. W ciągu kilku godzin pra-
cy powstało sześć piosenek o różnej
tematyce, m.in. o przyjaźni, o mi-
łości, o szkole czy o Polsce. Podsu-
mowaniem warsztatów był koncert,
podczas którego uczniowie zapre-
zentowali owoce warsztatów. Przed
licznie zgromadzoną publicznością
wystąpili również obaj raperzy oraz
zespół SMIG.

W ramach spotkania uczestnicy
wzięli również udział w wycieczce
do Malborka, dyskotece i zaba-
wach integracyjnych. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się gra
terenowa przeprowadzona na Sta-
rówce w Gdańsku. Uczniowie nie
tylko z zapałem zdobywali infor-
macje o zabytkach i ciekawostkach
związanych z Gdańskiem, ale rów-
nież stworzyli wspaniałe plakaty
i piosenki. Tego typu aktywności
pozwoliły przełamać bariery języko-
we i poznać lepiej kolegów z innych
szkół.

Spotkanie w Trąbkach Wielkich
było znakomitą okazją do nawią-
zania bliższej współpracy, lepszego
poznania się i zrozumienia. Ucznio-
wie mieli kolejną możliwość prak-
tycznego wykorzystania znajomości
języków obcych.

Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich
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Pamiątkowa fotografia po odsłonięciu tablicy szkoły partnerskiej

Warsztaty muzyczne z udziałem niemieckich raperów Kronstädta i Basti
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jest jedną z ośmiu szkół z tere-
nu Polski, wybraną do realizowa-
nia Projektu „Szkoły – Partnerzy
Przyszłości”. Korzyści wynikające
z udziału w projekcie:
� Pracownia językowa doskonale

i nowocześnie wyposażona (ta-
blica interaktywna, komputery,
liczne pomoce dydaktyczne).

� Uczniowie naszej szkoły mogą
zdawać egzaminy językowe Fit in
Deutsch A1 oraz Fit in Deutsch
A2.

� Uczniowie uczestniczą w kursach
językowych dla młodzieży na te-
renie Niemiec.

� Nauczyciele języka niemieckiego
korzystają z licznych form dosko-
nalenia zawodowego na terenie
Polski i Niemiec.

� Uczniowie biorą udział w mię-
dzynarodowych projektach (np.
z Betlejem i Słowenią).

� Uczniowie biorą udział w między-
narodowych konkursach i zdo-
bywają cenne nagrody (podczas
uroczystości 25 listopada nagro-
dę otrzymała Aneta Góra za pracę
„Mein Schulweg”).

� Szkoła bierze udział międzynaro-
dowych projektach muzycznych,
teatralnych, dziennikarskich.

� Szkoła współpracuje z wieloma
szkołami na całym świecie.

Dorota Niewiadomska
koordynator projektu

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

6 grudnia, na zaproszenie ks. pra-
łata Edwarda Szymańskiego, odby-
ło się spotkanie rodzin z naszej
parafii, wyróżnionych przez Kapi-
tułę Promującą Wzorowe Rodziny.
Po Mszy św. zaproszone małżeń-
stwa zgromadziły się w Domu Piel-
grzyma na wspólnej kawie. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Czer-
niewie przedstawiły krótkie miste-
rium adwentowe, a państwo Teresa
i Zdzisław Barbużyńscy z Gdańska
Oruni przedstawili zasady funk-
cjonowania Rodzinnego Domu Po-
mocy „Barka”, utworzonego i pro-
wadzonego przez nich w Gdańsku.
W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia „wszyscy

wszystkim” złożyli życzenia i po-
dzielili się opłatkiem.

***
6 grudnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Maja Bożena Turzyńska, córka
Agnieszki i Bartosza z Trąbek
Wielkich,

� Daniel Frost, syn Magdaleny i Ta-
deusza z Pawłowa.

***
18 grudnia odbyła się XIV zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znala-
zły się m.in. następujące sprawy:
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1) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r. Najistotniejsze
z nich to:
� zwiększono dochody budżetowe

o kwotę 42 tys. zł z tytułu
subwencji oświatowej,

� zmniejszono środki na realizację
projektu „Równy start” o kwotę
137 tys. zł,

� zmniejszono środki na plany za-
gospodarowania przestrzennego
o kwotę 139 tys. zł,

� zwiększono wydatki na oświetle-
nie ulic o kwotę 26 tys. zł,

� przeznaczono 4 tys. zł na za-
kup urządzeń elektronicznych dla
OSP Rościszewo,

� przeznaczono 5 tys. zł na za-
kup tablicy multimedialnej dla
SP w Trąbkach Wielkich,

� przeznaczono 10 tys. zł na za-
kup patelni elektrycznej i ksero-
kopiarki dla SP w Kłodawie,

� przeznaczono 6 tys. zł na zakup
robota kuchennego dla Przed-
szkola w Trąbkach Wielkich,

� zmniejszono różne wydatki inwe-
stycyjne o łączną kwotę 37 tys. zł.

2) Podjęto uchwałę w sprawie zmia-
ny stawek dotacji przedmiotowych
dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Trąbkach
Wielkich na 2009 r.

3) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia stawek opłaty za składowanie
odpadów na składowisku gminnym
w Gołębiewie Wielkim. Od 1 stycz-
nia 2010 r. opłata ta wynosić będzie:
� od podmiotów prowadzących

działalność w zakresie wywozu

niesegregowanych odpadów ko-
munalnych z terenu naszej gminy
– 256 zł/tonę + VAT,

� od osób fizycznych przywożących
takie odpady własnym transpor-
tem – 157 zł/tonę + VAT.

Nie podlegają opłacie odpady:
� z akcji proekologicznych np.

sprzątanie świata,
� z porządkowania miejsc publicz-

nych przez młodzież szkolną,
� z prac realizowanych na rzecz

gminy po wcześniejszym uzgod-
nieniu z Urzędem Gminy,

� z inwestycji gminnych.

4) Podjęto uchwałę w sprawie
dofinansowania kosztów usuwania
eternitu z budynków w 2010 r.
Ustalono, że dopłata wyniesie 35 zł
do 1 m2 pokrycia dachowego, lecz
nie więcej niż 5 tys. zł do jednego
budynku.

5) Uchwalono program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami ustawowo uprawnio-
nymi do prowadzenia działalności
pożytku publicznego na 2010 rok.

6) Zatwierdzono „Program profi-
laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i narkomanii
dla Gminy Trąbki Wielkie na rok
2010”.

7) Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2010 r. w wysokości
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Nowo ochrzczona Maja Bożena Turzyńska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Daniel Frost z rodzicami i chrzestnymi
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Wyróżnione rodziny naszej parafii na spotkaniu opłatkowym w Domu Pielgrzyma

W tym roku Święty Mikołaj odwiedził dzieci po zakończeniu niedzielnej Mszy św.
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440 tys. zł na sfinansowanie bu-
dowy I części kanalizacji sanitarnej
w Trąbkach Wielkich.

8) Podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki w Banku Go-
spodarstwa Krajowego na prefi-
nansowanie zadań inwestycyjnych
w 2010 r. finansowanych z budżetu
Unii Europejskiej:
� w wysokości 6,2 mln zł na budo-

wę kanalizacji sanitarnej w Trąb-
kach Wielkich,

� w wysokości 0,5 mln zł na zago-
spodarowanie terenów nad jezio-
rem w Sobowidzu.

9) Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowego kredytu
na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowa-
nych dochodach gminy w roku 2010
w wysokości 12 mln zł na okres do
20 lat.

7) Uchwalono budżet Gminy Trąb-
ki Wielkie na rok 2010. Dochody
ustalono w wysokości 25,7 mln zł,
a wydatki w wysokości 42,5 mln zł.
Zaplanowano zaciągnięcie kredy-
tów i pożyczek na kwotę ogółem
18,1 mln zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 1,35 mln zł.

Zaplanowano m.in. następujące za-
dania inwestycyjne oraz wydatki na
ich realizację w 2010 r.:
� rozbudowa oczyszczalni ścieków

i kanalizacji sanitarnej w Trąb-
kach Wielkich – 10 mln zł,

� rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie – 4,46 mln zł,

� modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Mierzeszynie – 1,45 mln zł,

� zagospodarowanie terenów wokół
jeziora w Sobowidzu – 0,8 mln zł,

� remont świetlic wiejskich w Go-
łębiewku i Gołębiewie Wielkim –
0,8 mln zł,

� kompleksowe zwodociągowanie
gminy – 300 tys. zł,

� zakup wiat przystankowych, pro-
gów zwalniających, tablic drogo-
wych – 235 tys. zł,

� zakup równiarki – 185 tys. zł,
� budowa ulicy w Sobowidzu – 135

tys zł,
� modernizacja kolejnego odcinka

drogi gminnej Kaczki – Łagusze-
wo – 100 tys. zł,

� dobudowa garażu w OSP Trąbki
Wielkie – 60 tys. zł,

� remont remizy OSP w Ełganowie
– 55 tys. zł.

W przerwie sesji młodzież gim-
nazjalna pod kierunkiem Janusza
Beyera zaprezentowała szereg ko-
lęd i pastorałek. Po zakończeniu
obrad w czytelni Gminnej Bibliote-
ki Publicznej odbyło się spotkanie
opłatkowe radnych i sołtysów. Ze-
brani, łamiąc się opłatkiem, złożyli
życzenia świąteczne i noworocz-
ne, a następnie skosztowali wielu
smacznych dań wigilijnych.

***
20 grudnia w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się świateczny
koncert z udziałem gitarzystów Ta-
deusza Wirzby i Pawła Kierszki
oraz uczniów i absolwentów gimna-
zjum pod dyrekcją Janusza Beyera.

Opracował S. D.
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Świąteczny koncert w auli trąbkowskiego gimnazjum

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2010

Od 1 stycznia odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Rozalię.

1. 730: a) Za śp. Mieczysława
Goczewskiego
b) Za śp. Julię i Feliksa Sroków
900, Czerniewo: Za śp. Rozalię
1100: Dziękczynna w 50-lecie
urodzin Teresy Bachusz
i o błogosławieństwo Boże
w dalszym życiu
1800: Dziękczynna
i o błogosławieństwo
Boże dla Karoliny Bławat
w 18. urodziny

2. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Renaty Karcz
w 70. urodziny (z int. dzieci)

3. 730: Za śp. Mieczysława
Goczewskiego
900, Czerniewo:
Za śp. Stanisława Kusaja
(30. dzień od pogrzebu)
1100: W pewnej intencji
(p. Trofimowicz)
1800: Za śp. Rozalię

4. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Heleny
Zarzyckiej w 70. urodziny
(z int. róży św. Magdaleny)
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5. Za śp. Monikę Grenz oraz
Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów

6. 1700: Za śp. Monikę
i Kazimierza Bugów

8. Za śp. Romualda
Jakubowskiego (3. rocznica
śmierci)

9. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Wioletty i Eugeniusza Płazów

10. 730: Za śp. Genowefę
(11. rocznica śmierci)
i Romana Karczów, zmarłych
z tej rodziny oraz śp. Janinę
i Józefa Stefańczyków
1100: Za śp. Zygmunta
Szarmacha
1800: Za śp. Rozalię

11. Za śp. Tadeusza Figę-
-Figińskiego

12. 730: Za śp. Zygmunta
(10. rocznica śmierci)
i Genowefę Jaszczyków

13. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

17. 730: Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny
1800: Za śp. Rozalię

24. 1100: Za śp. Rozalię
25. Za śp. Danutę Soboń

(13. rocznica śmierci)
26. Za śp. Jana Kitowskiego

i zmarłych z tej rodziny
29. Za śp. Leokadię Jakubowską

(8. rocznica śmierci)
31. 730: Za śp. Klarę Sławińską

i zmarłych z tej rodziny
1800: Za śp. Rozalię
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskich)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa

29 stycznia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Justyny Jasińskiej
i Macieja Czerwińskiego

21 stycznia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Małgorzaty Burczyk
i Dariusza Bukowskiego

26 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Teresy Tkaczyk
i Grzegorza Baumgarta

ODESZLI DO PANA

27 listopada: zmarła w wieku 74 lat śp. Krystyna Belau z Ełganowa
28 listopada: zmarł w wieku 67 lat śp. Stanisław Kusaj z Ełganowa

19 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Klausa Brzoskowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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