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i niepokalana,
Jakiej wieki
czas daleki,

Czas niemały,
i świat cały
Nie słyszał.



REFLEKSJE NAD MINIONYM ROKIEM 2010

W roku 2010 dominującym
przedsięwzięciem było podjęcie bu-
dowy kościoła w Ełganowie. Bu-
dowę rozpoczęliśmy 16 kwietnia
2010 r., po zatwierdzeniu projektu
przez Kurię Metropolitalną Gdań-
ską i otrzymaniu pozwolenia na
budowę od ks. arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia. Jestem niezmiernie
wdzięczny Wam, Drodzy Parafianie,
że podjęliście ciężar budowy świąty-
ni przez składanie comiesięcznych
ofiar na kościół w Ełganowie. Go-
rąco dziękuję parafianom, którzy
co miesiąc kwestują w rodzinach
parafii. Kwestę na budowę rozpo-
częliśmy w kwietniu. Od kwietnia
do listopada zebraliśmy na budowę
kościoła 71 298 zł. Wydatki przekro-
czyły znacznie tę sumę. Skąd resz-
ta? Byli indywidualni ofiarodawcy,
co ofiarowali na budowę więcej, np.
jeden kapłan ofiarował na ten cel
20 tys. złotych. Kilka rodzin ofia-
rowało na okna po kilka tysięcy.
Dochodzą ofiary z chrztów, ślubów,
pogrzebów i tacy, po pokryciu ko-
niecznych parafialnych wydatków,
które też były przeznaczone na bu-
dowę kościoła. Wydaliśmy dotąd na
budowę 260 700 zł. Stąd widzę, że to
naprawdę jest Boże dzieło. Można
powiedzieć, że Bóg okazał się hoj-
niejszy od hojnych ofiarodawców.

Niewątpliwie ten rok ubogaci-
ła letnia pielgrzymka autokarowa
do Warszawy, Krakowa, Zakopane-
go i Częstochowy.

Jak co roku uroczyście przeżyli-
śmy Tygodniowy Odpust wrześnio-
wy ku czci Matki Bożej Trąbkow-
skiej, Patronki Świata Pracy.

Przy kościele parafialnym zosta-
ły przycięte korony drzew. Koszty
w wysokości 10 tys. złotych zostały
zwrócone przez Zarząd Dróg i Zie-
leni w Gdańsku. Gorące podzięko-
wanie składam panu Jąkalskiemu
z Mierzeszyna, który podjął się tego
dzieła i dobrze je wykonał.

Również w mijającym roku zo-
stał odnowiony tron do wystawiania
Najświętszego Sakramentu i ante-
pedium w głównym ołtarzu (podsta-
wa ołtarza). Pozłoceń dokonali pań-
stwo Zagórscy. Pan Zagórski, rzeź-
biarz, wykonuje też płaskorzeźby
do kaplic różańcowych związanych
z tajemnicami światła.

Są jeszcze inne potrzeby renowa-
cyjne i konserwacyjne przy naszym
Sanktuarium, ale nie możemy ich
podjąć ze względu na budowany
kościół w Ełganowie.

Za wszystkie łaski w tym roku
otrzymane, Bogu niech będą dzięki.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2011

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

2 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1–2.8–12
Ef 1,3–6.15–18
J 1,1–18

Ewangelia – radosna, oszałamiająca
nowina. Bóg, który w Starym Te-
stamencie był zawsze niedostępny,
za wysoko, za daleko – zamieszkał
pomiędzy nami. Chce być w nas.
Możemy się dziwić – przecież tyle
jest zła na świecie. Bóg jest bardzo
blisko, ale czy staramy się ujaw-
nić Go w naszym życiu? Czy nie
przeszkadzamy Mu działać?

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6
Ef 3,2–3a.5–6
Mt 2,1–12

9 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Mt 3,13–17

Żydzi bardzo szanowali przykaza-
nie: „Nie będziesz brał Imienia
Pana, Boga twego, nadaremnie”.

Przez szacunek i cześć bali się imie-
nia Boga i nie chcieli go wymawiać.
Mateusz podaje, że „otworzyło się
Niebo” – to znaczy: Bóg przemówił,
Bóg się otworzył. Nieraz nam się
wydaje, że Bóg się zamknął, zamilkł,
ogłuchł na nasze prośby i tęsknoty.
Tymczasem On właśnie otworzył
się! Otwarciem nieba jest dla nas
Jezus. Poprzez Jego przyjście Bóg
przemówił do nas ludzkim głosem.
Odtąd wciąż do nas przemawia. Nie
jest obojętny. Przychodzi na świat
poprzez Jezusa Chrystusa, który
z nami jest i nic, co ludzkie, nie jest
Mu obce.

16 stycznia: 2. Niedziela
Zwykła

Iz 49,3.5–6

1 Kor 1,1–3

J 1,29–34

Święty Jan Chrzciciel zapowiada
chrzest inny niż zanurzenie w Jor-
danie. Zapowiada sakrament chrztu
świętego.

Ludzie nieraz gorszą się, kiedy
dziecko w czasie chrztu krzyczy
wniebogłosy. Może to święty niepo-
kój, przeczucie tego, czym jest od-
powiedzialność ochrzczonych. Tylu
ludzi oddało swoje życie za to, że zo-
stali ochrzczeni. Ilu mamy męczen-
ników, których lwy pożarły, których
torturowano, mordowano dlatego,
że bronili chrztu. Być ochrzczonym
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to być tym, przez którego Pan Jezus
chce przyjść na świat.

23 stycznia: 3. Niedziela
Zwykła

Iz 8,23b–9,3
1 Kor 1,10–13.17
Mt 4,12–23

Ten, kto idzie za Jezusem, musi
porzucić wszystko. Przypomnijmy
rady ewangeliczne: ubóstwa, czy-
stości i posłuszeństwa. Każda z tych
rad zaleca wyrzeczenie. Najłatwiej,
wbrew pozorom, wyrzec się warto-
ści materialnych, pozostać ubogim,
bo wyrzekamy się tylko tego, co ze-
wnętrzne. Trudniej być czystym, to
znaczy wyrzec się ludzkich przywią-
zań. Najtrudniej być posłusznym,
aby we wszystkim, co nas spotyka,
odczytać znak woli Bożej. Przy czym
za mało jest spełniać wolę Bożą –
trzeba ją pokochać.

30 stycznia: 4. Niedziela
Zwykła

So 2,3; 3,12–13

1 Kor 1,26–31

Mt 5,1–12a

Zwróćmy uwagę na jedno z ośmiu
błogosławieństw: „Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni”.

Najczęściej uważamy, że człowiek,
który płacze, nie zawsze płacze przy
rachunku sumienia. Płacze dlatego,
że jest chory, dlatego, że nie udało
mu się życie, że nie ma miesz-
kania, płacze bo pokrzywdzono go
przy wypłacie. Uważa, że pociechę
znajdzie, gdy dzięki Panu Bogu od-
zyska zdrowie, nagle zrobi karierę,
dostanie mieszkanie, powiedzą mu
o podwyżce. Nie tylko o to chodzi.
Pocieszenie można znaleźć w rozu-
mieniu, że to, czego się boimy, przed
czym uciekamy, może nas zbliżyć do
Boga.

Ks. Jan Twardowski

KOLĘDOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN

Jest polski zwyczaj, kontynu-
owany od wieków, że w okresie Bo-
żego Narodzenia duszpasterze przy-
bywają do rodzin swoich parafian,
aby wypraszać dla nich Boże błogo-
sławieństwo w Nowym Roku. Jest
to też okazja bliższego zapoznania
się duszpasterza z parafianami i pa-
rafian ze swoimi duszpasterzami.
Ze względu na dużą liczbę takich
odwiedzin, mamy ograniczony czas
wizyty u danej rodziny.

Ze wspomnień z dzieciństwa
przypominam sobie (z terenu po-
łudniowej Polski), że kolęda była
świętem w rodzinie. Wszyscy się
do niej przygotowywali i my jako
dzieci, łącznie z rodzicami bardzo
przeżywaliśmy chwilę kolędy. Tatuś
z gromnicą wychodził po księdza
do bramy ogrodzenia. Gdy ksiądz
wszedł do mieszkania, wszyscy klę-
kaliśmy i w tej pozycji przyjmowa-
liśmy błogosławieństwo kapłańskie
połączone z pocałowaniem krzyża.
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Jako dzieci zawsze też ucałowaliśmy
księdza w rękę na znak uszanowa-
nia. Potem często odprowadzano
księdza do sąsiedniego domu. Będąc
ministrantem chodzącym z księ-
dzem po kolędzie, nigdy nie przy-
pominam sobie, by ktoś nie przyjął
księdza z kolędą. To było po pro-
stu nie do pomyślenia! No, ale
czasy i ludzie się zmieniają. Tyl-
ko Pan Bóg, ten sam zawsze i na
wieki, i Jego słowo nie ulega zmia-
nie: „Kto Mnie uzna przed ludź-
mi, uznam go i Ja przed Ojcem
moim, który jest w niebie”. Dla
mnie „kolęda” należy do trudnych
chwil. Bardzo boleśnie przeżywam
obojętność wielu parafian, których
widzę tylko raz w roku na kolędzie,
i to nie zawsze. Wielu uważa się
za katolików wierzących, nie bę-
dąc ani raz w roku na Mszy św.,
nie mówiąc już o przystępowaniu
do sakramentu pokuty. Inni, żyjąc
wspólnie i nie mając przeszkód, nie
zawierają sakramentalnego małżeń-
stwa, niejednokrotnie za aprobatą
katolickich rodziców. Co w takich
rodzinach mówić? Jak im mówić, że
są cząstką Kościoła, że są za Kościół
odpowiedzialni, a nawet, powinni
być świadkami Chrystusa w pracy,
w szkole, wszędzie. Choć myślę, że
ci ludzie chcą się zbawić, ale jak do
Boga bez Boga? Stąd kolędowanie
to naprawdę trudny czas dla księży.

W tym roku kolędowym będzie-
my mówić o zbliżającym się jubile-
uszu 25-lecia koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Jak już poinformowałem w poprzed-
nim numerze „Kany”, zaplanowana
jest peregrynacja kopii obrazu Mat-
ki Bożej w rodzinach parafii, byśmy

wszyscy przygotowali się do uroczy-
stości jubileuszowych. Peregrynacja
będzie się odbywać w takiej kolej-
ności jak kolęda: Czerniec, Czernie-
wo, Kleszczewo, Ełganowo i Trąbki
Wielkie. Rozpoczniemy od święta
MB Gromnicznej albo od Wielkiego
Postu. Planujemy równolegle na-
wiedzenie rodzin przez dwie kopie
obrazu Matki Bożej. Ale to dygresja.
Wróćmy do kolędy tegorocznej.

Serdecznie proszę o obecność na
kolędzie wszystkich domowników.
Jeśli to możliwe, proszę tak zapla-
nować pracę, zastępstwo, aby być
ten jeden raz w roku razem i spotkać
się wspólnie ze swoimi duszpaste-
rzami. Gdzie jest problem alkoho-
lowy, bardzo proszę, by choć na tę
chwilę modlitwy i błogosławieństwa
nie był nikt pod wpływem alkoholu,
bo to przekreśla sens kolędowania
w takiej rodzinie. Tradycyjnie, na
nakrytym obrusem stole stawiamy
krzyż i świece. Może też być Pismo
Święte i woda święcona. Dobrze by
było, żeby na czas modlitwy i błogo-
sławieństwa ci domownicy, którzy
mogą, uklękli. Przypominam ko-
lejny raz, by księdzu nie stawiać
fotela, lecz zwykłe krzesło.

Będziemy zachęcać parafian do
członkostwa w Żywym Różańcu
i włączenia się do Wspólnoty Do-
mowego Kościoła. Wszystkie ofiary
kolędowe przeznaczam na budowę
kościoła w Ełganowie. Choć jest
on już pokryty papą, jednak nie
jest to jeszcze połowa kosztów bu-
dowy. Wszystkich Drogich Parafian
polecam Matce Bożej Trąbkowskiej
i wypraszam obfitość łask Bożych
w Nowym Roku 2011.

ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY

1 stycznia, sobota,
godz. 13.00–17.00: Kleszczewo
Dolne, ul. Skarszewska,
od p. Abramów
i od p. Struckiel

2 stycznia, niedziela,
godz. 13.00–17.00: Kleszczewo
Dolne, ul. Leśna, ul. Tęczowa,
ul. Gwieździsta,
ul. Księżycowa, ul. Spokojna

3 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Ełganowo,
ul. Szkolna, od p. Zittermann,
ul. Teodora Wrzesińskiego,
ul. Wiktora Orlikowskiego

4 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Ełganowo, ul. Łąkowa,
ul. Asfaltowa, od p. Surmów
i od p. Kotulów, ul. Spokojna

5 stycznia, środa, godz. 16.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa,
od p. Dziekońskiego
i od p. Hennig

6 stycznia, czwartek (święto),
godz. 14.00: Ełganowo,
ul. Macierzy Szkolnej,
od sklepu i od p. Leśniewskich

7 stycznia, piątek, godz. 16.30:
Trąbki Wielkie, „kasary” przy
ul. Parkowej i ul. Leśna

8 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska,
do bloku „Agronomówka”
włącznie

9 stycznia, niedziela, godz. 13.00:
Trąbki Wielkie,

ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

10 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku
„Nadzieja” włącznie

11 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
z blokiem nr 1

12 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR), ul. Krótka,
osiedle „Leśne Runo”

13 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
od p. Kusz do p. Gorzyńskich
(obie strony)

14 stycznia, piątek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
bloki

15 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie ul. Polonii
Gdańskiej (do cmentarza)
i blok SKR

16 stycznia, niedziela, godz. 13.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. K. Pawłowskiej
(od kapliczki Miłosierdzia
Bożego), ul. Bukowa

17 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
Osiedle Leśne: ul. Jodłowa,
ul. Modrzewiowa,
ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Grabowa,
ul. Głogowa
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18 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Ełganowska, ul. Jaworowa,
ul. Akacjowa, ul. Polonii
Gdańskiej

19 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jesionowa, ul. Dębowa,
ul. Lipowa, ul. Klonowa

20 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Kasztanowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa,
ul. Topolowa; ul. Pasteura

21 stycznia, piątek: nowi
mieszkańcy, którzy zgłoszą
kolędę i poświęcenie domu

ZARYS WIARY
Kochać Boga we wszystkim

W życiu nie zawsze potrafimy
określić, co jest wolą Bożą. Co
mamy wtedy uczynić? Przez proro-
ków i pobożnych ludzi wszystkich
czasów zostały człowiekowi przeka-
zane wskazania i pouczenia, dzięki
którym jednostka może rozpoznać
i wypełniać wolę Bożą. Istnieje wie-
le spisów poleceń i rad, przykazań

i praw. Przede wszystkim odnajdzie-
my je w Biblii. Wśród nich najistot-
niejsze jest „Dziesięć przykazań”,
które (według tradycji biblijnych)
Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj
(Wj 20,2–17).

Także Jezus zwrócił uwagę na te
przykazania znajdujące się w Sta-
rym Testamencie; ale równocześnie
na nowo pouczył, jak należy je
rozumieć. Przykładem jest Kaza-
nie na Górze (Mt 5,7). Wzbudziło
ono sprzeciw ówczesnych uczonych
w Piśmie. Nie mogli oni pogodzić
się z tą nową i dla nich niezwykłą
interpretacją przykazań.

Gdy w Ewangelii św. Mateusza
(5,1–7,29) czytamy „Kazanie na Gó-
rze”, nasuwa się pytanie, czy Je-
zus istotnie zamierzał raz na za-
wsze ustalić listę Obowiązujących
przykazań. Wprawdzie Kazanie to
rozpoczyna się „listą wskazań” –
ośmioma błogosławieństwami dla
chrześcijan, lecz jako całość jest to
tekst szczególny. Chrystus obiecuje
w nim zbawienie ludziom „dobrej
woli” – tym, którzy są miłosierni,
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nie stosują przemocy, czynią pokój,
pragną nieść innym dobro, wiernie
służą Bogu, mimo że z tego powodu
są prześladowani i wyśmiewani. Im
właśnie przyrzeka Bóg swoje Kró-
lestwo. W Kazaniu tym Jezus opo-
wiedział się po stronie wszystkich
ubogich i słabych, którzy, uciskani
i cierpiący, nie poddają się zwątpie-
niu – nie przestają wierzyć w Boga
i w ludzi.

Błogosławieństwa Kazania na
Górze wyjaśniają zasadnicze posta-
wy chrześcijanina. Jezus uczy:

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwo-
ści, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy lu-
dzie wam urągają i prześladują was,
i gdy z mego powodu mówią kłamli-
wie wszystko złe na was. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie. Tak bowiem
prześladowali proroków, którzy byli
przed wami (Mt 5,3–12).

Nieszczęście i wola Boża

W życiu zdarzają się chwile do-
bre i złe, pogodne i smutne. Za na-
turalne uważamy wszystko, co spra-
wia radość, natomiast trudno jest
nam pogodzić się z nieszczęściem.
Gdy przypada nam ono w udzia-
le, skłonni jesteśmy oskarżać Boga.
Pytamy, jak mógł do tego dopuścić.
Ponieważ zło i nędza są w świecie
powszechne, wielu ludziom trud-
no jest uwierzyć w obecność Boga.
Żydzi i chrześcijanie żyją jednak
w przeświadczeniu, iż Bóg ogarnia
świat i nim kieruje, oraz ufają, że
nie chce On, by ludzie cierpieli.

Często trudno jest wytrwać
w tym przekonaniu, skoro wszystkie
doświadczenia temu przeczą. Ludzi,
o których opowiada Biblia, dręczyły
te same co nas pytania: Dlaczego
Bóg do tego dopuszcza? Dlaczego
milczy? Dlaczego nie przeciwdziała
nieszczęściom? Autor Księgi Hioba
rozmyśla nad tym, dlaczego Bóg
nie uwalnia od cierpień tych ludzi,
którzy wypełniają Jego wolę, którzy
są Mu wierni.

Chrześcijanie patrzą w takich
sytuacjach na Jezusa. On jest tym,
który przyniósł od Boga szczęście,
zbawienie i życie, i za nie zginął
na krzyżu. On wystąpił w obronie
człowieka, przynosząc posłannictwo
od kochającego Boga, a spotkał się
z nienawiścią i śmiercią. Chrze-
ścijaninowi mówi to o tym, jacy
jesteśmy my – ludzie, i jaki jest Bóg.
On dzieli los tego świata, jest blisko
wszystkich, którzy cierpią.

Na tym wzorze chrześcijanie
pragną opierać swoje życie. Nie-
szczęścia starają się przyjmować
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z wiarą, że Bóg pragnie ich ży-
cia, a nie śmierci; On nie opuszcza
nas, nawet wówczas, gdy wszystko
temu zaprzecza, kieruje nami, cho-
ciaż dotąd nie widzimy celu naszej
wędrówki, prowadzi nas ku temu,
czego nie pojmujemy.

Katolicy i prawosławni chrześci-
janie czczą wśród świętych przede
wszystkim Maryję, jako tę, która
poddała się całkowicie woli Bożej.
Nawet w największym bólu, w mo-
mencie śmierci swego Syna, nie
przestała zgadzać się z wolą Bożą.
Dlatego wizerunki ukazują Ją czę-
sto u stóp krzyża lub trzymającą
na swym łonie martwe ciało Syna.
Dla wielu chrześcijan jest to obraz
pociechy.

Z psalmistą Starego Testamentu
może się chrześcijanin modlić: Cho-

ciażbym chodził ciemną doliną, zła

się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska są tym, co

mnie pociesza (Ps 23,4),

Słownik

Kazanie na Górze: (Mt 5–7) zbiór
wypowiedzi Jezusa; nazwa pochodzi od
zdania z Ewangelii św. Mateusza (Mt
5,1): „Jezus wyszedł na górę (...) i na-
uczał tymi słowami” (= On wstępuje
na górę, jak Mojżesz, por. Wj 19; jest
nowym Mojżeszem, który głosi słowo
Boże). Według Ewangelii św. Łukasza
(6,17–49) było to „na równinie” (por.
Łk 6,17).

Przykazania i polecenia: Chrześci-
janie stosują się do przykazań i praw,
których podstawą jest posłannictwo Je-
zusa, a które przyjęte zostały przez
społeczność wierzących nie jako normy
obce i narzucone z zewnątrz, lecz jako
wzorce, dzięki którym człowiek może
dążyć do samourzeczywistnienia.

Księga Hioba: Jedna z tzw. ksiąg mą-
drościowych Starego Testamentu. Mó-
wi o zmaganiu się z Bogiem człowieka
poddanego próbie cierpienia. Pokonany
człowiek uznaje w końcu wielkość Boga
i doświadcza zbawienia.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Ludzie niepełnosprawni

Siedmioletni Maciek i jego o rok
starsza siostra Dorota oglądali w te-
lewizji reportaż o małych dzieciach
niepełnosprawnych fizycznie i głu-
choniemych, którzy mimo swej cho-
roby czują się szczęśliwi: pokonują
cierpienie i kalectwo dzięki chę-
ci życia, odwadze, dzięki oddaniu
i miłości rodziny oraz przyjaciół.
Maciek i Dorota uznali, że jest to
wspaniałe i z przejęciem obejrzeli
cały program.

Ten przykład z pewnością po-
może choć trochę zrozumieć tę ta-
jemnicę, jaką zarówno dla dzieci,
jak i dla nas stanowi cierpienie
niewinnych dzieci.

Niesprawiedliwa, absurdalna
krzywda to problem, którego czło-
wiek pozostawiony sam sobie nigdy
nie potrafił wyjaśnić. Jedynie Jezus
na krzyżu może w tym dopomóc:
nie wyjaśnia On cierpienia ani go
nie usprawiedliwia, ale dzieli je aż
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do chwili zaakceptowanej przez sie-
bie własnej śmierci. Dzięki sile swej
wiary chrześcijanin ma pewność, że
cierpienie i śmierć nigdy nie
zwyciężą. Jest to nadzieja całego
Ludu Bożego, przenikająca Pismo
święte od jego pierwszej do ostatniej
strony. Powinniśmy dawać dziecku
przykłady, że – wbrew pozorom – zło
nigdy ostatecznie nie zatryumfuje.
Podkreślajmy naszą wiarę – Jezus
pokonał zło i śmierć.

Jeżeli znamy ciężko chorych lu-
dzi, którzy dzięki wierze i miło-
ści rodziny oraz przyjaciół odnaleźli
sens życia, koniecznie rozmawiajmy
o tym z naszymi dziećmi.

Kiedy choć trochę poznają one
Ewangelię, przypominajmy im Je-
zusa, który nigdy nie był obojętny na
cierpienie innych ludzi, uzdrawiał
chorych, przyjmował odrzuconych,

cierpiących z powodu dolegliwości
fizycznych i psychicznych, a także
napominał swych przyjaciół, by by-
li wrażliwi na ból i tragedie, by
współczuli ludziom i pomagali im
w trudnych chwilach.

I właśnie dlatego nie wystarczy
jedynie dawać świadectwo naszej
wiary i nadziei; powinniśmy gorąco
zachęcać dzieci, aby, kiedy tylko
będzie to możliwe, robiły coś dla
ludzi, którzy cierpią.

Nie rozpamiętujmy bez końca
naszych wątpliwości typu: „Dlacze-
go Bóg, który jest dobry, zgadza się
na takie cierpienia?”. Zastanówmy
się raczej: „Co my, wierzący w Bo-
ga, możemy uczynić, aby przynieść
trochę radości i szczęścia ludziom
chorym i cierpiącym – tym, którzy
są w naszym otoczeniu i tym, którzy
są daleko?”.

Pomyślmy wspólnie, co konkret-
nie możemy zrobić, w danym przy-
padku i sytuacji. Co jest w zasię-
gu naszych możliwości: może jakaś
drobna przysługa, odwiedziny, gest
uznania czy przyjaźni – nawet gdy-
by to miało być choćby jakieś miłe
słowo czy serdeczny uśmiech dla
chorego dziecka lub staruszka, któ-
rego czasem spotykamy w parku...
A może stać nas na choćby drobną
pomoc materialną dla cierpiących
w odległych krajach.

Niech naszą dewizą będzie na-
stępująca myśl: „Nie potrafię zro-
zumieć, dlaczego ludzie muszą tak
bardzo cierpieć, ale mogę i na pewno
powinienem coś dla nich zrobić”.

Opr. ks. Adam Kroll
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WIERSZE

ZIMOWY PEJZAŻ

Zawitała w nasze progi zimowa pani z białym puchem
Przykrywając piękne barwy jesieni śnieżnobiałą kołderką
By otulić i ochronić ziemię przed srogim mistrzem mroźnych pejzaży
A dzieciom podarować trochę radości na puchowych pagórkach

Zimowa pani wraz z mistrzem mroźnych pejzaży
Przyozdobiła wszystkie uśpione drzewa w czysto białe szaty
By móc nas zachwycić swoim doskonałym malarskim arcydziełem
Byśmy mogli się poczuć, choć przez chwilę jak w bajce

Patrząc przez okno na doskonały i przepiękny zimowy pejzaż
Rzeczywiście czuję się jakbym była w bajce,
co pozwala mi przeczekać mroźną zimę
Bo zima, chociaż wygląda przepięknie, lecz bywa,
że jest bardzo zdradliwa
Gdyż przynosi ze sobą pożytek, szkody i zachwyt
tak jak każde podziwiane piękno

Marzena Hansch

ŻYCZĘ CI

W tę wspaniałą rocznicę życzę Ci wiele radości
Niech w Twoim życiu nigdy nie zabraknie też miłości
I po cichu powiem Ci na uszko niech najważniejsze będzie zdrówko
Życzę Ci byś na Twojej drodze nigdy nie spotkał wroga
Lecz Twoja życiowa droga niech zawsze będzie prosta
i prowadzi do Pana Boga

Gdy już zobaczysz w Swej duszy lustrzane odbicie
i pokochasz je na całe życie
Życzę Ci żebyś się spotkał z tym samym uczuciem, którym obdarzysz
Twoją ukochaną osobę, aby pomogła Ci przetrwać wszystkie trudy życia
Życzę Ci byś nigdy nie musiał o przyjaźń się prosić.
Tylko żebyś odnalazł w każdym człowieku Swojego przyjaciela
I złamane serce, które na Ciebie wciąż czeka i tęskni gdzieś z daleka
Pójdź śladami Swojego serca i za tym, co pociąga Twe oczy
Lecz zawsze pamiętaj, że z tego wszystkiego kiedyś Ktoś Cię osądzi!

Marzena Hansch
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
ŻYĆ Z SENSEM

Pytanie o podstawowy sens ludz-
kiego życia to znaleźć odpowiedź,
jak prawdziwie żyć. Życie bez sensu,
bez celu i motywacji jest pewnym
chaosem, wegetacją, udręką, cięża-
rem.

Odpowiedź zatem na pytanie
o główny sens ludzkiego życia
nie jest obojętna, ale kluczowa,
bo decyduje o tym, jak to życie
będzie wyglądało i czy w ogóle
je zaakceptujemy!

Rozważając interesujące nas za-
gadnienie, należy je połączyć z jesz-
cze jednym, równie istotnym pyta-
niem: kim jestem, skąd się wziąłem?

Jako ludzie wierzący przyjmuje-
my prawdę, że nie jesteśmy dziełem
przypadku, ale stworzył nas Bóg,
stworzył nas człowiekiem.

Dlaczego to uczynił? Co zna-
czy być człowiekiem? Jaki był, jest
zamysł Boga względem istoty ludz-
kiej?

Czytając Biblię – objawione Sło-
wo Boże – dość łatwo możemy
odnaleźć odpowiedź na nurtujący
nas problem.

Słowo Boże uczy nas, że Bóg
istniał od zawsze i ze swej natu-
ry jest nieśmiertelny. Jest Bogiem
życia. Posiada On w swej istocie mi-
łość, dobro, świętość, piękno. Żyjąc
swoim wewnętrznym życiem Trój-
cy Świętej doświadcza nieustannie
wspaniałości życia, jego „smaku”,
radości, miłości i szczęścia.

Bóg kierując się miłością,
postanowił podzielić się ży-
ciem, które sam posiada. Zapra-
gnął stworzyć człowieka, aby
i on uczestniczył w Jego Bożym
życiu, przeżywając jego wspa-
niałość!

Przytoczę tu pewne niedoskona-
łe porównanie: z Bożym dzieleniem
się życiem jest podobnie jak w ko-
chającym się małżeństwie, które
powodowane miłością pragnie mieć
dziecko, aby przekazać mu wspa-
niały dar życia. Podejmują oni ten
akt miłości mimo ryzyka, że ich mi-
łość w przyszłości narażona będzie
na odrzucenie i niewdzięczność.
Bóg także, dzieląc się życiem,
podejmuje ryzyko podeptania
i odrzucenia Swojej miłości...
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Aby człowiek mógł najpeł-
niej uczestniczyć w życiu Bo-
żym, Bóg stworzył człowieka
na obraz i podobieństwo swoje,
tzn. jako istotę wolną, rozum-
ną, nieśmiertelną, zdolną do
miłości i dobra.

Człowiek został również zapro-
szony do rządzenia światem i prze-
twarzania go. Stwórca tak dalece
chciał włączyć człowieka w swo-
je życie, że zaprosił go również
do najpiękniejszego cudu, jakim
jest stworzenie człowieka! Nawią-
zując do powyższego małżeńskiego
przykładu, warto zauważyć, że gdy
następuje poczęcie dziecka, to doko-
nuje się cud stworzenia człowieka,
w którym uczestniczy Bóg i oboje
małżonkowie. Szkoda, że ten „mo-
ment” przez wielu jest „przeoczo-
ny”, niedoceniony, lekceważony.

Rozważając sens ludzkiego ży-
cia, umieszczając go w kontekście
motywów stworzenia przez Boga,
należy dodać, a właściwie podkre-
ślić na pierwszym miejscu, że Bóg
zaprosił nas do przyjaźni z sobą
– zaprosił do dialogu i miłości.
Gdy człowiek odpowie miłością
na przyjaźń Bożą, wówczas po-
wstaje relacja uszczęśliwiają-
ca człowieka. Tam, gdzie do-
konuje się „wymiana” miłości,
gdzie osoby wzajemnie się mi-
łują, tam dopiero tętni życie.
Gdzie nie ma wzajemnej miło-
ści, tam nie ma prawdziwego
życia. Jest natomiast wegetacja,
albo pogoń za czymś, co miałoby
wypełnić pustkę po miłości i praw-
dziwym, wartościowym życiu. Nic

jednak na świecie nie jest w stanie
dać nam, w sposób pełny i trwa-
ły, czegokolwiek, czym można by
zastąpić miłość i prawdziwe życie.
Tak głoszą liczne świadectwa wie-
lu nawróconych ludzi, którzy mając
wielkie pieniądze i sławę, przeżywa-
li poważne kryzysy w życiu i cierpie-
li na najgorszą chorobę, tzn. brak
miłości Boga i drugiego człowieka.
Z jednej strony niby wszystko mieli,
a tak naprawdę ich życie nie mia-
ło sensu, nie tętniło świeżością, bo
brakowało w nim miłości. Sprawdza
się tu kolejny raz powiedzenie św.
Augustyna: „...dla siebie stwo-
rzyłeś nas Boże i niespokojne
jest serce człowieka dopóki nie
spocznie w Tobie”.

Trzeba zatem powiedzieć, że
wszystko, co myślimy, pragniemy,
co robimy, powinno pośrednio lub
wprost zmierzać do jednoczącej
przyjaźni z Bogiem. Całe „zanu-
rzenie” w świat, ma być sposo-
bem uczenia się miłości i okazy-
wania jej Bogu i drugiemu czło-
wiekowi. Ma być manifestacją
Bożego życia w nas i przez nas.
Życie ma być zbliżaniem się do
Źródła i czerpaniem Jego mo-
cy miłości. Ta miłość sprawi, że
wszystkie dary, które otrzymaliśmy
od Boga, będą dobrze wykorzysta-
ne!

Podsumowując dotychczasowe
rozważanie, można by w skrócie
powiedzieć, że prawdziwe życie
jest tam, gdzie jest miłość. Ona
nadaje sens ludzkiemu życiu.
A ma ono pełny wymiar, gdy
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zanurzone jest w Bogu, Jego
przyjaźni.

Trzeba tu jeszcze dopowiedzieć,
że gdy mówimy o miłości, ro-
zumiemy ją przede wszystkim,
jako realizację dobra i to do-
bra, jakie Bóg nazywa, ustana-
wia i oczekuje od człowieka.
„Pole” dobra jest zakreślone
Bożymi przykazaniami i Ewan-
gelią. Jest to naturalne środowisko
człowieka, w którym żyjąc z Bogiem
i innymi ludźmi, odnajdzie najgłęb-
szy wymiar ludzkiego życia, prze-
żyje jego „smak”, radość i szczęście!
Uwielbi przez to Boga i spełni się
cel stworzenia.

To jest piękne, niezwykłe i wspa-
niałe, że Bóg obdarzył człowieka
darem życia, zaprosił go do życia,
miłości i przyjaźni!

Zapyta ktoś: jeśli taka jest praw-
da, to gdzie jest owa „wspaniałość”
życia?

Oczywiście jest pewien problem
doświadczania pierwotnej, czystej
formy miłości, dobra, piękna, szczę-
śliwości i radości jaką Bóg zaplano-
wał. Wypływa to z faktu, że żyjemy
w świecie skażonym już grzechem
pierworodnym, grzechem własnym
i drugiego człowieka. Ale od począt-
ku tak nie było! Niemniej jednak

zamysł Boży, który był przy stwo-
rzeniu, nadal jest aktualny! Trze-
ba zatem zobaczyć, jak Bóg chce
poprowadzić nas w tej porażonej
złem ziemskiej wędrówce, aby do-
świadczać życia, jakie dobry Bóg
zaplanował dla swoich stworzeń.

Cała historia zbawienia jest wy-
ciągniętą dłonią Boga, aby pierwot-
ny zamysł Boży spełnił się. Osiąga
to swój szczyt w przyjściu na ziemię
Jezusa Chrystusa Zbawiciela: „Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swojego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto wierzy w Niego, nie
zginął, ale miał życie wieczne”
(J 3,16).

Jezus przychodzi jako Zbawiciel
i Pasterz, aby Jego owce miały ży-
cie i miały je w obfitości (por. J
10,10). To On jest Drogą, Praw-
dą i Życiem – prawdziwą drogą
do życia (por. J 14,6). Wobec te-
go, trzeba nam dokładnie wniknąć
w dzieło zbawcze Jezusa i nawią-
zać z Nim bardzo osobistą relację,
a wówczas On uleczy nasze chore
życie i nada mu głęboki sens...

„Miłujcie się!”

nr 1/2004

OBYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
w rysunkach Elwiro Andriolliego

Elwiro Michał Andriolli należy
do najwybitniejszych polskich ry-
sowników drugiej połowy XIX w.,

powszechnie znany jako ilustrator
„Pana Tadeusza”. Może dziś nie
wszyscy znają jego nazwisko, ale
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ilustracje, które zdobiły dzieło Ada-
ma Mickiewicza, można zobaczyć
w większości polskich szkół, wiszą
również na ścianach przy gabine-
tach języka polskiego w trąbkow-
skim gimnazjum.

Andriolli urodził się w 1836 r.
w Wilnie. Jego ojciec Włoch przy-
był na Litwę wraz z armią Napo-
leona. W latach 1855–1858 studio-
wał w Moskiewskiej Szkole Malar-
stwa i Rzeźby, Cesarskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu.
W roku 1861 pogłębiał swoje umie-
jętności w Akademii Świętego Łu-
kasza w Rzymie. W czasie powsta-
nia styczniowego walczył w od-
dziale Ludwika Narbutta. Ranny,
został schwytany i aresztowany.

W przebraniu księdza uciekł
z petersburskiego więzienia przez

Rygę, Kopenhagę do Paryża. Po po-
wrocie do kraju ponownie schwy-
tano go i skazano na 15 lat katorgi
i zesłano na Syberię. Ułaskawio-
ny w 1871 r. powrócił i zajął się
pracą ilustratora. Spod jego ręki
wyszły piękne rysunki obrazują-
ce polskie obyczaje. Artysta umarł
w 1893 r. w Nałęczowie. Pocho-
wano go zgodnie z jego wolą na
miejskim cmentarzu w cieniu lip.

Wybrałem 5 rysunków przed-
stawiających sceny związane ze
zwyczajami Świąt Bożego Naro-
dzenia. Dopełnieniem do rysun-
ków jest wiersz „Z Opłatkiem”
Kajetana Kraszewskiego.

M. Paradecki

Organista z czasów późniejszych Z gwiazdą
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Jasełka

Kolędnicy noworoczni

Gaspar, Melchior i Baltazar
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Kolęda Kajetana Kraszewskiego
Z Opłatkiem
bratu Józefowi do Drezna w r. 1876

»Dosiego roku« życząc panu bratu,
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek,
(Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)
Szlę ci opłatek.

Dla nas, on zawsze Świętość wyobraża:
Pamiątkę łaski udzielonej z Nieba,
A oprócz skarbu branego z ołtarza
łasny kęs chleba.

Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek,
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek.

Dawniej – po dworach chadzali kwestarze,
Przy nich katechizm powtarzały dziatki,
I z Bożem słowem przynosili w darze
Białe opłatki.

Tuż za kwestarzem dążył organista,
Jakby na odpust, w świątecznej kapocie,
Wraz z opłatkami sypał wierszów trzysta
I życzeń krocie.

Lecz świat dzisiejszy, który w nic nie wierzy,
Co nie jest złotem, bogactwem, dostatkiem,
Co – Boże odpuść – nie mówi pacierzy,
Gardzi opłatkiem.

Pewnemu panu, co tym idzie śladem,
Kiedym opłatek chciał raz ofiarować,
»Pocóż ja gębę – rzekł – przed obiadem
Mam pieczętować«.

Zbluźnił nieborak i zgrzeszył niemało,
Niechaj to Pan Bóg raczy mu darować!
Bo taką gębę – słusznie należało
Zapieczętować.

Ale my – czcimy co obyczaj święci,
Czy ty za światem, czy ja w naszej chacie;
Więc ten opłatek w dowód mej pamięci
Przyjm miły bracie.
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SPOTKANIE „TWARZĄ W TWARZ”

„A Pan rozmawiał z Mojżeszem
twarzą w twarz, jak się rozmawia
z przyjacielem” (Wj 33,11).

Marzymy o spotkaniach w ro-
dzinie, z przyjaciółmi, z Bogiem...,
a czasu ciągle brak. Potrzebujemy
drugiego człowieka, bo nikt „nie
jest samotną wyspą”, aby zbliżyć
się do niego, aby wyjść z uzależnień
czasowych, aby wyjść z samotności.

Spotkanie zawsze odbywa się
w jakiejś konkretnej sytuacji, w kon-
kretnym miejscu. Są miejsca, które
lubimy i takie, których unikamy,
które nie sprzyjają spotkaniu. Są
miejsca bezpieczne, bliskie, ładne,
takie, gdzie czujemy spokój, gdzie
możemy skoncentrować się na oso-
bie. Takim miejscem jest dom. Na
atmosferę tego domu duży wpływ
mają osoby, pewne sytuacje i przed-
mioty codziennego użytku.

To one tworzą miejsce na spo-
tkanie. Ważnym sprzętem w domu,
o symbolicznym znaczeniu jest stół.
Zasiadamy do wspólnego stołu, sie-
dzimy blisko, patrzymy sobie w oczy,
wymieniamy spojrzenia, nawet mo-
żemy się dotknąć – to znak, że sobie
ufamy. Przy stole dobrze się roz-
mawia. Stół jest centrum, dookoła
którego można się zebrać – zwra-
ca wszystkich ku sobie. Dobrze się
przy nim spotkać.

Przy stole pijemy herbatę czy
spożywamy posiłek. Stół uczy dzie-
lenia się pożywieniem, wzajemnej
służby, zaufania. Przy stole nie tyl-
ko wzmacniamy się fizyczne, ale

wzmacniamy się obecnością innych.
Wspólne jedzenie jest jakby zapro-
szeniem do wspólnego życia. Dlate-
go jest u nas zwyczaj częstowania
gościa – choćby skromną kromką
chleba. Posiłek nie może przysłonić
dzielenia się życiem. Dlatego gospo-
dyni domu zaprasza nieraz gościa
do włączenia się w czynności do-
mowe, aby jednocześnie obdarzyć
swoim zainteresowaniem oraz do-
strzec jego problemy. To znaczy
spotkać się.

Aby można było spotkać się –
mąż z żoną, rodzice z dziećmi, go-
spodarze z gościem – potrzebna
jest cisza. W ciszy łatwiej jest sły-
szeć słowa i ich intonację, która
może decydować o treści tego, co
ktoś nam chciał przekazać. W ciszy
łatwiej usłyszeć przyspieszony od-
dech, westchnienie, płacz i śmiech.

W ciszy lepiej się słucha, ale też
inaczej mówi. Nasz dom, chociaż
czasami, powinien być cichy.

Oprócz domu jako miejsca spo-
tkania, stołu gdzie buduje się za-
ufanie i wspólnota, ciszy, powinien
być ład, porządek. Uporządkowane
otoczenie świadczy nie tylko o go-
spodarzu, ale też o uporządkowaniu
zachowania. Porządek w mieszka-
niu, rodzinny klimat, kwiaty wpro-
wadzające nastrój uroczysty i świą-
teczny, a zarazem intymny – cieszą
nie tylko nasze oczy, ale i tych,
którzy żyją wokół nas.

W takim klimacie spotkać dru-
giego człowieka twarzą w twarz to
rozmawiać jak Mojżesz, z Przyja-
cielem.

ks. Adam Kroll
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KOLĘDA OBOZOWA

Znajomość między moją Mamą
Zofią, a Anną Burdówną rozpo-
częła się w czerwcu 1982 roku
podczas nadania imienia Kunegun-
dy Pawłowskiej Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich. Zawiązała się
nić korespondencji między Łodzią
a Ełganowem. Z czasem listy, kartki,
szeroka korespondencja stawały się
coraz serdeczniejsze, bliższe, nie-
malże intymne. Znajomość przero-
dziła się w przyjaźń porównywalną
z miłością córki i matki. Zapewne
kontakty i przyjaźń była bliższa
poprzez fakt, iż obie: Anna Bur-
dówna i Mama z oddaniem służyły
w szeregach harcerskich, zdobywa-
jąc najwyższe stopnie harcmistrzyń
ZHP. Pani Anna żywo interesowała
się losami naszej rodziny, ale także
szkoły, Ełganowa i gminy Trąbki
Wielkie. Często odwiedzałem Panią
Annę w jej mieszkanku w Łodzi
i podziwiałem bogatą biblioteczkę,
w której było wiele książek z po-
czątku XX wieku. Jednak wzrok
przykuwały przede wszystkim stosy
listów w różnych językach – pro-
wadziła bardzo rozbudowaną kore-
spondencję. Do ostatnich lat życia
bez okularów, pisała piękną kaligra-
fią, zawstydzając dużo młodszych!

Jak sądzę, nikt jeszcze przed 3 la-
ty nie uwierzyłby, że Mama odejdzie
do Pana szybciej niż Pani Anna, co
więcej, że odwiedzi ona grób Mamy,
a nawet odsłoni pomnik – obelisk,
o którego powstaniu od dłuższego
czasu Mama myślała. A jednak Bóg
tak chciał – cud, prawdę mówiąc.

Przez lata wzrastałem w domu,
gdzie zbierało się – i nadal to trwa
– wszelkie pamiątki po ludziach
z okolicy, wycinki prasowe, pamiąt-
ki po wielu osobach. Nie przez
przypadek Mama przed laty pisała
historię ZHP i ZNP z naszego te-
renu. Obecnie ja, od blisko 15 lat
piszę kroniki mojej wsi, o ludziach
i wydarzeniach, zachowując ulot-
ne chwile, twarze, sytuacje smutne
i radosne.

Przez lata otrzymałem od Anny
Burdówny nieco książek z wpisami
na pamiątkę. Po jej śmierci rodzina
postanowiła większość pamiątek po
Annie Burdównie przekazać w moje
ręce, wiedząc, że myślę o powstaniu
Izby Pamięci w Ełganowie. Wyeks-
ponowane w niej będą pamiątki po
ludziach, którzy wnieśli wiele w ży-
cie mieszkańców naszej wsi i okolicy,
m.in. dokumenty harcerskie, szkol-
ne, fotografie, kroniki itp. (nadal do-
pisuję kolejne strony do planowanej
publikacji książkowej o Ełganowie
i okolicy).

Z Łodzi otrzymałem m.in. przed-
wojenne listy pisane przez Annę
Burdówną w 1939 z Ełganowa do
rodziców, listy z majątku więzien-
nego z Wyszecina, w którym prze-
bywała w październiku i listopadzie
1939 roku, dokumenty harcerskie,
listy od jej uczniów i współwięź-
niarek, zawierzenia pisane przez
Babcię na zjazdy więźniarek obo-
zów koncentracyjnych na Jasnej
Górze. Jest także kilka wierszy na-
pisanych przez Babcię za murem
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Kartki z albumu rysunków Anny Bur-
dówny pt. GWIAZDKA 1942
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obozowym, a także zupełnie „biały
kruk”! – miniaturowy zbiór rysun-
ków z opisami – wykonany przez
Babcię w obozowym świecie zimą,
zatytułowany GWIAZDKA 1942. Na
ilustracjach można znaleźć obrazy
z Jej życia, m.in. radosne dzie-
ciństwo, rodzinną fabryczną Łódź,
pierwsze zbiórki harcerskie, spotka-
nia z kawalerem, odwiedziny mamy

w Ełganowie w 1939 roku, dojaz-
dy bryczką do szkół w Ełganowie
i Trąbkach, aresztowanie 1 wrze-
śnia 1939 roku, pracę w majątku
w Wyszecinie oraz obóz koncentra-
cyjny. Warto przedstawić w czasie
świątecznym napisany przez Annę
Burdównę w obozie w 1943 roku
wiersz pt. „Kolęda obozowa”.

Jan Trofimowicz

KOLĘDA OBOZOWA
Ravensbrück grudzień 1943

Niech się raduje wszystkie stworzenie
bo się narodził Syn Boży.
Spieszcie by pokłon i uwielbienie
I dary serca Mu złożyć!...

My też spieszymy całą gromadą
Do żłóbka Bożej Dzieciny,
W darze niesiemy chleb z marmeladą
I okruszek margaryny.

Skąd przybywacie ubodzy ludzie
Dziwacznie jakoś ubrani,
Toż pastuszkowie, co są już w budzie
Więcej przynieśli Mu w dani.

Idziemy z lagru z polskiego bloku,
Nogi od marszu nas bolą.
Może zlituje się w Nowym Roku
Jezus nad naszą niedolą!

Ach, pójdźcie dalej tu do stajenki,
Nie chowajcie się po kątach,

Dla was najczulsze słowa Panienki
I słodki uśmiech Dzieciątka.

Tam gdzie Maryja Dziecię kolebie
Każdy z pokorą niech klęka
Wie już Pan Jezus i Święci w niebie
Co to lagrowa udręka!

Czy nas wysłucha to Dziecię Boskie,
Powiedzcie biali Anieli,
Czy będziem mogli bez żadnej troski
Gniazda rodzinne znów ścielić?

Jeżeli MIŁOŚĆ wśród Was panuje,
A zamiast złorzeczeń modlitwa,
Bóg się nad waszą dolą zlituje,
Każda doczeka i wytrwa!...

Gwiazda promienna z ciemności grubej
Nad Waszym lagrem wstaje już,
Bóg sprawiedliwy nie żądał zguby,
Lecz powiększenia waszych dusz!

Anna Burdówna
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 28 listopada 2010 r.
odbyło się kolejne posiedzenie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej. Głów-
nym tematem spotkania była spra-
wa obsługi cmentarza parafialnego,
o czym mówiło się na posiedze-
niach Rady przez ostatnich kilka
lat. Na wstępie ks. prałat powiedział:
„Szukaliśmy różnych rozwiązań, aby
uporządkować obsługę cmentarza,
ale nie znaleźliśmy dobrego wyjścia.
Ciągle są problemy z wywozem śmie-
ci, nie ma też pełnej kontroli nad
bieżącym porządkiem na cmenta-
rzu, w związku z tym trzeba jeszcze
raz rozważyć możliwość przekaza-
nia obsługi cmentarza firmie »Ka-
lia« z Kleszczewa. Firma pobierałaby
opłaty za usługi cmentarne, ale też
będzie w całości odpowiadać za jego
utrzymanie i porządek”. Członko-
wie Rady Parafialnej zaproponowali,
aby na kolejne posiedzenie zaprosić
osobę zainteresowaną przejęciem ob-
sługi cmentarza i zapoznać się z jej
warunkami. Uzgodniono, że do tego
spotkania dojdzie w grudniu 2010.

W dalszej części posiedzenia omó-
wiono budowę kościoła w Ełganowie
i związane z nią kłopoty finansowe.
Ks. prałat poinformował, że w związ-
ku ze Świętami Bożego Narodzenia,
w grudniu nie będzie zbiórki w rodzi-
nach na budowę kościoła. Członko-
wie Rady zaproponowali, żeby ofiary
złożone za opłatki przeznaczyć na
ten cel. Zbliżając się do końca spo-
tkania, ks. proboszcz przedstawił
projekt peregrynacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej do rodzin naszej
parafii, której celem jest przygotowa-
nie parafian do obchodów jubileuszu

25-lecia koronacji trąbkowskiego ob-
razu papieskimi koronami. Przed
peregrynacją obrazu planowana jest
pielgrzymka parafialna na Jasną Gó-
rę i do Lichenia.

***
W niedzielę, 19 grudnia 2010 r.

odbyło się spotkanie opłatkowe
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
i Liturgicznej Służby Ołtarza, po
którym członkowie Rady spotkali się
z panem Alfredem Wenzlem, przed-
stawicielem firmy „Kalia” z Klesz-
czewa, w celu omówienia warun-
ków przejęcia obsługi cmentarza.
Pan Wenzel zaproponował warunki
identyczne do tych, na jakich prze-
jął obsługę cmentarzy w Godzisze-
wie i Kłodawie. Według wstępnych
propozycji będą następujące opłaty
cmentarne:
a) kopanie grobu – 480 zł,
b) kopanie grobu pogłębionego – 540

zł,
c) postawienie nowego pomnika –

opłata w wysokości 10% jego war-
tości,

d) opłata za miejsce na okres 20 lat
– 200 zł,

e) na koszty bieżącej eksploatacji
cmentarza – 200 zł od pochówku.
Według wstępnej oceny radni

uznali, że przedstawione propozy-
cje opłat są do przyjęcia. Wszystko
wskazuje na to, że umowa przeję-
cia obsługi naszego cmentarza przez
firmę „Kalia” może być podpisana
jeszcze w roku 2010 i będzie obowią-
zywać od 1 stycznia 2011 roku.

Józef Sroka
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Budowa kościoła w Ełganowie, zdjęcie z 15 grudnia 2010 r.

Koncert kolęd w trąbkowskiom gimnazjum
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

21 listopada odbyły się wybory
samorządowe do rad gmin, powia-
tów i sejmików wojewódzkich oraz
wybory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów.
W naszej Gminie na stanowisko
wójta kandydowały 2 osoby: do-
tychczasowy wójt Błażej Konkol
z Domachowa oraz Tomasz Kem-
pa z Trąbek Wielkich. Podobnie jak
przed 4 laty, już w I turze wybo-
rów zwyciężył Błażej Konkol, na
którego głosowało 2008 wyborców,
co stanowi 58,5% ważnie oddanych
głosów, a Tomasz Kempa uzyskał
1422 głosy czyli 41,5%.
W wyborach do 15-osobowej Rady
Gminy Trąbki Wielkie uczestniczyło
52 kandydatów.
Radnymi VI kadencji Rady zostali:
Jan Selka z Kleszczewa, Danu-
ta Grulkowska z Pawłowa, Ro-
mualda Tomczuk z Granicznej
Wsi, Longina Górnowicz z Doma-
chowa, Włodzimierz Machczyń-
ski z Gołębiewa Wielkiego, Mario-
la Łabędzka z Gołębiewka, Jan
Kosiński z Trąbek Wielkich, An-
drzej Gralla z Trąbek Wielkich,
Zbigniew Myszk z Kaczek, Józef
Sroka z Trąbek Wielkich (starto-
wał w okręgu Kłodawa i Zła Wieś),
Karol Kusaj z Ełganowa, Anna
Rzeniecka z Sobowidza, Barba-
ra Harbul z Sobowidza, Barba-
ra Moroz z Mierzeszyna i Marek
Czerwiński z Mierzeszyna.
Do Rady Powiatu Gdańskiego z na-
szej gminy zostali wybrani: Dorota
Bąk z Trąbek Wielkich i Mateusz

Sroka – także z Trąbek Wielkich.
Radnym Sejmiku Województwa Po-
morskiego wybrany został Ryszard
Świlski, dotychczasowy zastępca
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

***
21 listopada w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymała
Justyna Anna Prociw, córka Gra-
żyny i Piotra zam. w Ełganowie.

***
2 grudnia przed południem, odbyła
się I sesja Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie VI kadencji. Radni otrzymali za-
świadczenia o wyborze na radnego,
podpisane przez Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej, a na-
stępnie złożyli ślubowanie. Dokona-
no także wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny. W tajnych głosowaniach Prze-
wodniczącym Rady wybrano Józefa
Srokę, a Wiceprzewodniczącą Rady
została Barbara Harbul.

***
2 grudnia po południu, rozpoczę-
ła się II sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Na wstępie nowo wybrany
wójt Błażej Konkol otrzymał za-
świadczenie o wyborze na wójta,
podpisane przez Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej, a także
złożył ślubowanie. Następnie odby-
ły się wybory Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącym 3-osobowej Komi-
sji Rewizyjnej został Włodzimierz
Machczyński, a członkami zostali
Anna Rzeniecka i Marek Czerwiń-
ski. Powołanie składów pozostałych
komisji stałych Rady Gminy zostało
przesunięte na następny tydzień.
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Nowo ochrzczony Alex Mirosław Opala z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Dagmara Rozalia Marchewicz z rodzicami i chrzestnymi
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***
6 grudnia, po wznowieniu obrad
II sesji Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie, radni zadeklarowali chęć pracy
w następujących komisjach:
1. Komisja Ekonomiczna i Roz-
woju Gospodarczego (10 osób):
Andrzej Gralla – przewodniczą-
cy, Longina Górnowicz – wiceprze-
wodnicząca oraz członkowie: Danu-
ta Grulkowska, Jan Kosiński, Karol
Kusaj, Mariola Łabędzka, Barbara
Moroz, Zbigniew Myszk, Jan Selka
i Romualda Tomczuk.
2. Komisja Kultury, Oświaty,
Sportu i Zdrowia (5 osób): Romu-
alda Tomczuk – przewodnicząca,
Karol Kusaj – wiceprzewodniczą-
cy oraz członkowie: Andrzej Gralla,
Barbara Moroz i Jan Selka.
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Społecz-
nych (5 osób): Jan Kosiński –

przewodniczący, Mariola Łabędzka
– wiceprzewodnicząca oraz członko-
wie: Longina Górnowicz, Zbigniew
Myszk i Danuta Grulkowska.

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

� Alex Mirosław Opala, syn Ka-
roliny i Sebastiana zamieszkałych
w Trąbkach Wielkich

� Dagmara Rozalia Marchewicz,
córka Dominiki i Tomasza za-
mieszkałych w Trąbkach Wielkich.

***
19 grudnia w trąbkowskim gimna-
zjum odbył się koncert kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu uczniów i wykła-
dowców szkoły muzycznej oraz chóru
szkolnego pod kierunkiem Janusza
Beyera.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2011

Od 1 stycznia odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Monikę
Narwojsz.

1. 730: Za śp. Monikę Narwojsz
(greg.)
1100: Dziękczynna za
miniony rok, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Amelii Muchy
1800: a) Za śp. Julię (31. rocznica
śmierci) i Feliksa Sroków
b) Za śp. Mieczysława Goczew-
skiego i zmarłych lekarzy
z naszego ośrodka zdrowia

2. 730: Za śp. Monikę Narwojsz
(greg.)

1100: O błogosławieństwo
Boże dla Justyny Pirch
w 18. urodziny (int. rodziców
i rodzeństwa)
1800: Za śp. Edwarda Tkaczyka

3. Za śp. Wandę Zulewską
4. Za śp. Edwarda Tkaczyka
5. Za śp. Monikę Grenz
6. 730: Za śp. Monikę Narwojsz

(greg.)
900, Czerniewo: Za śp. Reginę
Plicht (w urodziny)
1100: Za śp. Kazimierza Bugę
1800: W intencji parafian

7. Za śp. Edwarda Tkaczyka
8. Za śp. Romualda Jakubowskiego

(4. rocznica śmierci)
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9. 730: Za śp. Monikę Narwojsz
(greg.)
900, Czerniewo: Dziękczynna
za miniony rok, i o błogo-
sławieństwo Boże w Nowym
roku
1100: Za śp. Edwarda Tkaczyka
1800: Za śp. Genowefę Karcz
(12. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

10. Za śp. Edwarda Tkaczyka
(30. dzień od pogrzebu)

12. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Przemysława
Sautycza w 50. urodziny

13. Za śp. Edwarda Tkaczyka
16. 1100: Za śp. Monikę Narwojsz

(greg.)
1800: Za śp. Edwarda Tkaczyka

17. Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny

19. Dziękczynna za szczęśliwą
operację i o błogosławieństwo
Boże dla Alicji Nowak
w 26. urodziny

20. Za śp. Edwarda Tkaczyka
23. 730: Za śp. Jadwigę (6. rocznica

śmierci) i Stanisława Dorniaków
900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Józefa i Helenę Rodów
1100: Za śp. Monikę Narwojsz
(greg.)
1800: W intencji parafian

24. Za śp. Edwarda Tkaczyka
25. Za śp. Danutę Soboń i zmarłych

z tej rodziny
30. 1100: Za śp. Monikę Narwojsz

(greg.)
1800: Za śp. Edwarda Tkaczyka

31. a) Za śp. Monikę Narwojsz
(greg.)
b) Za śp. Klarę i Franciszka
Sławińskich oraz zmarłych z tej
rodziny
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu
wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć najserdeczniejsze

życzenia naszym drogim kapłanom, ks. prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu, ks. kanonikowi Adamowi Krollowi oraz

ks. diakonowi Grzegorzowi Szatkowskiemu. Życzymy przede
wszystkim Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym i pracy

duszpasterskiej, a także obfitych łask zdrowia oraz radości
płynącej z narodzenia Pana Jezusa i stałej opieki Jego Matki.

Duszpasterska Rada Parafialna

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Zofii (z d. Czerwińskiej) i Romana Olszewskich
24 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Myszk) i Brunona Klassenów
30 stycznia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny (z d. Zarembskiej) i Jerzego Antoniewiczów

ODESZLI DO PANA

19 listopada: zmarła śp. Wanda Zulewska z Ełganowa
25 listopada: zmarł śp. Mieczysław Budnik z Trąbek Wielkich
8 grudnia: zmarł śp. Edward Tkaczyk z Trąbek Wielkich
22 grudnia: zmarł śp. Marcin Kula z Kleszczewa

24 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Szymczyka
24 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Julii Anny Suss
28 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Hanny Kniggi

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


