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Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.



BOŻE BŁOGOSŁAW NASZEJ PARAFII
w Roku Wiary 2013

W pięćdziesiątą rocznicę rozpo-
częcia Soboru Watykańskiego II,
w dniu 11 października 2012 r. Oj-
ciec święty Benedykt XVI ogłosił
dla całego Kościoła powszechnego
Rok Wiary. Bowiem coraz bardziej
krzykliwy staje się liberalizm religij-
ny, który przenika do prasy, radia,
telewizji, do wychowania młodego
pokolenia, do teatru, kina, a nawet
do nauki. Liberałowie chcą wykreślić
Boga i wiarę w Boga z życia i moral-
ności. Starszemu pokoleniu Polaków
trudno przyjąć, że coraz bardziej nie-
wygodne stają się symbole religijne
w miejscach publicznych. Wprowa-
dza się pracę w dni świąteczne, św.
Mikołaja zastępuje Dziadek Mróz,
a Uroczystość Wszystkich Świętych
– kult demonów (Halloween). Na-
wet Boże Narodzenie i Wielkanoc
próbuje się pozbawić treści chrze-
ścijańskich, wprowadzając zamiast
nich gwiazdora i święto wiosny. Ob-
serwujemy atak na ludzkie życie,
które rozpoczyna się od momentu
poczęcia. Ten atak dotyczy zarówno
dzieci poczętych i nienarodzonych,
jak i ludzi starych, którym proponu-
je się eutanazję, czyli przyspieszoną
„łagodną” śmierć. Nie ceni się sakra-
mentów świętych, szczególnie sakra-
mentu pokuty. Coraz większa liczba
rzekomych katolików przestaje przy-
stępować do spowiedzi św., twier-
dząc, że nie mają grzechów. Również
Msza św. jest niedoceniana. Dla wielu
„wiernych” opuszczenie niedzielnej
Mszy św. to nie grzech. Nie ceni

się sakramentu małżeństwa. Wielu
ludzi już wcale nie zwraca uwagi na
post piątkowy. W wielu przypadkach
ludzie przestali odmawiać pacierz
rano i wieczorem. Potwierdza to
postawa dzieci, które rozpoczynając
szkołę nie potrafią się przeżegnać,
a co dopiero mówić o pacierzu...

Wspomniane tu znaki potwier-
dzają, jak bardzo katolickie społe-
czeństwo odchodzi od wiary w Boga
w imię „politycznej poprawności”
oraz w imię nienaruszania uczuć
inaczej wierzących czy w ogóle nie-
wierzących. W obecnym świecie naj-
bardziej nietolerowana jest religia
katolicka, a najbardziej prześladowa-
ny jest Kościół Katolicki. Czy wiesz,
że corocznie 170 tysięcy chrześci-
jan ginie za wiarę w Chrystusa? Co
3 minuty jeden chrześcijanin oddaje
życie za Chrystusa. Czy wiesz, że
200 milionów chrześcijan jest dys-
kryminowanych czy też prześlado-
wanych? W krajach, gdzie większość
stanowią mahometanie, szczególnie
prześladuje się chrześcijan. Są po-
zbawiani mieszkania, nierzadko śpią
na wysypiskach śmieci, a kościoły są
dewastowane i podpalane.

Nic dziwnego, że Ojciec święty
ogarniając sercem te wszystkie nad-
użycia, prześladowania, laicyzujący
się katolicyzm, ogłosił Rok Wiary.
Rok, w którym każdy z nas ma zro-
bić gruntowny rachunek sumienia
ze swojej wiary, z praktyk religij-
nych i swojego świadectwa wiary
dawanego w rodzinie, miejscu pracy
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i środowisku. Na chrzcie świętym
bez twoich zasług Jezus obdarzył cię
niezwykłym duchowym bogactwem
i prawem do szczęścia wiecznego
w przyszłym życiu. Stałeś się dziec-
kiem Bożym. To duchowe dobro
pogłębił podczas Pierwszej Komunii
świętej, gdy przyszedł zamieszkać
w twoim sercu. W sakramencie bierz-
mowania Duch Święty cię umocnił,
byś był świadkiem wiary i żył według
jej zasad. Przyjmując sakrament
małżeństwa przyrzekłeś Bogu, że
potomstwo, którym cię Bóg obdarzy,
będziesz wychowywał w wierze świę-
tej. A kiedy przyniosłeś dziecko do
chrztu, prosząc o chrzest, ponownie
potwierdziłeś, że spełnisz obowiązek
wychowania dziecka w wierze, którą
je Bóg obdarza. Tymczasem już na
rodziców chrzestnych wybierani są
ludzie, którzy wcale nie żyją według
zasad wiary, a i rodzice nie przekazu-
ją jej swoim dzieciom. Jakże często
spotykam na przykład ojca, który
prosi o chrzest dziecka, ale wcale nie
praktykuje wiary. Skąd więc dziecko
ma czerpać wzorce religijne?

W czasie adwentowych Rorat,
dzieci w nich uczestniczące zapo-
znawały się z postaciami wielkich
świętych, którzy w życiu poszli za
Chrystusem. On był dla nich Świa-
tłem. Dla niego poświęcili wszystko,
by Go mieć w sercu. Zadziwia posta-
wa Antonietty Meo, kandydatki na
ołtarze, zmarłej w opinii świętości,
która żyła tylko 6 lat 6 miesięcy
i 18 dni. To dziecko prosiło tatusia,
by przed snem czytał jej z Ewan-
gelii Mękę pana Jezusa i zasypiała
z wypiekami na twarzy. Mamusi dyk-
towała swoje listy do Pana Jezusa,
bo sama jeszcze nie umiała pisać.

Gdy była ciężko chora, podyktowała
mamusi: „Kochany Jezu, chciałabym
na zawsze zostać na Kalwarii blisko
Ciebie i Twojej Mamusi”. Zmarła
w 1937 roku, przyjąwszy wczesną
Komunię świętą.

Moi drodzy, przywiązujemy się
bardzo do tego, by więcej mieć, by
zachowywać poprawność polityczną,
zapominając o tym, że wcześniej czy
później będzie trzeba wszystko opu-
ścić i stanąć przed Bogiem, by zdać
egzamin ze swojego życia. Czeka to
każdego z nas, bez wyjątku. Jak
wypadnie ten egzamin, zależy tylko
od nas. Stąd, proszę, by dla każdego
Rok Wiary był okazją do jej pogłę-
bienia, do rachunku sumienia, czym
ona jest w naszym osobistym życiu.
Lubimy wszystko i wszystkich refor-
mować, ale trzeba naprawdę zacząć
od siebie. Z łatwością dostrzegamy
błędy innych, a swoje własne trudno
jest zobaczyć i ocenić. Na przykład,
mówisz, że sąsiad kłóci się z sąsia-
dem, a nie dostrzegasz, że ty kłócisz
się ze współmałżonkiem. Tamten ży-
je rozrzutnie, a ty wydajesz krocie
na papierosy i alkohol, nie widząc
w dodatku, że szkodzisz swojemu
zdrowiu. Sąsiad w niedzielę remon-
tuje dom, a ty niedzielne przed-
południe spędzasz w supermarkecie
i nie masz czasu na udział we Mszy
św. Zacznijmy przemianę od siebie,
przez dar przebaczenia, dialog oraz
wyzbycie się nienawiści czy niechęci
do innych.

Minęło 40 lat mojej pracy w na-
szej parafii. Za najważniejsze wyda-
rzenie i największe przeżycie uznaję
papieską koronację cudownego obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej. Dzię-
kuję drogim parafianom, że dzię-
ki waszej pomocy można było wy-
budować trzy świątynie, a kościół
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parafialny przeszedł gruntowną re-
nowację. Chciałbym jeszcze przed
moim odejściem wykonać renowację
dwóch bocznych ołtarzy, bo są bar-
dzo zniszczone przez owady. Ubie-
gam się o dotację, bo koszt renowacji
wyceniono na 196 tys zł. W obec-
nej sytuacji nie stać parafii na taki
wydatek. Marzy mi się też przy-
najmniej rozpoczęcie budowy Domu
Ulgi w Cierpieniu im św. Ojca Pio. Tę
sprawę powierzam jego orędownic-
twu. Trzeba też lepiej zabezpieczyć
przed wandalizmem cudowny obraz
Matki Bożej Trąbkowskiej. Podczas
tej zimy planuję przykryć ocieplają-
cymi pokrowcami ławki w kościołach
trąbkowskim i czerniewskim.

Zauważm rosnące zubożenie pa-
rafian i coraz trudniej przychodzi
podejmować jakiekolwiek inwesty-
cje. Nie wszystkim wiadomo, że
składane przez was ofiary są też
przeznaczone na utrzymanie innych
kościelnych instytucji. Pozwolę sobie
pobieżnie wyliczyć, na co idą wasze
ofiary.

Co roku płacimy:

1) na seminarium duchowne
(od każdego parafianina) i tacę
z Uroczystości Chrystusa Króla;

2) do kurii ofiary
– ze żłóbka,
– za oleje św,
– za Ordo (kalendarz

liturgiczny),
– za Miesięcznik Diecezjalny,
– za Studia Gdańskie,
– na fundusz kapłański,
– za pocztę kurialną,
– za ubezpieczenie obiektów

kościelnych,
– za tygodnik KAI,

– za tzw. catedraticum,
– na Fundusz Ochrony Życia,
– z Grobu Pańskiego,
– na fundusz solidarnościowy

(spłata długów archidiecezji);

3) tace zbierane wśród wiernych
– z pasterki (na Dom Samotnej

Matki w Matemblewie),
– z Uroczystości św. Szczepana,
– z Uroczystości Trzech Króli,
– z Uroczystości Ofiarowania

Pańskiego (na zakony
kontemplacyjne),

– z Poniedziałku Wielkanocnego,
– z Uroczystości św. Apostołów

Piotra i Pawła (na Stolicę
Apostolską),

– z drugiej niedzieli sierpnia (na
uczelnie katolickie),

– z drugiej niedzieli października
(na Fundację Jana Pawła II),

– na świątynię Opatrzności
Bożej (wotum Narodu),

– z trzeciej niedzieli
października (na Misje),

– z piątych niedziel miesiąca (na
kurię);

4) ofiary składane do puszek
– na uczelnie katolickie

(w czerwcu i wrześniu),
– na pomoc Kościołowi na

Wschodzie,
– na pomoc Kościołowi

w potrzebie.

Dochodzą opłaty, które ponosimy
wobec instytucji państwowych, jak
podatki, ubezpieczenia i inne.

Dlatego też raz jeszcze dziękuję
drogim parafianom za życzliwą ofiar-
ność i wszelką pomoc, dzięki której
parafia nie ma zadłużenia.

Ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY

2 stycznia, środa, godz. 16.00:
Kleszczewo Dolne,
ul. Skarszewska,
od p. Abramów i od p. Strukiel

3 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Kleszczewo Dolne, ul. Leśna,
ul. Tęczowa, ul. Gwieździsta,
ul. Księżycowa, ul. Spokojna

4 stycznia, piątek, godz. 18.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa,
blok nr 1

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

6 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
Trąbki Wielkie, ul. Leśna

7 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska (cała),
ul. Wiśniowa

8 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

9 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
(bez bloku nr 1) i „kasary”
przy ul. Parkowej

10 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka

11 stycznia, piątek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
(bez bloków), od p. Kusz
do p. Gorzyńskich (obie strony)

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

13 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku
„Nadzieja” włącznie

14 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
Osiedle Leśne:
ul. K. Pawłowskiej (od kapliczki
Miłosierdzia Bożego),
ul. Bukowa

15 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Ełganowska

16 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Grabowa, ul. Kasztanowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Głogowa,
ul. Topolowa, ul. Wierzbowa,
ul. Polonii Gdańskiej,
ul. Klonowa

17 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Lipowa, ul. Brzozowa,
ul. Dębowa, ul. Akacjowa

18 stycznia, piątek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jesionowa, ul. Jaworowa

19 stycznia, sobota, godz. 10.00:
Trąbki Wielkie, osiedle „Leśne
Runo”: ul. Malinowa,
ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa;
ul. Pasteura

20 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
nowi mieszkańcy, którzy
zgłoszą przyjęcie księdza na
kolędę; zakończenie wizyty
duszpasterskiej w rodzinach
parafii
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2013

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

Lecz Maryja zachowywała wszystkie
te sprawy i rozważała je w swoim
sercu (Łk 2,19).
Czym dla Maryi było „wszystko”?
Wszystko to, co spotkało Ją w czasie
Bożego Narodzenia. My najczęściej
pamiętamy tych, którzy nam doku-
czyli, niesympatycznych herodów,
którzy grają nam na nerwach. Pa-
miętamy, że kiedyś nas znieważono,
patrzono jak na wołu do roboty
albo jak na osła, który niczego nie
rozumie. Wciąż przeżywamy swoje
niepowodzenia, pretensje, żale. Ow-
szem, mamy to wszystko rozważać,
ale mamy pamiętać przede wszyst-
kim o tym, ile dzieje się dobra wokół
nas, ile dobrego dają nam ludzie,
jak często nie tylko matka, ale przy-
godny człowiek jest dla nas dobrym
aniołem. Jakże często zapala się
w nas, niczym gwiazda na niebie,
światło Ewangelii – i to przeważnie
wtedy, kiedy jest nam najgorzej, gdy
ból taki czy inny drepce nam po pię-
tach. Gdy pamiętamy dobre, to złe
staje się nieważne, jak groźny Herod
stał się dzisiaj śmieszną kukiełką na
patyku pokazywaną w szopce.

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6

Ef 3,2–3a.5–6
Mt 2,1–12

Gdy zaś Jezus narodził się w Be-
tlejem w Judei za panowania króla
Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali:
„Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać Mu pokłon” (Mt 2,1–2).
Dla Żydów w Ziemi Świętej astrolo-
gowie, którzy wpatrzeni w gwiazdę
przyszli, by oddać cześć Bogu, by-
li poganami, ludźmi niewierzącymi.
Nie znali przecież ani Pisma Świę-
tego, ani żydowskich proroków, ani
zapowiedzi Mesjasza, ani jerozolim-
skiej świątyni. Tak nieraz boimy się
niewierzących, a nie wiemy, jak Bóg
wszystko przeprowadza. Ilu ludzi,
których uważaliśmy za niewierzą-
cych, okazuje się wierzyć bardziej
niż my. Trzej Królowie uczą nas
pokory i spokoju. Pokory, bo może
jestem gorszy od tego, który ina-
czej wierzy, może on kiedyś mocniej
uwierzy niż ja. Spokoju, bo Bóg
prowadzi Bożą sprawę. Objawia się
i w potędze, i w słabości. Byle Mu
zaufać.

13 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego
Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Łk 3,15–16.21–22

A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił na Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z
nieba odezwał się głos: „Tyś jest
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mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Łk 3,21–22).

Chrzest znaczy po łacinie obmycie
się. „Ego te baptiso” – obmywam
cię. W języku polskim mówimy: „Ja
ciebie chrzczę”, to znaczy: Chcę,
żebyś był podobny do Chrystusa.
Nie tylko nieświęty i nieczysty po-
trzebuje się myć. Święty też – jeżeli
chodzi po pustyni i się zakurzy –
może mieć brudne nogi i potrzebuje
kąpieli. Nieraz święty musi się ob-
mywać ze swej świętości, jeżeli ona
odrywa go od ludzi, jeżeli nie uświa-
damia sobie tego, że Bóg go wybiera,
a nie on wybiera siebie. Wzruszają-
ce, że Jezus prosił o chrzest. Stanął
w kolejce ze wszystkimi ludźmi,
proszącymi o obmycie wodą, bo
świętość to nie jest wyższość, ale
ogromna współodpowiedzialność za
drugich, ustawienie się w kolejce
z innymi, poczucie wspólnoty. Świę-
ty to ten, kto modli się za tych,
którzy się nie modlą, cierpi za tych,
którzy nie umieją cierpieć, umiera
za tych, którzy nie chcą umierać,
obmywa się za tych, którzy kąpać
się nie chcą. Żeby być podobnym
do Chrystusa, trzeba być podobnym
do tego, kto wsłuchuje się w głos
samego Boga.

20 stycznia: 2 Niedziela Zwykła

Iz 62,1–5
1 Kor 12,4–11
J 2,1–12

Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie” (J 2,5).

Czy to nie ciekawe, że spośród czte-
rech ewangelistów tylko Święty Jan

pisze o cudzie w Kanie Galilejskiej?
Gdyby o tym nie pamiętał, można
byłoby mu to wybaczyć, ponieważ
był mistykiem, ale właśnie on je-
den zauważył beztroskich ludzi na
beztroskiej zabawie z winem przy
ustach. Mateusz, Marek, Łukasz pi-
sali swoje Ewangelie wcześnie i dla
nich ten cud nie był taki ważny,
zauważyli ważniejsze sprawy. Jeden
Jan spisywał Ewangelie po prawie
osiemdziesięciu latach od tamtych
wydarzeń i cud w Kanie z perspekty-
wy czasu nabrał dla niego wielkiego
znaczenia. Nieraz spotykamy kogoś
w życiu i początkowo spotkanie to
może być dla nas nieważne, jedno
z wielu. Lecz gdy spojrzymy na nie
po latach, zrozumiemy, że było ono
opatrznościowe i mogło zaciążyć na
naszym życiu.

27 stycznia: 3 Niedziela Zwykła

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

Podano Mu księgę proroka Izaja-
sza. Rozwinąwszy księgę, natrafił
na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie” (Łk 4,17–18).

„Jak czytać Pismo Święte? – ktoś
zapytał. – Polecono mi czytać, ale
nie wiem jak. Każda księga wyda-
je mi się za długa, czasem nudna,
bardzo stara. Tyle tu komentarzy,
gubię się w nich zupełnie”. Jezus
uczy najprościej: Pismo Święte trze-
ba tak czytać, żeby odnaleźć w nim
samego siebie. W synagodze roz-
winął zwój i przeczytał proroctwo
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Izajasza, a więc Jezus w Piśmie
Świętym odnalazł siebie – Jezusa.
Spróbujmy i my odnaleźć siebie.
Czy nie jestem podobny do jedne-
go z braci Józefa sprzedanego do
niewoli? Czy nie jestem zazdrośni-
kiem, gotowym człowieka, któremu
zazdroszczę, wrzucić na zbitą głowę
do studni?
Czy nie jestem samolubny jak bo-
gacz, który nie dostrzega Łazarza?
Czy nie jestem młodzieńcem, który
chce iść za Jezusem, a jednak nie
idzie?
Czy nie jestem zawistny jak Jo-
nasz, któremu Bóg polecił nawracać

grzeszników w Niniwie, a on w od-
powiedzi wsiadł na okręt i popłynął
w przeciwnym kierunku?

Pismo Święte nie jest przestarzałą
księgą telefoniczną, której telefo-
ny już nie dzwonią, bo poumierali
i właściciele, i ci, którzy nakręcali
numery. Jest księgą, w której od-
najdujemy nasze grzechy najśwież-
szej daty. Jest stałym rachunkiem
sumienia. Przede wszystkim odnaj-
dujemy w nim Jezusa i wszystkich
Jemu bliskich.

Ks. Jan Twardowski
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CELEBRACJA W DOMU I W KOŚCIELE

Drugim zadaniem w Roku Wiary
jest umiejętność celebrowania wia-
ry w sakramentach. Celebrować to
uroczyściej przeżywać, to świętować
we wspólnocie znaki, bo jak mó-
wi Katechizm Kościoła Katolickie-
go: „Liturgia jest czynnością całego
Chrystusa” i celebransa i zgroma-
dzonych wiernych.

Rozważmy tajemnicę sakramentu
małżeństwa. Co mówi nam wiara
o obecności i działaniu Boga w tym
sakramencie? Jak można prawdy,
odkryte dzięki wierze, przeżyć na
sposób celebracji? Wszyscy małżon-
kowie, którzy prawdziwie wierzą,
powinni mieć pełną świadomość,
że w chwili zawarcia sakramentu
małżeństwa, w nowy sposób w ich
życie wkroczył Chrystus. Jest On
z nimi obecny każdego dnia, aby
ich umacniać i świadczyć wobec
innych o wartości duchowej tego
sakramentu.

To świadectwo wyraża się w różny
sposób. Dziś mówimy o świadectwie
właściwym dla celebracji, a więc
wydarzenia świątecznego, niezwy-
kłego, odmiennego od tego, co jest
świadectwem codziennym, wyrażo-
nym w trudzie pracy, w niesieniu
krzyża, w trosce o siebie i in-
nych. Trzeba uczyć się odwagi, aby
czytelnie świadczyć o swojej wie-
rze, gdy jesteśmy zgromadzeni na
modlitwie i celebracji sakramentów
świętych. Wprawdzie sama modli-
twa, przystępowanie do spowiedzi,
udział we Mszy Świętej już jest
świadectwem wiary w Boga, który
obecny jest w celebracjach litur-
gicznych, ale nie każdy małżonek
potrafi tę prawdę obecności Pana
w sakramentach przeżywać na co
dzień w swoim małżeństwie.

Celebracje mogą mieć charakter
uroczysty lub skromny. Okres Boże-
go Narodzenia jest bardzo związany
z życiem małżeńskim i rodzinnym.
W rodzinach chrześcijańskich prze-
żywamy uroczyście tajemnicę Wcie-
lenia. Wierzymy, że Chrystus wszedł
w życie rodzinne i w nim pozostał.
Wśród tych przeżyć wyróżniamy
dwa. Pierwsze to rodzinna celebra-
cja Wigilii Bożego Narodzenia, która
pozostawia głęboki ślad w sercach
dzieci i rodziców. Drugie to celebro-
wanie we wspólnocie wierzących –
Kościele, w Niedzielę Świętej Ro-
dziny z Nazaretu. Popatrzmy na
te dwa wydarzenia z perspektywy
Roku Wiary.
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Pierwsza celebracja pozostawiła
w każdym z nas, nie tylko wspo-
mnienie, ale rodzinne, wspólnotowe
wyznanie wiary w Jezusa, który na-
rodził się w Betlejem, zapowiadany
przez proroków Mesjasz-Zbawiciel.
Każdego roku, celebrując Wigilię,
Chrystus poprzez łaskę rodzi się
w naszej rodzinie i w naszych ser-
cach. Codziennie wyznaję: „narodził
się z Maryi Panny...”

Drugą uroczystą celebrację będzie-
my przeżywać w Niedzielę Świę-
tej Rodziny. Należy dążyć do te-
go, aby w Roku Wiary ta cele-
bracja miała szczególnie uroczysty
i wspólnotowy charakter. Zaprasza-
my wszystkie sakramentalne mał-
żeństwa wraz z dziećmi i wnukami,
aby z głęboką wiarą odnowić ślubo-
wanie i zaświadczyć wobec innych,
jak wielką wartość ma sakrament
małżeństwa. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy np. różańcowej, czy
modlitwy indywidualnej, w inten-
cji małżonków naszej parafii oraz
przeżywania uroczystej celebracji
Eucharystii w Niedzielę Świętej Ro-
dziny, 30 grudnia o g. 11,00.

Dzisiaj potrzeba głębokiej wiary
w moc i wielkość sakramentu mał-
żeństwa. Nasuwa się pytanie: w jaki
sposób małżonkowie mogą o swojej
wierze zaświadczyć? Podstawowym
zadaniem nas wszystkich, kapłanów
i wiernych świeckich obdarzonych
łaską głębokiej wiary jest to, aby
owocnie przeżyć we wspólnocie Ko-
ścioła celebrację sakramentu, aby
w pełnym blasku zajaśniała tajem-
nica małżeństwa, którą objawia nam
wiara.

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Będę świadomie uczestniczył
w Eucharystii i systematycznie
przystępował do sakramentów, aby
szukać Jezusa w Kościele.

2. Pomodlę się za konkretne osoby,
które odeszły od Kościoła, aby nie
wypierać się braci, którzy zdradzili.

Opr. ks. Adam Kroll

ROZMOWA W RODZINIE
Oblubieniec jest z wami

Pewnego razu, podczas rozmowy
z uczniami Jana Chrzciciela, Jezus
wspomina o zaproszeniu na gody
weselne i o obecności oblubieńca po-
śród zaproszonych: «oblubieniec
jest z nimi» (por. Mt 9,15). Chciał
przez to wskazać na spełnienie się
w Jego Osobie starotestamentalne-
go obrazu Boga jako oblubieńca,
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a także pragnął w pełni objawiać
tajemnicę Boga jako tajemnicę Mi-
łości.

Nazywając się «oblubieńcem», Jezus
ukazuje samą istotę Boga i potwier-
dza Jego wielką miłość do człowieka.
Wybór tego obrazu rzuca pośrednio
światło również na głęboką prawdę
miłości małżeńskiej. Jezus pragnie
w ten sposób ukazać, ile Bożej
miłości i Bożego ojcostwa mieści
się w miłości mężczyzny i kobie-
ty, która prowadzi do małżeństwa.
Dlatego na początku swej misji jest
On w Kanie Galilejskiej. Jest na
przyjęciu weselnym wraz z Maryją
i swymi pierwszymi uczniami (por.
J 2,1–11). Ukazuje tą obecnością,
jak bardzo prawda rodziny wpi-
sana jest w Boże Objawienie
i w dzieje zbawienia. W Starym
Testamencie, a zwłaszcza u Pro-
roków, znajdują się bardzo piękne
słowa mówiące o Bożej miłości,
która jest troskliwa jak miłość mat-
ki do swego dziecka, która jest czuła
jak miłość oblubieńca do oblubie-
nicy, jest to miłość wybaczająca,
miłość, która pochyla się nad czło-
wiekiem, jak ojciec nad marnotraw-
nym synem, miłość, która dźwiga
człowieka, czyni go uczestnikiem
życia Bożego. Miłość zdumiewająca,
o której przedtem nic nie wiedział
cały pogański świat.

Jezus, który przyszedł do Kany
Galilejskiej, jest zwiastunem Bo-
żej prawdy o małżeństwie, ta-
kiej prawdy, na której może się
oprzeć ludzka rodzina w perspekty-
wie wszystkich życiowych doświad-
czeń. Jezus głosi tę prawdę całą

swoją obecnością podczas wesela
w Kanie Galilejskiej, głosi ją rów-
nież poprzez pierwszy «znak», ja-
ki tam uczynił, zamieniając wodę
w wino.

Głosi prawdę o małżeństwie, gdy
rozmawia z faryzeuszami i wyja-
śnia, że miłość, która jest z Bo-
ga, miłość tkliwa i oblubieńcza,
jest równocześnie źródłem głębo-
kich i radykalnych wymagań.
O wiele mniej wymagający wyda-
wał się Mojżesz, który pozwolił da-
wać listy rozwodowe. Kiedy podczas
znanej kontrowersji faryzeusze po-
wołują się na Mojżesza, Chrystus
mówi: «Od początku tak nie by-
ło» (Mt 19,8). I przypomina: Ten,
który stworzył człowieka, stworzył
go mężczyzną i niewiastą i rzekł:
«Dlatego to mężczyzna opuszcza oj-
ca swego i matkę swoją i łączy się
ze swą żoną tak ściśle, że stają się
jednym ciałem» (Rdz 2,24). Z logicz-
ną konsekwencją Chrystus dodaje:
«A tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało. Co więc Bóg złączył, niech
człowiek nie rozdziela» (Mt 19,6).
A na ich sprzeciw i powołanie się na
Mojżesza odpowiada: «Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych po-
zwolił wam Mojżesz oddalać wasze
żony, lecz od początku tak nie było»
(Mt 19,8).

Jezus wraca do tego «początku»,
tam odnajduje ów pierwotny zamysł
Boży, na którym opiera się rodzina,
a przez nią cała historia ludzko-
ści. Naturalna instytucja małżeń-
stwa staje się z woli Chrystusa
prawdziwym sakramentem Nowego
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Przymierza, opatrzonym odkupień-
czą pieczęcią Jego krwi. Małżeń-
stwa i rodziny, pamiętajcie za
jaką cenę jesteście «kupione»!
(por. 1 Kor 6,20)

Ale ta wspaniała prawda jest po
ludzku trudna do przyjęcia i re-
alizacji. Można nie dziwić się Moj-
żeszowi, który ustępował swoim ro-
dakom, skoro także i Apostołowie
– słysząc, co Jezus mówi – odpo-
wiadają: «Jeśli tak ma się sprawa
człowieka z żoną, to nie warto się
żenić» (Mt 19,10). Jezus pozostaje
przy Boskim wymaganiu postawio-
nym ludziom od początku, dla dobra
mężczyzny i kobiety, rodziny i całe-
go społeczeństwa. Natomiast uznaje
tę sposobność za właściwą, aby wy-
jaśnić sprawę bezżenności dla kró-
lestwa Bożego. Również i ten wybór
pozwala być «życiodajnym», choć na
inny sposób. Stąd bierze początek
życie konsekrowane, zakony i zgro-
madzenia na Wschodzie i Zachodzie,
a także celibat kapłański w tradycji
Kościoła łacińskiego. Nie jest praw-
dą, iż «nie warto się żenić», lecz
miłość do królestwa niebieskiego
zna również możliwość bezżenności
(por. Mt 19,12).

Żenić się i wychodzić za mąż
jest podstawowym powołaniem
człowieka, przyjętym przez więk-
szość członków Ludu Bożego. To
z rodzin biorą się żywe kamienie
owej duchowej budowy, o jakiej mó-
wi apostoł Piotr (por. 1 P 2,5). Ciała
małżonków są też przybytkiem Du-
cha Świętego (por. 1 Kor 6,19). Prze-
kazywanie życia Bożego i ludzkiego
idzie z sobą w parze. Z małżeństwa

rodzą się nie tylko synowie ludz-
cy, ale zarazem przybrani synowie
Boży, którzy mają nowe życie od
Chrystusa w Duchu Świętym.

Małżonkowie i rodzice, Oblubie-
niec jest z Wami. Chrystus odno-
wił wszystkie rzeczy. Człowiek stał
się «nowym stworzeniem»: nie jest
już Grekiem czy Żydem, niewolni-
kiem czy wolnym, nie jest nawet
mężczyzną czy niewiastą, jest «jed-
nym» w Chrystusie (por. Ga 3,28),
ma tę samą nową godność przybra-
nego dziecka Bożego. Ten człowiek
przyjął w dniu Pięćdziesiątnicy Du-
cha Pocieszyciela, Ducha Prawdy,
stając się przez to początkiem no-
wego Ludu Bożego – Kościoła, anty-
cypacją nowej ziemi i nowego nieba
(por. Ap 21,1).

Ci Apostołowie, którzy przedtem
byli lękliwi, także w odniesieniu do
małżeństwa i rodziny, stali się od-
ważni. Zrozumieli, że małżeństwo
i rodzina stanowią prawdziwe
powołanie pochodzące od Boga,
że są apostolstwem – apostolstwem
świeckich. Służą przemienianiu tej
ziemi, służą odnowie świata stwo-
rzonego i całej ludzkości.

Każda rodzina powinna być odważ-
na i zawsze gotowa dać świadectwo
owej nadziei, która jest w Was (por.
1 P 3,15), a którą w Waszym ser-
cu zakorzenił Chrystus przez swą
Ewangelię. Chrystus jest życiodaj-
nym źródłem, które wypływa z pas-
chalnej tajemnicy śmierci i zmar-
twychwstania, a które zasila miłość,
wierność i uczciwość małżonków.
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Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Zaproszę współmałżonka do
wspólnego uczestnictwa w niedziel-

nej Eucharystii, aby troszczyć się
o świętość małżeństwa.

2. Przebaczę osobie, która mnie
skrzywdziła, aby miłować braci, czy-
li Kościół.

Opr. ks. Adam Kroll

MODLITWA O WIARĘ
w obecność Chrystusa w życiu małżonków

K: W Roku Wiary, nadal we wspól-
nocie rodzinnej i wspólnocie Ko-
ścioła, świętujemy tajemnicę Two-
ich narodzin i wszystkie zbawcze
wydarzenia Twego życia. Pragnie-
my te zbawcze misteria przeżywać
z jeszcze większym zaangażowa-
niem. Prosimy Cię, nasz Zbawicielu,
aby nasza wiara nieustannie rosła.
Pomóż nam tę wiarę coraz lepiej
poznawać, coraz piękniej celebro-
wać i coraz gorliwiej nią żyć. Nasza
refleksja i modlitwa będą skierowa-
ne w stronę sakramentów świętych.
Ukaż nam, Panie, wielkość tych
zbawczych wydarzeń i pomóż nam
jeszcze gorliwiej korzystać z łaski,
której nam w nich udzielasz.

Chwila ciszy

M. św. Marek (10,46–52): przedsta-
wia niewidomego żebraka, Barty-
meusza, który woła: «Jezusie, Synu

Dawida, ulituj się nade mną!»(...) Je-
zus przemówił do niego: «Co chcesz,
abym ci uczynił?». Powiedział Mu
niewidomy: «Rabbuni, żebym przej-
rzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast
przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Ż: Zdumiewają nas Twoje słowa,
Panie. Wiara niewidomego przy-
wróciła mu wzrok, a przecież Ty,
Panie, dokonałeś tego cudu. Moc
uzdrowienia posiadasz jedynie Ty,
Panie. Ale Twoja nieogarniona mi-
łość daje człowiekowi dostęp do tej
mocy. Przez swoje słowa objawiasz
nam tajemnicę naszej współpracy
z Tobą. Dzięki nim lepiej rozu-
miemy, jak wiele zależy od naszej
wiary. Gdy ona jest mocna, może-
my bez ograniczeń czerpać z Two-
jej wszechmocy i sprowadzać na
ziemię wielkie dobro. Proszę Cię
gorąco o umiejętność wyznawania
tej wiary w modlitwie, w śpiewie,
w znakach, w aklamacjach liturgicz-
nych, a przede wszystkim w samym
wypowiadaniu naszego Credo. Pra-
gniemy, jako małżonkowie, ale też
i rodzina, aby nasze indywidualne
modlitwy, wspólne celebracje, by-
ły przeniknięte żywą wiarą, były
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prawdziwym świętowaniem spotka-
nia z Tobą. Zawierzamy Ci te ta-
jemnice w cichej modlitwie.

Chwila ciszy

M: Jezu, Synu Boga żywego, usły-
szana przed chwilą Ewangelia,
w której pokazujesz nam niezwykłą
moc wiary człowieka, skłania nas
do bardziej odważnego wyznawa-
nia wiary i gorliwej modlitwy o jej
rozwój. Pomóż nam zrozumieć, że
jedną z najpiękniejszych modlitw
jest wyznanie wiary. Mamy tę wia-
rę wyrażać życiem, ale mamy ją
także wypowiadać w słowach, wy-
śpiewywać w pieśniach, ukazywać
w znakach. Napełnij nas swoim Du-
chem, abyśmy mogli z głębi serca
wyśpiewać i na wieloraki sposób
uczynić widzialną naszą wiarę.

„Wierzę, Panie, zaradź memu nie-
dowiarstwu”.

Ż: Tak często mówiłeś, Panie Jezu,
o wierze. Chwaliłeś mocno wierzą-
cych i ganiłeś niedowiarków. Dziś
stawiamy pytanie o wiarę małżon-
ków, którzy przed wielu laty przy-
jęli sakrament małżeństwa. Czy oni
wierzą dość mocno, że Ty jesteś
z nimi każdego dnia? Pragniemy
naszą modlitwą wyprosić im dar
umocnienia wiary, więc wyznajemy
z wdzięcznością.

„Wierzę, Panie, zaradź memu nie-
dowiarstwu”.

M: Często małżonkowie przycho-
dzą do Ciebie, o Jezu, ze swoimi
problemami. Ich wzajemna miłość
bywa wystawiana na próbę. W wie-
lu przypadkach słabnie i nie jest

już w stanie rodzić ciepłych słów
i wyrażać życzliwych gestów. Czy po
szczerej modlitwie mogą oni usły-
szeć słowa, które wypowiedziałeś
do niewidomego: „Idź, twoja wia-
ra cię uzdrowiła”? Pragniemy ich
wesprzeć naszą wiarą i naszą mo-
dlitwą, dlatego wdzięcznym sercem
wyznajemy.

„Wierzę, Panie, zaradź memu nie-
dowiarstwu”.

Ż: Żyjemy, o Panie, w takim świecie,
który nie jest przychylny małżeń-
stwu. Zachęca do szukania przy-
jemności nawet za cenę zdrady
małżeńskiej i stawiania własnych
potrzeb ponad potrzebami innych.
Świat, który według Twoich słów,
o Jezu, jest w mocy Złego, wyśmie-
wa zasady etyki małżeńskiej i nie
szanuje życia. Czy starczy chrześci-
jańskim małżonkom wiary, aby nie
ulec złym wpływom świata? Prosi-
my Cię, Jezu, o pomoc dla nich.
Przyjmij naszą modlitwę, która jest
wyznaniem wiary w Twoją wszech-
moc.

„Wierzę, Panie, zaradź memu nie-
dowiarstwu”.

K: Bądź uwielbiony, Panie, w łasce
wiary, którą nam dałeś. Dzięki niej
pozwalasz nam kontemplować Two-
ją wielkość i miłość, uzdalniasz nas
do całkowitego oddania się Tobie
i nadajesz sens naszej codzienności.
Spraw, aby ta wiara nieustannie
rosła. Prosimy o to przez wstawien-
nictwo Maryi, która jest dla nas
wzorem wiary. Jednocząc się z Nią
rozważmy tajemnicę Zwiastowania,
odmawiając dziesiątek (cząstkę) Ró-
żańca.

Rodzinne odmówienie dziesiątki
(lub cząstki) Różańca.
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Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Ze współmałżonkiem, raz w ty-
godniu, odwiedź Kościół i wspólnie
pomódlcie się za wasze małżeństwo
i rodzinę.

2. Pomyśl, z czym obecnie masz pro-
blem (choroba, praca, nałóg, brak
środków do życia itp.) módl się
z wiarą w tej sprawie.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

O Panie nieba i ziemi, wszechmocny
Stwórco i Zbawco, błagamy o przy-
mnożenie naszej wiary. Nosimy ten
bezcenny skarb w kruchych naczy-
niach naszych serc. Ty pragniesz,
aby nasza wiara rosła, stawała się
coraz mocniejsza i coraz bardziej
przemieniała nasze życie. O ten dar

wzrostu wiary oraz o łaskę uważne-
go słuchania Twego słowa błagamy
Cię przez przyczynę Maryi, Dzie-
wicy Słuchającej, Tej, która całe-
mu Kościołowi przewodzi na drodze
wiary, a jako nasza Matka jest za-
wsze z nami w naszej ziemskiej
wędrówce do Ciebie.

Uczysz nas, Jezu, przez św. Pawła
Apostoła, że wiara rodzi się z tego,
co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest
Twoje słowo. Przez wstawiennictwo
Maryi udziel nam łaski chętnego
i uważnego słuchania Twego słowa.

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 6.01. do 2.02. 2013 roku.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Mt 2,1–12 Łk 3,15–22 J 2,1–12 Łk 4,14–21

poniedziałek Mt 4,12–25 Mk 1,14–20 Mk 2,18–22 Mk 3,22–30

wtorek Mk 6,34–44 Mk 1,21–28 Mk 2,23–28 Mk 3,31–35

środa Mk 6,45–52 Mk 1,29–39 Mk 3,1–6 Mk 4,1–20

czwartek Łk 4,14–23 Mk 1,40–45 Mk 3,7–12 Mk 4,21–25

piątek Łk 5,12–16 Mk 2,1–12 Mk 16,15–18 Mk 4,26–34

sobota J 3,22–30 Mk 2,13–17 Łk 10,1–9 Łk 2,22–40
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Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam !)

1. W swoim pokoju, w widocznym
miejscu wieszam kartkę ze zdaniem
Pisma Świętego, które w ostatnim
czasie mnie ujęło (skłoniło do re-
fleksji). Może to być okazja do
rozmowy ewangelizacyjnej z kimś

z domowników lub osobą, która
mnie odwiedziła.

2. Rodzinne czytanie Ewangelii
w niedzielę (również wtedy, gdy
są goście; w wyznaczone dni nie
zwalniać się z tego postanowienia –
wyjaśnić gościom, co robimy i dla-
czego).

Opr. ks. Adam Kroll

PYTANIE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Szaniawski: Żeby odpo-
wiedzieć na pytanie, co to jest
„niepodległość”, należy najpierw
zapytać: co to jest „podległość”.
Polska była podległa przez 123
lata Niemcom, Rosjanom i Austria-
kom. Jeżeli policzy się czas od
sejmu niemego do 1918 roku, to
wychodzi 201 lat, kiedy nie mieli-
śmy niepodległości – czyli byliśmy
podlegli trzem stolicom: Berlinowi,
Wiedniowi i Moskwie, ale przede
wszystkim Moskwie.

Magdalena Korzeniewska: A jak
jest z niepodległością dzisiaj? Niby
Polska jest krajem niepodległym od
93 lat, jednak w międzyczasie wielu
ludzi zginęło właśnie w imię nie-
podległości, na przykład ks. Jerzy
Popiełuszko.

Polska była niepodległa między
1918 rokiem, a 1939 rokiem. Po-
tem Polska była rozdzielona między
Trzecią Rzeszę a Związek Sowiec-
ki. Natomiast od 1944 do 1993
roku Polska nie była niepodległa.

Od 1944 roku na rozkaz Stalina
Polskę zajęła Armia Czerwona. Za-
inicjowano wtedy rząd złożony niby
z Polaków, ale kompletnie podległy
Moskwie. Do 1993 w Polsce stacjo-
nowały okupacyjne dywizje Armii
Czerwonej. I dopiero od tego mo-
mentu, gdy się wycofała, możemy
mówić o tym, że jesteśmy niepod-
ległym państwem.

Wszyscy, którzy w stanie wojen-
nym podejmowali walkę w ramach
„Solidarności” walczyli o niepod-
ległą od Rosji Sowieckiej Polskę.
Popiełuszko był bohaterem naro-
dowym, zginął za ojczyznę. Warto
wspomnieć tutaj także taką osobę,
jak ks. Ignacy Skorupka. Popiełusz-
ko często się do niego odwoływał.
Skorupka prowadził do ataku bata-
lion Polskiej Piechoty w bitwie pod
Ossowem. Wszyscy żołnierze mieli
w rękach broń: karabiny, bagne-
ty maszynowe. Jedyną bronią ks.
Ignacego Skorupki był krzyż, który
trzymał w ręku. To jest symbo-
liczne, że można walczyć w różny
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sposób o niepodległość. Popiełuszko
i Skorupka walczyli właśnie w taki
sposób.

Ale czy na decyzje podejmowane
w Polsce nikt z zewnątrz rzeczywi-
ście nikt nie ma wpływu?

Pytanie, jak silna jest agentura ro-
syjska w Polsce, to bardzo dobre
pytanie. Zwłaszcza, jeżeli bierze-
my pod uwagę agenturę wpływu.
Rosjanie mają wpływ na polską
gospodarkę, na niektóre decyzje
polityczne, a nawet na to, jakie
pomniki mają być, a które mają
zniknąć. Rzeczywiście Polska nie
ma tej potęgi, którą miała w okre-
sie „złotego wieku”. Rosja Puti-
na, to kraj, w którym odbudowuje
się imperialne dążenia, które dla
Polski zawsze były śmiertelnym
niebezpieczeństwem.

Jak Polacy pielęgnują pamięć o ta-
kich wielkich ludziach jak ks. Sko-
rupka, czy ks. Popiełuszko?

W Polsce jest źle prowadzona poli-
tyka historyczna i edukacja patrio-
tyczna. Polska ma wspaniałe karty

historyczne. Właściwie tylko my
mamy w Europie tak dramatycz-
nie naznaczoną historię walkami
o niepodległość. Powstanie War-
szawskie, Powstanie Styczniowe,
Konfederacja Barska, Sejm Czte-
roletni, „Solidarność”, to wszystko
było walką o niepodległość. Za wy-
chowywanie patriotyczne odpowia-
dają ci, którzy państwem dzisiaj
rządzą.

Więc jak dobrze korzystać z niepod-
ległości?

Józef Piłsudski powiedział kiedyś
bardzo piękną myśl: „W życiu by-
wają rzeczy ważniejsze niż samo
życie – to Polska”. Powiedział to
w wieku 21 lat, kiedy szedł w kaj-
danach na Syberię z Irkucka do
Tobolska, na Syberię w konwoju
rosyjskich żandarmów. Myślę, że
jest to przesłanie dla kolejnych
pokoleń Polaków na zawsze, któ-
re pozwoli nam dobrze korzystać
z niepodległości.

Z prof. Józefem Szaniawskim
rozm. Magdalena Korzeniewska

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 16 grudnia br.
o godz 12.00 odbyło się spotkanie
opłatkowe Rady Parafialnej i nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii św.
W spotkaniu uczestniczyli również
ks. prałat Edward Szymański i ks.
kanonik Adam Kroll. Po powitaniu

zebranych ks. proboszcz rozpoczął
spotkanie modlitwą. Poinformował
o pracach na rzecz Kościoła wy-
konanych 2012 r. i o tym, co do
końca roku powinno jeszcze zo-
stać wykonane. W dyskusji człon-
kowie Rady Duszpasterskiej poru-
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szali różne sprawy bieżące parafii.
Ks. proboszcz przedstawił propozy-
cję planowanych w naszej parafii
pasterek (oprócz Ełganowa, które
ma swój własny program świątecz-
ny). Tak więc, w kościele parafial-
nym pasterka będzie odprawiona
o północy, natomiast o godz. 21.30
odbędzie się pasterka w Czernie-
wie. Ks. proboszcz zapowiedział
też o godz. 21.30 pasterkę w od-
nowionej świetlicy w Kleszczewie,
którą organizuje na prośbę sołtysa
Kleszczewa Jana Selki. Pan sołtys
uważa, że mieszkańcy Kleszczewa,
szczególnie ludzie starsi oraz niepo-
siadający pojazdu, chętnie wezmą
udział w pasterce na miejscu. Na
ten temat wywiązała się dyskusja,
czy pasterka w kilku miejscach na
terenie jednej parafii to dobry po-
mysł. Radni uznali, że odprawienie
kilku pasterek w naszej parafii spo-
woduje, że na pasterce w kościele
parafialnym o północy będzie ma-
ło wiernych. Inne głosy radnych
były takie, że pasterka w każdej
wsi parafii spowoduje, że łącznie
weźmie w niej udział dużo więcej
parafian. W końcu ks. proboszcz
uznał, że w tym roku sprawdzimy
te nasze obawy, czy zrobić pasterkę
tylko w kościele parafialnym, czy
dodatkowo w Czerniewie, a może
również w Kleszczewie. W dyskusji
radni nawiązali do Wielkiej Nocy
i podobnego problemu z Mszą rezu-
rekcyjną, a także do procesji Bożego
Ciała. Jeżeli procesja miałaby być
w kilku miejscach, to też dużo
traci na znaczeniu, natomiast jeśli
jest tylko w kościele parafialnym,

to ma bardziej znaczący wydźwięk.
Jest bardziej uroczyście, uczestni-
czy wielka masa wiernych i stanowi
prawdziwie religijne przeżycie.

Po dość długiej interesującej
dyskusji ksiądz proboszcz rozdzielił
pomiędzy obecnych wigilijne opłat-
ki i złożył bożonarodzeniowe życze-
nia. Wszyscy również złożyli sobie
nawzajem życzenia i przy śpiewie
kolęd dobiegło końca to świąteczne
spotkanie.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyję-
liśmy wiadomość o śmierci Jana
Chmielewskiego z Ełganowa. Śp.
Jan Chmielewski był człowiekiem
dobrego serca, bardzo życzliwym
i wrażliwym na potrzeby innych.
Był też na pewno dobrym mężem
i ojcem. Ważne miejsce w jego życiu
zajmowały modlitwa i praca. Był
wielce zasłużonym parafianinem,
który umiał pogodzić życie rodzin-
ne i pracę zawodową ze służbą
na rzecz Kościoła. Przez wiele lat
był aktywnym członkiem Duszpa-
sterskiej Rady Parafialnej w sank-
tuarium maryjnym w Trąbkach
Wielkich.

Z powodu śmierci śp. Jana
Chmielewskiego wyrazy szczere-
go współczucia żonie i dzieciom
zmarłego składają członkowie Ra-
dy Parafialnej.

Wieczny odpoczynek racz mu
dać, Panie.

Przewodniczący Rady
Duszpasterskiej
Józef Sroka
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PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI CHÓRU
Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf”

przy Sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich

Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” podczas występu w Szkole Postawowej
w Trąbkach Wielkich

Tak, to już piąty rok naszego
wspólnego śpiewania, szereg wystę-
pów i koncertów zrealizowanych na
rzecz naszej społeczności parafialnej
i gminnej.

Od początku naszej pasji wier-
ni jesteśmy miejscu szczególnemu,
miejscu jakim jest Dom Naszej Pani,
Matki Bożej Trąbkowskiej i naszej
gminie – bo właśnie tutaj wszystko
miało swój początek.

Jak zwykle inicjatorem powsta-
nia chóru męskiego jak i wielu in-
nych inicjatyw w naszej parafii był
ks. prałat Edward Szymański. To
on spowodował, iż zebrała się grupa
mężczyzn lubiących i chcących śpie-
wać. Powstał więc chór przyjmując

nazwę „Bel Canto”, a jego dyrygen-
tem został miejscowy organista pan
Michał Olejnik, który z pasją uczył
nas trudnego rzemiosła artystycz-
nego.

Od 2011 roku do 2012 chórem
kierował pan Janusz Beyer – na-
uczyciel muzyki i pasjonat muzyki
dawnej. Pod jego to okiem chór
podnosił swój warsztat muzyczny
i częściowo zmieniał swój repertuar.

Od września tego roku do współ-
pracy z chórem został zaproszony
Pan Eugeniusz Jasiński, absolwent
Gdańskiego Konserwatorium, kie-
runek dyrygentura chóralna, który
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podjął się prowadzenia naszego chó-
ru. Mamy nadzieję, że współpraca
ta będzie stała i już na dłuższy czas.

Ważną naszą decyzją podjętą
równolegle była też zmiana nazwy
i wizerunku naszego chóru. Po licz-
nych dyskusjach i propozycjach chór
przyjął nazwę: Męskie Towarzystwo
Śpiewacze „Gryf”. Jesteśmy przeko-
nani o słuszności podjętych kroków
i decyzji, i mamy nadzieję że będą
one służyły dobru ogólnemu.

Chór nasz przez cały okres dzia-
łalności wykonał wiele koncertów
i brał udział w licznych festiwalach
i przeglądach chórów, nawet o ran-
dze ogólnopolskiej. Do nich możemy
zaliczyć występy w Tczewie, Żuko-
wie, Gniewie, Pierwoszynie, Często-
chowie i w Pruszczu Gdańskim oraz
koncerty w Trąbkach Wielkich m.in.
podczas dożynek.

Z dumą możemy pochwalić się
naszym corocznym uczestnictwem
w Paradzie Niepodległości w dniu
11 listopada w Gdańsku, jak
i w gdańskim „Orszaku Trzech Kró-
li”, który po raz kolejny z naszym
udziałem wyruszy w dniu 6 stycz-
nia o godzinie 11.45 spod Kaplicy

Królewskiej w kierunku Długiego
Targu, na którym usytuowana zo-
stanie „żywa” szopka z Jezusem,
Maryją, Józefem i osiołkami. Na to
Święto Trzech Króli już dziś was
wszystkich serdecznie zapraszamy.
Tego samego dnia o godzinie 15.00
w Domu Kultury w Pruszczu Gdań-
skim odbędzie się wspólne kolędo-
wanie w wykonaniu chórów powiatu
gdańskiego, w tym i naszego.

Wspólne śpiewanie daje nam oso-
bistą satysfakcję i jest odskocznią od
naszej codzienności.

Korzystając z okazji pragnę za-
chęcić mężczyzn i młodzież męską
(bo i ona jest w naszych szeregach)
do wspólnego śpiewania. Dni otwar-
te chóru odbywają się w każdy po-
niedziałek o godzinie 19.30 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Trąbkach
Wielkich.

W Nowym Roku, w imieniu
chórzystów, życzymy Wam drodzy
mieszkańcy zdrowia i wszelkiej po-
myślności.

Teofil Bąk
Prezes Męskiego Towarzystwa
Śpiewaczego „Gryf”

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

22 listopada, podczas XIV zwyczaj-
nej sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie,
Longina Górnowicz – radna z Do-
machowa, została wybrana na sta-
nowisko wiceprzewodniczącej Rady
Gminy VI kadencji.

***
1 grudnia w kościele w Ełganowie
chrzest św. przyjęła Blanka Sroka,

córka Alicji i Piotra, mieszkańców
Ełganowa.

***
2 grudnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu św.
otrzymał Bartłomiej Jan Wilk, syn
Mileny i Pawła z Kleszczewa.

***
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Nowo ochrzczony Bartłomiej Jan Wilk z rodzicami i chrzestnymi

Na zakończenie koncertu „Kolędy i pastorałki” w trąbkowskim gimnazjum
wykonawcy pokłonili się publiczności
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16 grudnia, w niedzielę, w Do-
mu Pielgrzyma w Trąbkach Wiel-
kich odbyło się spotkanie opłatkowe
członków rady parafialnej i nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii św.
W spotkaniu uczestniczyli nasi księ-
ża: ks. prałat Edward Szymański
i ks. kanonik Adam Kroll.

***
16 grudnia, w wyborach uzupeł-
niających do Rady Gminy Trąbki
Wielkie, w okręgu wyborczym nr 7
obejmującym wsie Sobowidz, Klępi-
ny i Rościszewko, mieszkańcy wy-
brali nowego radnego, którym został
Zbigniew Leszczyński z Sobowi-
dza.

***
20 grudnia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbył się kon-
cert „Kolędy i pastorałki” w wyko-
naniu uczniów i nauczycieli Społecz-
nej Szkoły Muzycznej w Trąbkach
Wielkich. Na początku koncertu za-
prezentował się chór szkolny. W so-
lowym występie, z towarzyszeniem
fortepianu, kilka kolęd zaśpiewa-
ła Karina Sledz. Następnie wielu
uczniów, indywidualnie albo w du-
etach, zagrało kolędy i pastorałki
na fortepianie, skrzypcach lub gita-
rze akustycznej. Po tych występach

ponownie zaśpiewał chór. Na zakoń-
czenie koncertu najmłodsi ucznio-
wie zaprezentowali się w zespoło-
wym pokazie tanecznym, w którym
uczestniczyli również ich rodzice.
Wszystkie występy młodych arty-
stów nagradzane były gromkimi
brawami.

***
21 grudnia odbyła się XV zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Wśród wielu punktów pro-
gramu obrad znalazły się m.in. na-
stępujące tematy:

Podjęto 3 uchwały dotyczące gospo-
darki odpadami na terenie Gminy
Trąbki Wielkie:

1) w sprawie uchwalenia Regula-
minu utrzymania czystości i po-
rządku (z mocą obowiązującą od
1 lipca 2013 r.),

2) w sprawie określenia metody
ustalania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty (z mocą
obowiązującą od 1 lipca 2013 r.),

3) w sprawie ustalenia wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2013
1. 730: Za śp. Julię i Feliksa

Sroków (rocznica śmierci)
1100: Za śp. Mieczysława
Goczewskiego oraz za zmarłych
lekarzy z naszego ośrodka
zdrowia

6. 900, Czerniewo: Za śp. Natalię
Śliworską (12. rocznica śmierci)
oraz Antoniego, Marię, Lidię
i Kazimierza
1100: Za śp. Kazimierza
i Monikę Bugów
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8. Za śp. Romualda
Jakubowskiego (7. rocznica
śmierci)

9. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Justyny
Salewskiej w 18. urodziny
oraz za śp. Urszulę Salewską
(w rocznicę urodzin)

12. Za śp. Genowefę (14. rocznica
śmierci) i Romana Karczów
oraz marłych z rodziny
Stefańczyków

13. 1100: Za śp. Stanisławę
Walczewską (6. rocznica
śmierci)

15. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego

17. Za śp. Stanisława, Feliksa
i Reginę Karczów

22. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
(1. rocznica śmierci)

25. a) Za śp. Danutę Soboń
(16. rocznica śmierci)

b) Za śp. Joannę Borkowicz
(2. rocznica śmierci)

26. 1900, neokatechumenat:
Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Piotra
Rekowskiego w 11. urodziny

27. 900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Jana i Józefa Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów

29. Za śp. Leokadię Jakubowską
(13. rocznica śmierci)

31. Za śp. Klarę, Cecylię, Karola
i Franciszka Sławińskich
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2013

szczere i serdeczne życzenia zdrowia,
radości oraz pokoju i nadziei na lepszą przyszłość

w życiu prywatnym i kapłańskim, a także obfitych łask Bożych
od Dzieciątka Jezus naszym drogim Kapłanom

Księdzu Prałatowi Edwardowi Szymańskiemu

i Księdzu Kanonikowi Adamowi Krollowi

składają wdzięczni parafianie.

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

28 stycznia: Damian Hennig

Rocznice sakramentu małżeństwa
9 stycznia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Wojciecha Stapel

ODESZLI DO PANA

18 grudnia: zmarł śp. Jan Chmielewski z Ełganowa
20 grudnia: zmarł śp. Zygmunt Otto z Trąbek Wielkich
21 grudnia: zmarł śp. Jan Raczkowski z Trąbek Wielkich

22 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
z Trąbek Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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