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Święta Rodzino
z Nazaretu,

rozbudź w naszym
społeczeństwie

świadomość
sakralnego

i nienaruszalnego
charakteru rodziny,

dobra
nieocenionego,
którego nic nie
może zastąpić.

Niech każda
rodzina stanie się

gościnnym
mieszkaniem

dobroci i pokoju
dla dzieci

i osób starszych,
dla chorych

i samotnych,
dla ubogich

i potrzebujących
pomocy. Jezusie,
Maryjo i Józefie

z ufnością Was
błagamy, Wam się

z radością
powierzamy.

Ojciec święty Franciszek



BOŻE NARODZENIE
Jezus przychodzi do ciebie

Powód świętowania
Bożego Narodzenia

Czy można świętować Dzień
Dziecka z pominięciem dzieci? Albo
imieniny, urodziny, jubileusz z po-
minięciem solenizanta czy jubilata?
Przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia zacznijmy od uznania
ich powodu: przyjścia na świat Syna
Bożego jako człowieka. Święta te
albo powinny mieć charakter reli-
gijny, albo nie ma Świąt, a tylko
obrzędy, dekoracje, może nawet bo-
gate, ale puste i smutne. Prawdziwa
wiara domaga się wyznania, czasem
zamanifestowania. Dzięki Świętom
wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa
stają się bardziej obecne w rodzinie
i w życiu każdego wierzącego. Ważne
jest nie tylko wspominanie przyjścia
Jezusa na świat, ale uczestniczenie
w tym wydarzeniu. Pomaga nam
liturgia Kościoła przez adwentowe
oczekiwanie, przez oczyszczenie ser-
ca w sakramencie pokuty i przez za-
proszenie żywego Jezusa do „groty”
naszego serca. Temu oczekiwaniu
sprzyja też post religijny.

Święta ważne dla rodziny

Każde święta, ale szczególnie Bo-
że Narodzenie, gromadzą i jednoczą
rodzinę. Pozwalają umocnić, a czę-
sto – przywrócić więzi rodzinne.
Dzielenie się opłatkiem wigilijnym
jest wspaniałą okazją do wzajemne-
go przebaczenia i budowania lepszej

domowej wspólnoty. Pielęgnowanie
rodzinnych zwyczajów daje domow-
nikom mocne poczucie wspólnoty.
Z dzieciństwa przypominam sobie,
jak mój tatuś po wigilijnej wieczerzy
szedł do obory z kawałkiem opłatka
i domieszał go do karmy dawanej
krowom i koniowi. Ten poświęcony
opłatek wprowadzał jedność rodziny
również z domowymi zwierzętami
i przypominał, że Pan Jezus przy-
szedł na świat w stajni, pośród
zwierząt.

Choinka

Zwyczaj strojenia choinki w XIX
wieku trafił z Niemiec do Polski.
To zielone drzewko ma przypomi-
nać rajskie drzewo życia lub drzewo
poznania dobra i zła, które było
świadkiem grzechu pierwszych ro-
dziców, Adama i Ewy. Dlatego często
dekoruje się je jabłkami – dziś za-
stępowanymi szklanymi bombkami.
I tu z dzieciństwa przypominam
sobie, że główną dekoracją choinki
były jabłka i ciastka, którymi po
Trzech Królach dzieliliśmy się po
równo. Kolorowe papierowe łańcu-
chy to symbol węża kusiciela, ale też
symbol okowów grzechu krępującego
człowieka. W czasie zaborów choin-
kowe łańcuchy oznaczały zniewole-
nie Ojczyzny. Gwiazda na szczycie
i światełka na gałązkach wyrażają
radosną nowinę o przyjściu na świat
prawdziwego Światła, Jezusa Chry-
stusa, który rozświetla mroki zła.
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Jezus jest źródłem życia, co symboli-
zuje zielone drzewko. Choinka także
kryje w sobie zapowiedź drzewa, na
którym na Kalwarii Chrystus umarł
za nasze grzechy. Starożytna legen-
da wieści, że krzyż Jezusa Chrystusa
został wyciosany z drzewa ściętego
w raju. W ten sposób choinka ma
głęboką i niezwykłą symbolikę, bo
wyraża dzieje zbawienia człowieka
od rajskiego drzewa poznania dobra
i zła do drzewa krzyża, na którym
Pan Jezus zniszczył skutki grzechu
pierworodnego – śmierć i ponownie
otworzył nam bramy raju – nieba.

Pierwsza gwiazda

Przyjście na świat Jezusa zakoń-
czyło epokę mroku i cienia śmierci.
Przywrócił nadzieję na nowe ży-
cie i zbawienie. Opuszczenie krainy
cienia i wędrówkę do krainy światło-
ści symbolizuje wędrówka Mędrców,
którzy przybyli do Betlejem prowa-
dzeni przez gwiazdę. Na pamiątkę tej
gwiazdy zwyczaj każe rozpoczynać
wieczerzę wigilijną z chwilą pojawie-
nie się na niebie pierwszej gwiazdy.
Tak też światło łaski Bożej prowadzi
i nas do spotkania z Chrystusem,
źródłem miłości.

Opłatek

Najważniejszym momentem wie-
czerzy wigilijnej jest dzielenie się
opłatkiem. W tej polskiej tradycji
kryje się starochrześcijański zwyczaj
święcenia chlebów, które były skła-
dane na ołtarzu podczas Mszy św.
Po jej zakończeniu na znak jedno-
ści wspólnoty wierzących zanoszono

je biednym i tym, którzy nie mo-
gli uczestniczyć w Mszy św. Polski
opłatek jest symbolem wzajemnej
miłości, jedności i przebaczenia oraz
najserdeczniejszych życzeń połączo-
nych z gotowością służenia bliźnim.
Warto zadbać, aby ten moment wi-
gilijnej wieczerzy był właściwie ro-
zumiany i przeżywany.

Świeca wigilijna

W ostatnich latach stół wigilij-
ny wzbogacił się o nowy element.
Jest nim świeca Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom podejmowane-
go wspólnie przez Caritas Polska,
Diakonię Kościoła Prawosławnego
i Kościoła Ewangelickiego (prote-
stanckiego). Fundusze ze sprzedaży
świec są przeznaczone na pomoc
dzieciom z ubogich rodzin, przeby-
wających w Domach Dziecka i Do-
mach Pomocy Społecznej oraz lu-
dziom pokrzywdzonym w wyniku
kataklizmów. Płomień świecy wigi-
lijnej jest zatem praktycznym spo-
sobem głoszenia orędzia miłości, po-
koju i solidarności z potrzebującymi.
Wszak sami doświadczamy bezinte-
resownej miłości od Boga, który bez
naszych zasług posłał nam Swojego
Syna Jezusa Chrystusa. Przyjmując
ten dar Boga, możemy choć w czę-
ści odwzajemnić się okazaną bliźnim
pomocą charytatywną.

Puste miejsce przy stole

Piękna i wielowiekowa jest tra-
dycja ustawiania na wigilijnym stole
jednego dodatkowego nakrycia. Jest
to bowiem czas jedności i pamię-
ci o tych, którzy już odeszli do
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wieczności i opuścili miejsce na któ-
rym zasiadali do wigilijnej wieczerzy.
Jest też wyrazem solidarności z tymi
członkami rodziny, którzy w ten wi-
gilijny wieczór nie mogą być razem
z nami oraz z tymi, którzy Święta
spędzają samotnie. To puste miejsce
wyraża też gotowość przyjęcia nie-
spodziewanego gościa, nikt bowiem
w takie Święta nie powinien czuć się
osamotniony.

Siano, słoma

Stara tradycja wymaga, aby
w mieszaniu znalazła się choć odro-
bina siana lub słomy. Kiedyś na ten
czas słano nim podłogę w domu,
a nawet posadzkę w kościele. Ja
przypominam sobie, że siano było
nie tylko pod opłatkiem na stole
wigilijnym, ale również snop siana
znajdował się pod stołem, na któ-
rym stała choinka. W wielu domach
zachował się zwyczaj wkładania sia-
na pod obrus, którym nakrywa się
świąteczny stół. Siano (słoma) przy-
pomina ubóstwo Świętej Rodziny,
a także położenie nowo narodzonego
Dzieciątka Jezus na sianie w żłobie.

Kolędy

Pieśni oparte na tekstach biblij-
nych, opisujących Boże Narodzenie
w Betlejem oraz pokłon Dzieciątku
Jezus złożony przez pasterzy i mę-
drców, nazywamy kolędami. Obok
kolęd powstały także ludowe piosen-
ki opiewające przyjście Pana Jezusa
na świat, zwane pastorałkami. Skar-
biec kolęd i pastorałek tworzony był
przez wieki. W Polsce istnieje po-
nad pół tysiąca kolęd i pastorałek,

które niekiedy charakterystyczne są
dla poszczególnych regionów nasze-
go kraju. Nazwa „kolęda” powsta-
ła w XVII wieku, a wywodzi się
z czasów rzymskich od łacińskie-
go „calendae”, co oznacza pierwszy
dzień miesiąca, w którym urzędnicy
(zwłaszcza w styczniu) obejmowali
swój urząd konsulów. Dzień 1 stycz-
nia stał się początkiem roku cywil-
nego, potwierdzonym przez Juliusza
Cezara – stąd nazwa „kalendarz
juliański”. Z nastaniem chrześcijań-
stwa narodzenie Pana Jezusa dało
początek nowej erze.

Słowem „kolęda” określamy rów-
nież doroczną wizytę duszpasterską
kapłanów w naszych domach i miesz-
kaniach, przeprowadzaną w okresie
Bożego Narodzenia. Jest to oka-
zja do spotkania kapłanów pracu-
jących w parafii z wiernymi i do
rozmowy na tematy dotyczące pa-
rafii i odwiedzanej rodziny. Kapłan
udziela też błogosławieństwa miesz-
kańcom domu, a w osobie kapłana
naszym rodzinom błogosławi sam Je-
zus Chrystus. Kapłan dokonuje też
poświęcenia naszego domu, miesz-
kania czy miejsca pracy – warsztatu
lub biura. Przy okazji wizyty dusz-
pasterskiej kreśli się na drzwiach
domu znaki „K+M+B” oraz numer
roku. Tradycyjnie litery te to inicjały
trzech Mędrców: Kacpra, Melchio-
ra i Baltazara, którzy w Betlejem
oddali pokłon Bożemu Dzieciątku.
Dawniejszy jest napis „C+M+B”,
będący pierwszymi literami trzech
słów w języku łacińskim: „Christus
Mansionem Benedicat”, czyli „Niech
Chrystus błogosławi mieszkańcom”.

Kolęda to też odwiedziny w okre-
sie bożonarodzeniowym z życzenia-
mi u bliskich czy sąsiadów. W tym też
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czasie kolędnicy, czyli przebierańcy
zwłaszcza na wsi odwiedzając domy,
bawią mieszkańców śpiewem kolęd
lub przedstawieniami jasełkowymi.

Szopka bożonarodzeniowa

Pierwszą szopkę przedstawiają-
cą scenę narodzenia Pana Jezusa
urządził św. Franciszek z Asyżu
w 1223 r. w grocie w pobliżu miejsco-
wości Greccio. Zwyczaj ten szybko
rozprzestrzenił się się we Włoszech,
Europie i na świecie. Ustawiając
w stajence figurki Dzieciątka, Matki
Najświętszej i św. Józefa oraz paste-
rzy i zwierząt chcemy lepiej uświado-
mić sobie prostotę, ubóstwo i pokorę,
z jakimi przyszedł na ziemię Jezus
Chrystus. On, Król Wszechświata,
wyrzekł się chwały Boga i uniżył
się, stając się podobny do nas we
wszystkim, oprócz grzechu. W ko-
lędzie śpiewamy: „Opuściłeś śliczne
niebo, obrałeś barłogi”.

Wigilia, wieczerza

Słowo „wigilia” oznacza czuwa-
nie. Najważniejszym jej elementem
jest uroczysta kolacja, zwana wie-
czerzą wigilijną, podczas której obok
dzielenia się opłatkiem i spożywa-
nia tradycyjnych potraw, obdarzamy
się wzajemnie prezentami i śpie-
wamy kolędy. Rodzina zgromadzona
przy stole stanowi niejako pierwszą
wspólnotę wspominającą cud Bożego
Narodzenia. Naśladuje w ten sposób
Świętą Rodzinę, która jako pierwsza
cieszyła się przyjściem Jezusa na
świat. Polska tradycja poleca w tej
wieczerzy powstrzymać się od po-
traw mięsnych.

Wieczerza wigilijna jest wydarze-
niem religijnym. Nad jej uroczystym
i religijnym charakterem powinien
czuwać ojciec, jako głowa rodzi-
ny. Po zgaszeniu wszystkich żaró-
wek należy zapalić świecę wigilijną
(mrok przypomina świat pogrążony
w grzechu). Światło świecy to Je-
zus Chrystus, nasza nadzieja. Osoba
zapalająca świecę mówi: „Światło
Chrystusa!” Pozostali odpowiadają:
„Bogu niech będą dzięki”. Ktoś z do-
mowników (najlepiej ojciec) odczytu-
je fragment Ewangelii o narodzeniu
Chrystusa, Łk 2,1–14 (drugi rozdział
Ewangelii wg św. Łukasza, wiersze
od 1 do 14). Po odczytaniu Ewan-
gelii wszyscy śpiewają kolędę „Bóg
się rodzi”. Potem następuje krótka
modlitwa: „Panie Boże, prosimy Cię,
obdarz nas wszystkich Twoim po-
kojem i spraw, byśmy na co dzień
żyli w miłości i dzielili się dara-
mi, których nam udzielasz. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Teraz wszyscy dzielą się opłatkiem
i składają sobie wzajemne życzenia.
Po czym następuje wspólny posiłek.
Gdy posiłek się kończy, jest czas ob-
darowywania się prezentami. Tym
naśladujemy Boga, który obdaro-
wał nas najcenniejszym prezentem,
dając światu swojego Syna Jezusa
Chrystusa. Jeśli są dzieci, to naj-
młodsze może odszukiwać prezenty
dla kolejnych osób. Przy wieczerzy
nie śpieszymy się, by jak najdłużej
być wspólnie ze sobą, budując rado-
sną rodzinną atmosferę. Wieczerzę
ubogacimy śpiewem kolęd lub słu-
chaniem ich z nagrań. Jeśli mamy
kartki pocztowe z życzeniami, to
warto je odczytać. Niech rodzina
zgaduje, od kogo są te życzenia.
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Pasterka

Domowa uroczystość wigilijna
stanowi wstęp do świętowania Bo-
żego Narodzenia we wspólnocie Ko-
ścioła. Dokonuje się to przez udział
rodziny w Pasterce, czyli Mszy św.
celebrowanej najczęściej o półno-
cy, która upamiętnia hołd złożony
Bożemu Dzieciątku przez pasterzy.
Po adwentowej przerwie podczas Pa-
sterki uroczyście rozbrzmiewa hymn
„Chwała na wysokości Bogu”, któ-
rego początkowe słowa wyśpiewa-
li aniołowie, oznajmiając pasterzom
narodzenie Zbawiciela-Mesjasza.

***
Pierwszy dzień Bożego Narodze-

nia jest świętem rodziny. W tym
dniu nie należy planować żadnych
odwiedzin.

Boże Narodzenie, jako drugie
święto po Zmartwychwstaniu Pań-
skim, jest obchodzone uroczyście od
IV w. Nie znamy dokładnej daty Bo-
żego Narodzenia, bo Ewangelie jej
nie podają. Ulokowano ją 25 grudnia,
czyli w okresie zimowego przesile-
nia, kiedy zaczyna przybywać dnia:
„Na Boże Narodzenie – na kurze
przestąpienie, na Nowy Rok – na
barani skok”.

Rzymski opat Dionizy Mały, ży-
jący w VI wieku obliczył, że Pan
Jezus przyszedł na świat w roku
753 od założenia Rzymu. Pierwszy
rok po narodzinach (754 od założe-
nia Rzymu) przyjął za początek ery
chrześcijańskiej, czyli naszej ery.

ks. E. Szymański

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00

1.
7.12.

wszyscy chętni róża św. Cecylii
(p. Bernadeta Rychlicka)
i róża św. Marii Goretti

(p. Anita Ogórek)

2.
14.12.

grupa modlitewna
św. o. Pio

róża bł. Jerzego Matulewicza
(p. Wanda Bolczak)
i róża św. Katarzyny

(p. Aniela Keler)

3.
21.12.

wszyscy chętni róża św. Magdaleny
(p. Renata Karcz)

i róża św. Maksymiliana Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

Róże z Czerniewa, Czerńca i Kleszczewa według możliwości

6



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2013

1 grudnia: 1. Niedziela Adwentu

Iz 2,1–5
Rz 13,11–14
Mt 24,37–44

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,44).

Pierwsi chrześcijanie czekali po
Zmartwychwstaniu Jezusa na Jego
powtórne przyjście. Żyli na co dzień
tą nadzieją. Mamy przygotować się
na spotkanie Jezusa. Torujmy w swo-
im życiu drogi, którymi mógłby do
nas przyjść.

Programujemy sobie życie, studia,
karierę, wyjazd za granicę. Bądź-
my przygotowani na to, że Bóg
może zmienić wszystko nieoczeki-
wanie. Bądźmy gotowi nie tylko na
śmierć, koniec świata, ale jeszcze na
inne niespodzianki w życiu.

8 grudnia: 2. Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny

Rdz 3,9–15 lub Iz 2,1–5
Rz 13,11–14
Łk 1,26–38 lub Mt 24,37–44

W owym czasie wystąpił Jan Chrzci-
ciel i głosił na Pustyni Judzkiej te
słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie”. Do niego to
odnosi się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: „Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, dla
Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3,1–3).

Zauważmy, że w Ewangelii nigdzie
nie ma pouczenia: nawracajcie in-
nych. Powiedziane jest: „Nawróćcie
się, bo blisko jest królestwo niebie-
skie” (Mt 3,2). To nie znaczy, że gdy
się nawrócimy, to królestwo zbliży
się do nas. „Nawracajcie się” znaczy
nauczcie się tak patrzeć, by zobaczyć,
że Bóg jest przy was blisko.
Pierwsza lekcja dla siebie i innych:
spotyka nas upokorzenie, ktoś nas
„kopnął w serce”, skrzywdził – nie
gniewajmy się na niego, nie wykrzy-
kujmy, nie posądzajmy, lecz powiedz-
my: to Bóg mnie próbuje, doświadcza
mnie jak Hioba, jak Jonasza. To jest
On! Bóg osądzi ludzi, nie ja, ale
w tym wypadku On sam dobrał się
do mnie i czegoś ode mnie chce.

15 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu
Iz 35,1–6a.10
Jk 5,7–10
Mt 11,2–11

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?
(Mt 11,3).
„Niewidomi wzrok odzyskują, chro-
mi chodzą, trędowaci doznają oczysz-
czenia, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewan-
gelię. A błogosławiony jest ten, kto
we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,5–6).
Tak nieraz bywa, że szukamy wiary
pogłębionej, uczonej, niezwykłej –
tymczasem nie mamy najprostszej,
tej, która czyni cuda i pozwala nam
widzieć cuda w naszym życiu.
Czy wiara jest tylko łaską? Jest
łaską, ale człowiek sam w swoim
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życiu doświadcza, że nie jest bezpań-
ski. Urodził się, choć niekoniecznie
chciał się urodzić, nie chce umie-
rać (nawet odratowany samobójca
chce żyć!). Nie jest bezpański. Jest
w tajemniczym ręku i to, co z nim
się dzieje – dzieje się poza nim.
Akt wiary to budzenie świadomości
dziwności życia. Wiara jest łaską, ale
do niej dochodzi mądrość, polegająca
na uświadomieniu sobie, co się ze
mną dzieje.

Szukamy wielkiej wiary, a brak w nas
czasem najprostszej świadomości, że
wszystko, co jest w nas, jest z woli
Pana Boga.

Narzekamy na ateistów. Mówimy, że
jest ich tylu, bo uczynił to komu-
nizm i inne potwory. Dlaczego są
niewierzący? Dlatego, że widzą ludzi
wierzących, którzy tak żyją, jakby
Pana Boga wcale nie było. Jak mogą
wierzyć, skoro takich ludzi widzą na
około?

Świadomość, że jesteśmy w Bożym
ręku, powinna się w nas stale pogłę-
biać.

22 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

Iz 7,10–14
Rz 1,1–7
Mt 1,18–24

Oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło”
(Mt 1,20).

Kiedy Święty Józef uświadomił sobie,
że Matka Najświętsza jest brzemien-
na, zrozumiał od razu, że stała się

Ona własnością Boga – niepodzielną
własnością Jego samego. Ogarnęła
go bojaźń Boża. Chciał uciec. Poczuł
się niegodny i niepotrzebny. Bóg bę-
dzie się Nią opiekował, nie on, bo
cóż on znaczy wobec Najwyższego.
Anioł zatrzymał Józefa dlatego, że
jedyną jego godnością wobec Boga
było poczucie swojej całkowitej nie-
godności.
Święty Józef był potrzebny, by za-
opiekować się Matką Bożą i nadać
imię Dziecku. Gdyby nie on, Jezus
nie miałby ludzkiego rodowodu. Jó-
zef wprowadził Go do rodu króla
Dawida, z którego sam pochodził.
Czasem czujemy się niegodni i nie-
potrzebni. Bądźmy godni właśnie
wtedy, kiedy czujemy się niegodni.
Jesteśmy tak długo potrzebni, jak
długo żyjemy na ziemi. Gdyby nam
się wydawało, że jesteśmy chorzy, do
niczego – pamiętajmy, że dopóki ży-
jemy, Bóg nas potrzebuje, nawet tych
czasami beznadziejnie cierpiących.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Msza Wigilii:
Iz 62,1–5
Dz 13,16–17.22–25
Mt 1,1–25
Msza w nocy:
Iz 9,1–3.6–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14
Msza o świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20
Msza w dzień:
Iz 52,7–10
Hbr 1,1–6
J 1,1–18
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29 grudnia: Uroczystość Świętej
Rodziny

Syr 3,2-6.12–14
Kol 3,12–21
Mt 2,13–15.19–23

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szu-
kał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego
Matkę i udał się do Egiptu
(Mt 2,13–14).

Im człowiek jest starszy, tym częściej
widzi i docenia wielkość rodziny.
Nawet rodzina nieudana staje się
we wspomnieniach rodziną świętą.
Mówiła mi znajoma, że znalazła
fotografię swojej matki. Kiedyś tak

na nią narzekała, a teraz ucałowała
jej fotografię, jak święty obrazek.

Rodzina po latach nabiera wielkiego
znaczenia. Jest darem Bożym, pierw-
szą szkołą, w której uczymy się wza-
jemnej miłości. To jest sztuka: być we
wspólnocie na co dzień – w poniedzia-
łek, wtorek, środę, czwartek, piątek,
sobotę, niedzielę – rano, po połu-
dniu... i w tej społeczności, w której
jest tyle różnych zdań, charakterów
i rozdrażnień, umieć utrzymać mi-
łość do człowieka. Walczyć stale ze
swoim egoizmem, dojrzewać i uczyć
się mądrości w rodzinie.

Pan Jezus poprzez swoją rodzinę
uczył nas kochać naszą rodzinę, któ-
ra z biegiem lat wydaje się naprawdę
rodziną świętą, bo jest darem od sa-
mego Pana Boga.

Ks. Jan Twardowski

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, piątek, od godz. 15.00: Czerniec

28 grudnia, sobota, od godz. 9.30: Czerniewo, od p. Kamińskich
i Czerniewko, od p. Dawidowskiej-Drąg

29 grudnia, niedziela, od godz. 13.00 do godz. 17.30: Kleszczewo Górne,
ul. Gdańska, od p. Załuskich, ul. Jodłowa, od p. Gugałów, ul. Polna

30 grudnia, poniedziałek, od godz. 14.00: Kleszczewo Górne, od p. Kruk
do p. Wenzel, ul. Północna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Miodowa,
ul. Jaśminowa, ul. Wierzbowa, ul. Radosna

31 grudnia, wtorek, od godz. 14.00: Kleszczewo Dolne, ul. Słoneczna,
ul. Szkolna, ul. Pogodna, ul. Parkowa, ul. Spacerowa, ul. Cicha;
od p. Kanków oraz od p. Krzywych i p. Platów
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PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/14

W I Niedzielę Adwentu rozpocz-
nie się nowy Program Duszpa-
sterski, którego hasło na rok
2013/14 brzmi: „Wierzę w Syna
Bożego”.
Będzie to pierwszy etap realizacji
programu na lata 2013–2017, które-
go celem ma być przyjęcie i ożywie-
nie osobistej wiary w Syna Bożego.
Czteroletniemu programowi duszpa-
sterskiemu dla Kościoła w Polsce
towarzyszy hasło: „Przez Chrystusa,
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez
wiarę i chrzest do świadectwa”. No-
wy program został opracowany przez
Komisję ds. Duszpasterstwa Konfe-
rencji Episkopatu Polski, której prze-
wodniczył abp Stanisław Gądecki.
Program duszpasterski skoncentro-
wany wokół wiary w Chrystusa jest
przede wszystkim pomocą w kształto-
waniu autentycznej, pogłębionej wia-
ry w obliczu „kryzysu obecnego cza-
su”, który przejawia się w eliminacji
Boga na coraz dalszy plan oraz re-
dukcyjnego podejścia do człowieka.
W kolejnych epokach ludzkość coraz
dalej odchodzi od harmonii między
wiarą, rozumem i szacunkiem dla
człowieka, jaka zbudowana została

w Europie średniowiecznej. Każda
z kolejnych epok zatracała coś z tej
pełni, starając się zbudować stop-
niowo świat bez Boga, ograniczając
pole działania dla Kościoła i redu-
kując człowieka tylko do pewnych
wymiarów jego egzystencji.

Odpowiedzią na ten kryzys jest Słowo
Boże, zawsze to samo, które w po-
staci kerygmatu dociera do każdego
człowieka. Zawiera też odpowiedź
na najgłębsze bóle człowieczeństwa.
Zasadniczym słowem, będącym klu-
czem w ogólnym zarysie Programu,
jest kerygmat, kerygma (z greki: pro-
klamacja, obwieszczenie przez pu-
blicznego posłańca, ogłaszanie, treść
i czynność głoszenia), czyli „orędzie
zbawienia dokonanego i objawionego
przez Boga w Jezusie Chrystusie, gło-
szone w Jego imieniu, weryfikowane,
potwierdzone i strzeżone w Koście-
le dzięki asystencji Ducha Świętego
w celu nawrócenia i zbawienia ludzi”.

Nowy program duszpasterski stano-
wić będzie przygotowanie wiernych
w Polsce do obchodów 1050-lecia
chrztu, jakie przypadną w 2016 r.
Realizacja Programu rozpoczyna się
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od I Niedzieli Adwentu. Hasło pierw-
szego roku brzmi: „Wierzę w Syna
Bożego”. Projekt programu przewi-
duje następujące priorytety na rok
2013/2014:
1. Słowo Boże – propagowanie Bi-
blii jako Słowa Bożego, ukazywanie
jej ważności w życiu chrześcijańskim
oraz pogłębianie duchowości biblij-
nej,
2. Ewangelizację, a w jej ramach
podjęcie różnorodnych działań pre-
ewangelizacyjnych i przeprowadze-
nie rekolekcji kerygmatycznych, oraz
wsparcie wiernych, by mogli znaleźć
swoje miejsce we wspólnotach,
3. Katechezę dorosłych przed
chrztem dziecka – rozszerzenie
i pogłębienie katechezy rodziców
i chrzestnych przed chrztem dziecka.
W ramach pierwszego bloku, poświę-
conego Słowu Bożemu zachęcać się
będzie do różnorodnych działań po-
pularyzujących znajomość Biblii, po-
głębiających duchowość biblijną oraz
do tworzenia parafialnych kręgów
biblijnych. W programach homile-
tycznych i katechetycznych sugeru-
je się podjęcie następujących tre-
ści: „Pismo święte jako Słowo Boże,
Bóg, który przychodzi przez Słowo,
wiara w Jezusa Chrystusa, wybra-
nie – powołanie, powołanie do bycia
uczniem, do życia we wspólnocie”.
Propagowane też będzie Dzieło Bi-
blijne. Zakłada się również aktywne
włączenie tego stowarzyszenia w re-
alizację programu. Ważnym momen-
tem roku duszpasterskiego będzie
uroczyste wręczenie Ewangelii św.
Marka wiernym w każdej parafii co
ma nastąpić w Niedzielę Biblijną.
„W ramach działań ewangelizacyj-
nych, w kontekście rozpowszechnia-
jącej się dechrystianizacji chcemy

podjąć dzieło ewangelizacji, której
szczególnym momentem byłyby re-
kolekcje kerygmatyczne”. Schemat
działań byłby następujący: „Pre-
ewangelizacja – rekolekcje keryg-
matyczne – tworzenie wspólnot”.
A biorąc pod uwagę, że pierwszym,
niezbędnym etapem działań ewan-
gelizacyjnych jest formacja ewan-
gelizatorów, proponuje się najpierw
rekolekcje kerygmatyczne dla księży
i katechetów, oraz osób pragnących
włączyć się dzieło ewangelizacji. Pro-
ponuje się rekolekcje kerygmatyczne
w Wielkim Poście, które mają swo-
je dopełnienie w Wigilii Paschalnej
z centralnym punktem odnowy przy-
mierza chrzcielnego. Przygotowanie
do rekolekcji kerygmatycznych roz-
poczęłoby się poprzez m.in. odwie-
dziny duszpasterskie, rozmowy, pla-
katy, ulotki, prasę, internet, sms...
Adresatem działań preewangelizacyj-
nych byłyby nade wszystko osoby nie
uczestniczące aktywnie w życiu Ko-
ścioła.
Ważnym priorytetem najbliższego ro-
ku duszpasterskiego ma być także
przedchrzcielna katecheza rodziców
i chrzestnych. Wynika to stąd, że
działania pastoralne tego roku skie-
rowane są głównie do osób dorosłych.
Rozpoczynając katechezy rodziców
i chrzestnych przed chrztem poprzez
kolejne lata realizacji programu dusz-
pasterskiego podjęto by działania,
aby wypracować całościową koncep-
cję katechezy dorosłych wokół sa-
kramentów inicjacji chrześcijańskiej
oraz wprowadzać ją w praktykę pa-
rafii. Celem tegorocznych działań
w tym zakresie winno być rozsze-
rzenie i pogłębienie przygotowania
rodziców i chrzestnych do chrztu
dziecka. Katechezy te mogliby pro-
wadzić duszpasterze lub przygotowa-
ni świeccy katechiści.

Opr. ks. Adam Kroll
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ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

Gdy w środowisku katolickim mówi
się o adoracji, spontanicznie i słusz-
nie myślimy o adoracji Najświętszego
Sakramentu. Eucharystia jest źró-
dłem i uprzywilejowanym miejscem
wszelkiej adoracji, bo jest dla Kościo-
ła ziemskiego i w porządku wiary,
sakramentem rzeczywistej obecności
Chrystusa, Syna Bożego, w pełni Je-
go Bóstwa i w pełnej prawdzie Jego
cielesnego człowieczeństwa.
Jeśli adorować, znaczy czcić
Boga z miłością, szacunkiem
i dziękczynieniem w miejscu
Jego obecności, w Jego wspa-
niałości i w całym Jego dziele
zbawienia – to Eucharystia jest
celebracją adoracji w pełnym
tego słowa znaczeniu. Apostoło-
wie i ci, którzy zbliżali się do

Jezusa, adorowali w Nim Tego,
w którym mieszka cała pełnia: Bós-
two, na sposób ciała (Kol 2,9).
Eucharystia jest odtąd sakramentem
cielesnej obecności Syna Bożego po-
śród nas i naszym zadaniem jest tam
Go adorować w najmocniejszym tego
słowa znaczeniu. Adorujemy Tego,
w którym, poprzez którego, i dla
którego wszystko się stało; adoru-
jemy Słowo Boże, które przybyło
w naszym ciele.

Tak, wszystko na wysokościach nie-
bieskich, na ziemi i w piekle musi
ugiąć kolano na imię Jezusa (zob.
Fil 2,10), bo wszystko jest Jemu
poddane. On się uniżył, stając się
podobnym do ludzi, ogołocił się, aż
do śmierci na krzyżu.

W Eucharystii adorujemy Zbawiciela
świata, Baranka, który nabył Bogu
krwią swoją ludzi z każdego pokole-
nia, języka, ludu i narodu (Ap 5,9).

Sakrament Syna Bożego, który dla
nas cierpiał – Eucharystia, uobecnia
nam sakramentalnie całą tajemnicę
zbawienia. „Każdego dnia – mówi
modlitwa nad darami z Mszy Świę-
tej Wielkiego Czwartku – kiedy jest
sprawowana ta ofiara, uobecnia się
dzieło naszego zbawienia” (por. 1 Kol
11,26). W tej ofierze zamiar Pana
wypełnia się w najwyższym stopniu,
w sposób ostateczny i definitywny,
mimo że teraz nie widzimy jeszcze,
aby wszystko było Mu poddane (Hbr
2,8), że wszystko w Nim się zawiera.
Wielka jest tajemnica wiary, w której
adorujemy Zbawiciela świata, Pana
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końca czasów, centrum i pełnię ca-
łego stworzonego świata, naszego
prawdziwego Boga, który przybrał
nasze ludzkie ciało.
Celebracja Eucharystii sprawia rów-
nież, że oczekujemy i przyśpiesza-
my przyjście Pana: błogosławionej
nadziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela na-
szego, Jezusa Chrystusa (Tt 2,13).
Eucharystia przedłuża w ten spo-
sób adorację Jezusa przez Apostołów
w Jego Wniebowstąpieniu (zob. Łk
24,50–51). Błogosławiąc swoich bli-
skich, objawia się On tam jako Arcy-
kapłan dóbr przyszłych (Hbr 9,11),
który, wywyższony ponad niebiosa
(zob. Hbr 7,26) ukaże się po raz
drugi (zob. Hbr 9,28). Przyjdzie tak
samo, jak odszedł (Dz 1,11), czyli
jako Syn otoczony chwałą i Władca.
Adoracja Eucharystyczna jest na-
prawdę miejscem wołania przez Ko-
ściół „Przyjdź”, które rozpoczęło się
w dniu wniebowstąpienia, a skończy
się, gdy jako ostatni wróg zostanie
pokonana śmierć... A gdy już wszyst-
ko zostanie Mu poddane, wtedy i sam
Syn zostanie poddany Temu, który
Synowi poddał wszystko, aby Bóg
był wszystkim we wszystkich (1 Kor
15,26–28).

Wszelka adoracja przechodzi po-
przez Chrystusa
Celebracja i sakramentalna obecność
wszystkich tajemnic Chrystusa – Eu-
charystia, jest w sposób całkowicie
jedyny i najwyższy celebracją podda-
nia się Jezusa Ojcu. Słowo stało się
ciałem, cierpiało dla nas, stało się
Eucharystią, ponieważ poddało się
we wszystkim planowi miłości Ojca
(...).

Oto idę, (...) abym spełniał Twoją
wolę (Hbr 10,7). Taka jest cała ta-
jemnica ofiary Chrystusa. Na końcu
swego życia dokonuje jeszcze aktu
doskonałej adoracji mówiąc: Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mo-
jego (Łk 23,46). Całe dzieło Syna,
poprzez Jego pełne miłości posłu-
szeństwo, ma na celu uwielbić Ojca,
ukazać Jego chwałę, umożliwić cu-
downe objawienie dobroci i miłości
Boga (...)
List do Hebrajczyków jest wielkim
tekstem teologicznym o adoracji Je-
zusa, który stał się doskonałym czci-
cielem poprzez cierpienie. Nie chodzi
o doskonałość moralną – Jezus był
bez grzechu – ale o doskonałość
w sensie wypełnienia, ostatecznego
zakończenia. Wszystko wypełniło się
poprzez Niego, z Nim i w Nim. To
dlatego nie możemy wejść w prawdzi-
wą adorację inaczej, jak poprzez wej-
ście w komunię z Jedynym Synem,
czcząc Go równocześnie jako Boga
i adorując wraz z Nim – doskona-
łym człowiekiem. Każda adoracja
przechodzi poprzez Chrystusa
i w Nim znajduje swoje wypeł-
nienie. Trzeba nam adorować
Jezusa w każdym tabernakulum
świata, za każdym razem, kiedy
przechodzimy obok kościoła, jak
wciąż zalecał proboszcz z Ars. „Kie-
dy obudzicie się w nocy – mówił –
przenieście się szybko duchem przed
tabernakulum”. Kiedy św. Franci-
szek Salezy lub św. Benedykt Labre
zastawali kościół zamknięty, klękali
i modlili się pod drzwiami.
Tymczasem jest jeszcze inny wy-
miar adoracji. Adoracja nie jest tyl-
ko osobistą postawą, nawet jeżeli
jest głównie sprawą duchową osoby.
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To postawa całego Kościoła, któ-
ry, ponieważ pozostaje zjednoczony
z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia
Ojca wraz z Nim, adoruje w imie-
niu całej ludzkości. Kiedy adorujemy
wraz z innymi, jest to – jak wierzę –
szczególna łaska. To nie tylko łaska
Kościoła, ale też pewien rodzaj po-
mnożenia ducha adoracji, który na
nas spoczywa. Potrzebujemy tego, by
się gromadzić jako ciało na wspólnej
adoracji, gdzie obecność Pana jest
jak gdyby wzmożona.

Owoce adoracji
Pierwszym owocem adoracji w życiu
jest najpierw wzrost nadprzyro-
dzonej wiary. Aby adorować, trze-
ba czynić akty wiary. Nie czujemy
obecności Pana, nie widzimy Go.
Aby adorować biały, konsekrowany
kawałek chleba, trzeba naprawdę
oprzeć się na słowie Chrystusa, któ-
re jest prawdą i nie oszukuje nas,
mówiąc To jest Ciało Moje (Mk
14,22). Wzrastając w tym akcie wia-
ry, tzn. w uznaniu tego, kim Bóg
jest i co robi, dochodzimy do wiary
coraz większej, bardziej oczyszczonej
i rozumnej.
Adoracja odkrywa przed nami no-
we światło, coraz bardziej wypeł-
nione tajemnicą. Oczyszcza inteli-
gencję, daje większą jasność, na-
wet w sprawach konkretnego życia,
w problemach, które zdają się nie
mieć nic wspólnego z Eucharystią
– po prostu dlatego, że wszystko
upraszcza, stawiając nas wobec osta-
tecznej rzeczywistości.
Na dodatek, nawet jeśli nie potra-
fimy tego udowodnić, wiemy do-
brze, że adoracja prowadzi nas
do współczucia i miłości. Jeżeli

w Eucharystii adorujemy naprawdę
Pana, który cierpiał, Pana, który był
doświadczony każdą z naszych sła-
bości, który przyszedł, by współczuć,
wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić
więźniów, nie możemy nie czynić
jak On i stopniowo wchodzimy we
współczucie. Adorując stajemy się
coraz bardziej podobni do Nie-
go. I wzajemnie – współczucie, służ-
ba innym, zetknięcie się z ludzką
nędzą fizyczną, moralną, duchową
itd., odsyła nas do adoracji. Ten
dwustronny ruch – od adoracji do
współczucia i od współczucia do ado-
racji wspaniale ukazuje Matka Tere-
sa, Misjonarki Miłości i wiele innych
zgromadzeń oddanych równocześnie
adoracji i służbie potrzebującym.

Adoracja Eucharystyczna przemie-
ni całe nasze życie przez tę oso-
bistą, całkowitą bliskość z Pa-
nem. Jezus obecny w tym sakramen-
cie przychodzi, by mieszkać w nas
i pośród nas. Jego obecność prze-
mienia nas i ożywia. Powoli życie
i uczucia Chrystusa stają się na-
szymi, abyśmy mogli w prawdzie
powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, ale
żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20).

Adoracja będzie nas także uwalniać
i uzdrawiać, bo to przecież ten
sam Jezus, który przyszedł uwolnić
więźniów, przywrócić wzrok niewi-
domym, który przeszedł przez ziemię
dobrze czyniąc, jest osobiście obecny
w Eucharystii.

Adoracja daje nam bardziej współ-
pracować w dziele zbawienia,
bo adorujemy Adorującego, który
naprawia wszelkie zniewagi, wszel-
kie bałwochwalstwo, wszelki grzech
świata popełniony przeciwko Ojcu
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Światłości. Gdy przed Komunią sły-
szymy „Oto Baranek Boży...”, wierz-
my, adorujmy z wiarą Tego, który
poprzez swą jedyną Adorację niesie
i gładzi grzech świata. Gdy poświęca-
cie czas na adorację i zdaje się wam,
że nic nie robicie, możecie uczestni-
czyć w zbawieniu świata jednocząc
się z Chrystusem Zbawicielem.
Adoracja przygotowuje nas również
do życia wiecznego, bo w Eucha-
rystii adorujemy Tego, który cho-
dził drogami Galilei, cierpiał za
nas, zmartwychwstał i żyje w nie-
bie – Tego samego, którego ujrzy-
my w chwale, którego widok bę-
dzie naszym wiecznym nasyceniem.
Adoracja przygotowuje nas do tego
w sposób tajemniczy, bo poprzez wia-
rę daje nam widzieć Niewidzialnego,
dotknąć Niezmiennego. Przygotowu-
jemy się do tego, by Go widzieć i być
nasyconymi Jego wspaniałością, bo
adoracja będzie nasyceniem. Jeżeli
teraz adorujemy w wierze, w ciem-
ności, to wtedy będziemy twarzą
w twarz z pełnią Życia i Światło-
ści. Jedną z najgłębszych tragedii
współczesnego świata jest to, że nie
oczekuje on już wiecznego szczęścia,
jest kompletnie zblazowany, właśnie
dlatego, że stworzył sobie bożków nie
chcąc czekać, by otrzymać z innych
rąk swe szczęście.
Podsumowując chciałbym poruszyć
ostatni aspekt adoracji, bez którego
wszystko, co dotychczas powiedzie-
liśmy, byłoby niepełne. Właściwo-
ścią adoracji Eucharystycznej
jest zanurzenie nas w tajemnicy
Trójcy. Chrystus, który przez Ducha
wiecznego złożył Bogu samego siebie
jako nieskalaną ofiarę (Hbr 9,14),
ofiarowuje nas wraz z sobą, w tym

samym Duchu Świętym. Upodoba-
nie, odpoczynek Ojca w swym Synu
i w nas, to również Duch Święty.

Ponieważ Ojciec chce mieć czcicieli
w Duchu i w prawdzie, szuka obra-
zu, upodobnienia do swego Syna na
ziemi, aby móc objawić swój dar miło-
sierdzia i spocząć tam. Tak jak ogień,
który wciąż pragnie się rozszerzać,
miłość nie może zatrzymać się na
sobie. Potrzebuje nie tyle rozlać się
szeroko, co dawać się przyciągając do
siebie; nie można niczego dodać do
pełni Boga, a tymczasem Jego miłość
nie może ograniczyć się do Niego sa-
mego; On chce, by inne byty miały
udział we wspaniałości i nieskoń-
czonej pełni, którymi jest. Dlatego
szuka czcicieli w Duchu i prawdzie.
Prośmy Pana, byśmy każdego dnia
choć trochę bardziej się nimi stawali.
Stając się czcicielami Boga, ujrzymy
Jego chwałę i zostaniemy nią prze-
mienieni, a także przemienimy świat
przyciągając go do Boga.

Warunki adoracji

1. Głębokie pragnienie poświęcenia
czasu tylko dla Boga

Jeżeli brak w naszym życiu adoracji,
to dlatego, iż brak jest autentycznego
zaangażowania duchowego i ofiarno-
ści w sprawach życia wewnętrznego.

2. Minimum dobrze rozumianej sa-
motności

Adoracja uczy nas, iż miłość ludzka,
choć istotna w naszym życiu, nie jest
jednak wartością absolutną i osta-
teczną. Uczy nas także, iż dojrzała
ludzka miłość winna czerpać z miło-
ści Boga i być jej podporządkowana.
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3. Przestrzeń materialna
Winniśmy szukać i tworzyć miejsca,
które swoim wyciszeniem zaprasza-
łyby nas do adoracji (...). W miarę
naszych możliwości możemy stwo-
rzyć dla siebie kącik adoracji we
własnym domu (...). Najbardziej jed-
nak sprawdzonym miejscem adoracji
są kościoły i kaplice z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu.

4. Czas
Kiedy brak nam czasu na modlitwę,
doświadczenie Boga stopniowo w nas
zamiera (...). To właśnie brak ado-
racji sprawia, iż marnujemy bardzo
wiele czasu na wiele innych spraw.

Opr. ks. Adam Kroll

UBÓSTWO JEZUSA CHRYSTUSA

Ubóstwo Jezusa Chrystusa – po-
dobnie jak wszystko, co się wiąże
z Jego Osobą, jest Bożą tajemnicą.
Stajemy przed obliczem Pana i jak
najprościej, jak najbardziej ubogo,
możemy spoglądać na Niego i słu-
chać Go, a także prosić Go o to,
byśmy umieli słuchać i rozumieć.
Jezus rodzi się ubogi, żyje ubogi
i ubogi umiera. Ubóstwo Jego nie
jest dla oka ludzkiego, lecz stawia
Go w rzędzie tych, których nic nie
chroni i którzy żyjąc z łaski okolicz-
ności, z dnia na dzień wystawieni
są na coraz większe ogołocenie. Za-
rządzenie administracyjne sprawia,
że rodzi się Jezus poza ogniskiem
domowym, a małe znaczenie rodzi-
ców zamyka im drzwi przepełnionej

gospody, tak że Jego kolebką sta-
je się żłób stajni. To jest właśnie
znak rozpoznawczy dla tych, którzy
pierwsi Go odnajdują, a są tak-
że ubodzy: „Znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i położone
w żłobie” (Łk 2,12). Przez długie
lata życia w Nazarecie jest robot-
nikiem tak jak inni. Gdy daje się
poznać między ludźmi, żyje ubogo,
ale bez przesady: nie ma niczego
własnego, ani domu, ani majątku,
utrzymuje się z jałmużny i z pra-
cy rąk, częściowo prawdopodobnie
z połowów ryb dokonywanych przez
uczniów, przeważnie jednak korzy-
sta z wielkoduszności kilku odda-
nych kobiet, które przyłączają się
do Niego. Wiedzie życie twarde, zna
głód, pragnienie, zmęczenie, a także
ryzyko, że jedne drzwi przed Nim
się gościnnie otworzą, a inne się
zamkną.
Chociaż nikogo nie wyklucza ze
swego grona, ma bowiem bardzo
bliskich przyjaciół, którzy żyją w do-
brobycie, nie daje się jednak olśnić
bogactwu i najwięcej czasu i troski
poświęca ubogim, chorym i małym.

16



Nie żyje w uprzywilejowanej war-
stwie ludzkości, gdzie stanowisko
i majątek chronią przed nieszczę-
ściem, ale każdego dnia, gdziekol-
wiek by szedł, czeka na Niego ten
sam widok, oblegają Go te same wo-
łania: niedola nędzarzy, rany i cho-
roby, wszystkie ludzkie nieszczęścia.
Jezus nie popisuje się swoim ubó-
stwem, ale też nie ma upodoba-
nia w nędzy. Głosi wprawdzie, że
błogosławieni są ubodzy, uciśnieni
i głodni!, ale nie może znieść wido-
ku matki płaczącej nad dzieckiem
i rozmnaża chleb, żeby uchronić
tłum przed cierpieniem powodo-
wanym przez głód. Nie twierdzi,
że niedostatek i ogołocenie mają
wartość same z siebie, i nie wy-
wyższa ubogiego, dlatego, że nic
nie posiada, lecz dlatego, że jest
on zdolny wszystko przyjąć. Sam
nie odczuwa żadnych skrupułów,
kiedy jest zaproszony i hojnie przyj-
mowany, zatrzymuje się w domach
swych przyjaciół i pozwala siebie
i uczniów otaczać troskliwym sta-
raniem. W chwili śmierci nie pozo-
stawia niczego, ale pogrzebany jest
w kosztownym grobowcu. Ubóstwo
nie jest dla Niego regułą, którą
trzeba dosłownie zachować, progra-
mem, którego nie można zmienić.
Jest ono swobodne, ale jest też
całkowite, jest ono bowiem samym
Jego życiem.
Jezus jest ubogi wewnętrznie, nie
oznacza to jednak – jak to się
często zdarza – że umie korzystać
z dóbr ziemskich i równocześnie gło-
sić pełną dla nich pogardę. Wprost
przeciwnie, umie On je przyjmo-
wać i ocenia je zgodnie z wartością,

w najmniejszym stopniu nie oka-
zuje lęku o to, że je utraci, ale
też nigdy nie zabiega o to, by je
zatrzymać lub gromadzić. Jest On
ubogi całkowicie, nie tylko pozba-
wiony dóbr ziemskich, ale też jest
wolny i odarty z tych wszystkich
punktów oparcia, na których ludzie
opierają swoje życie. Nic do Niego
nie należy: ani przyjaciele, ani przy-
szłość, ani projekty, oni myśli, ani
nawet Jego dzieło.
Jego wypowiedzi są znamienne. Jed-
nym z Jego ulubionych zwrotów jest
stwierdzenie, że czegoś nie posiada,
że czegoś nie czyni, że czymś nie
jest: „Ja sam z siebie nic czynić nie
mogę” (J 5,30; por. 5,19; 8,28), „Nie
szukam bowiem własnej woli” (J
5,30; 6,38), „Ja nie szukam własnej
chwały” (J 8,50; 7,18), „Moja nauka
nie jest moją” (J 7,16), „Ja nie
jestem z tego świata” (J 8,23), „Nie
mówię bowiem od siebie” (J 12,49).
To nie On przywiązuje uczniów do
siebie, lecz daje Mu ich Ojciec (J
6,37, 44; 10,29; 17,6). To wyzucie
się z własności nie jest z jego stro-
ny niepewnością ani lękiem przed
afirmacją samego siebie i przed dzia-
łaniem. Przeciwnie, nikt tak jak On
nie jest świadomy tego, kim jest, i te-
go, że w całej pełni i w sposób jedyny
w swoim rodzaju jest tym, czym jest:
„Ja jestem Nim (Mesjaszem), któ-
ry z Tobą mówię” (J 4,26), „Jam
jest chleb życia” (J 6,48.50), „Je-
stem światłością świata” (J 9,5), „Ja
jestem bramą owiec” (J 10,7), „Ja je-
stem dobrym pasterzem” (J 11,25),
„Wy mnie nazywacie Nauczycielem
i Panem i dobrze mówicie, bo nim
jestem” (J 13,13), „Ja jestem drogą
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i prawdą, i życiem” (J 14,6), „Ja
jestem prawdziwym krzewem win-
nym” (J 15,1). Wreszcie całkiem po
prostu: „Ja jestem” (J 8,58). Między
tymi dwoma sposobami wyrażania
się nie ma żadnej sprzeczności ani
różnicy, w tym samym bowiem stop-
niu, w jakim Jezus jest pewny tego,
czym jest i co czyni, doświadcza
On, że Jego pewność przychodzi do
Niego od kogoś innego, mianowicie
od Tego, kogo nie przestaje słuchać
i na którego nie przestaje spoglądać:
od Ojca.

Wypowiedzią, która ujmuje głębię
Jego bytu i tajemnicę objawioną
uczniom, jest jednocześnie owo: „Ja
jestem” oraz „Ja nic od siebie nie
czynię” (J 8,28). Jest to sformuło-
wanie, które skłonni jesteśmy brać
za paradoks, wydaje nam się bo-
wiem, że „być” oznacza tyle, co
stwierdzić własną niezależność, nie
potrzebować nikogo i mieć wszyst-
ko, czego się potrzebuje. Jezus ist-
nieje i ujawnia samego siebie, jak
tylko Bóg może istnieć i samego
siebie ujawniać bez początku i bez

końca, bez ryzyka jakiegoś przypad-
ku lub straty. Jednak to wszystko
co ma, i to wszystko czym jest, ma
od Ojca, nieustannie to otrzymu-
je. Syn jest wprawdzie równy Ojcu
i bogaty we wszelkie bogactwo Bo-
że, nic jednak z tego bogactwa nie
jest Jego własnością, jest nieskoń-
czenie bogaty, ponieważ od wieków
otrzymuje pełnię Bóstwa. Właśnie
dlatego „istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać
sługi” (Flp 2,6). To nie kaprys sy-
tego bogacza znudzonego swoimi
skarbami, lecz spontaniczny odruch
hojnie obdarowanego Syna, który
przychodzi, aby podzielić się z ludź-
mi synowską radością z tego, że
niczego nie posiada, a otrzymuje
wszystko. Czyż między ludźmi mo-
że ktokolwiek – oprócz człowieka
ubogiego – otrzymać wszystko? Tak-
że Jezus, aby w synostwie Bożym
przeżyć nasz sposób życia, prowadzi
życie w najwyższym ubóstwie.

Opr. ks. Adam Kroll

PORTRETY BIBLII – DEBORA

Debora jest jedną z wielu kobiet
opisanych na kartach Pisma Świę-
tego, które często postępują wbrew
zasadom ustalonym w społeczności
patriarchalnej zdominowanej przez
mężczyzn.
Jej imię, po hebrajsku „pszczo-
ła”, jest być może totemicznym
symbolem klanowym. Bohaterskie
czyny tej kobiety opowiedziane zo-

stały w Księdze Sędziów, w dwóch
paralelnych wersjach: w 4. roz-
dziale prozą oraz w 5. rozdziale
– w formie wspaniałej ody, jed-
nej z najwcześniejszych hebrajskich
form poetyckich.
Jesteśmy w XII i XI wieku przed
Chrystusem. Izrael nie był jeszcze
wówczas zjednoczonym państwem.
Klany izraelskie, rezydujące na pół-
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nocy Ziemi Świętej, czują zagrożenie
ze strony rosnącej w siłę tubylczej
ludności kananejskiej, zorganizowa-
nej w miasta-państwa. Jedno z nich
– Hazor, zagraża Izraelitom z pobli-
skiej Galilei. Król izraelski, Jabin,
postanawia uzbroić armię w ry-
dwany i stawia na jej czele wodza
Siserę, przekonany że w ten sposób
z łatwością pokona miejscowe rody
żydowskie, których wojsko, dowo-
dzone przez Baraka, było złożone
głównie z lekkiej piechoty.
W tym momencie pojawia się Debo-
ra, prorokini ogłaszająca wyrocznie
pod dębem na górze Tabor, wzgó-
rzu, które stanie się według tradycji
miejscem przemienienia Chrystu-
sa. W obliczu nieudolności „sędzie-
go”, czyli żydowskiego przywódcy
Szamgara, oraz chwiejności Baraka
kobieta zwołała wojowników izrael-
skich i przypominając im o pomocy
Pana Synaju, wyzwoliciela narodu
izraelskiego, powiodła na wojnę wy-
zwoleńczą zebrane naprędce woj-
sko. Odgłosy walki są rytmiczne:

„Powstań, o powstań Deboro, / po-
wstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj!”
(Sdz 5,12).

Starcie nie zostało już opisane, lecz
przywołane tylko w opowiadaniu
o wspaniałym zwycięstwie. Dokona-
ło się ono na nizinie, którą płynie
potok Kiszon: nagle rozszalała się
burza, potok wystąpił z brzegów
i zalał równinę. Rydwany króla Cha-
sora ugrzęzły w błocie, koła kręciły
się w miejscu, a konie na próżno
wierzgały nogami. Zmusiło to wo-
jowników do ucieczki, sam zaś wódz
Sisera musiał schronić się w bedu-
ińskim namiocie, gdzie spotkała go
okrutna śmierć z ręki kobiety Jael.

Lekka piechota izraelska z łatwo-
ścią zdołała pokonać teren i za-
triumfowała. W tle tego wydarzenia
pojawia się nie tylko Debora, mat-
ka ojczyzny, lecz także prawdziwy
zwycięzca, obrońca uciśnionych –
Pan, Ten, który walczył przy pomo-
cy swojej „kosmicznej armii”, czyli
burzy i wody. Posłuchajmy hymnu
Debory która wydaje się ukazywać
w opisie biblijnym jako Virgo potens
[„Panna można”], choć radykalnie
odmienna od Maryi: „Nadeszli kró-
lowie i walczyli, walczyli wtedy
królowie Kanaanu / w Tanak nad
wodami Megiddo, / lecz nie za-
brali srebra jako łupu. / Gwiazdy
z niebios walczyły /ze swoich dróg
walczyły przeciw Siserze. / Potok
Kiszon ich porwał, / potok starożyt-
ny, potok Kiszon. / Odważnie krocz,
moja duszo!” (Sdz 5,19–21).

Opr. ks. Adam Kroll
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NASZ PATRIOTYZM OD ŚWIĘTA

Czas jesienny skłonił do po-
dzielenia się smutnymi refleksami,
które przepełniły mnie po jesien-
nych spotkaniach... 11 października
w kościele parafialnym odprawiana
była Eucharystia za dusze śp. Na-
uczycieli, którzy przez szereg lat
nauczali w szkołach naszej gminy.
Oprócz Anny Burdówny i Kunegun-
dy Pawłowskiej, z racji obchodów
Dnia Edukacji Narodowej, modlitwą
chcieliśmy objąć m.in: Edwina Szy-
mańskiego, Różę Marchewicz, Zyg-
munta Góreckiego, Lucynę Szyszko,
Jadwigę Świątek, Zofię Trofimo-
wicz, Bożenę Witoń, Zbigniewa Nel-
ke, Zenona Polasika, Teresę Filipską
i wielu innych. Mszę z racji miesiąca
października poprzedziła modlitwa
różańcowa. Po odmówieniu Różań-
ca gromadka rozmodlonych dzieci
w mgnieniu oka opuściła świątynię.
Msza Święta w intencji zmarłych
nauczycieli to już nie dla nich...
przecież nie ma obowiązku być na
Mszy... Okazuje się zatem, że na
takie Msze, to „idzie się” chyba
tylko w dniu patrona i to najlepiej
w czasie lekcji... Czy to nie powód
do zadumy i smutku?

Przypominam sobie, że przez
kilka lat z rówieśnikami uczestni-
czyłem w zajęciach religii w salkach
katechetycznych. I zima nie była
przeszkodą i opady deszczu i kil-
ka kilometrów drogi! Teraz krzyże
w szkole, urzędzie, aptece, lekcje
religii w szkole, a dzieci w kościele
„jak na lekarstwo”. Nasz katoli-
cyzm jest już w odwrocie niestety.

Przypominam sobie jedno z kazań
księdza profesora Jana Perszona,
który podczas pielgrzymki na Jasną
Górę mówił, że niebawem praktyku-
jących będzie 10–20%. Przed 15 laty
nie chciało się w to wierzyć. Słowa
księdza powoli już się spełniają.

Bywam stosunkowo często w ty-
godniu na Mszach Świętych w Ełga-
nowie. I bywały dni, że wierni zmie-
ścić by się mogli w jednej ławce, tylu
wiernych brało udział w nabożeń-
stwach różańcowych i Eucharystii.
A blisko 100 dzieci w wieku szkol-
nym jest w samym Ełganowie... Aż
strach pomyśleć, co będzie za kil-
ka lat. Jak laicyzacja rozwijać się
będzie w takim tempie, to może
nadejdzie czas, że Msze w tej i in-
nych świątyniach odbywać się będą
raz na kwartał, albo przy okazji
pogrzebów... W Roku Wiary, któ-
ry przeżywaliśmy w Kościele też
niejednokrotnie słyszałem, iż nie
ateiści są zagrożeniem dla kościo-
ła! Przeciwnie, to nasze wybiórcze
praktykowanie jest zagrożeniem dla
wiary.

W dniu Wszystkich Świętych
spoglądając podczas Mszy Świętej
na cmentarzu na część ludzi wokół,
zdawało mi się, że jestem na tar-
gowisku albo na festynie wiejskim.
Ubiory młodych przypominały stro-
je dyskotekowe. Rozmowy o wszyst-
kim o czym się dało. Licytacje kto
za ile i gdzie kupił wiązanki al-
bo jakim autem przyjechał. Miałem
wrażenie, że naprawdę nie wiedzieli
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po co przyszli na cmentarz. Swe-
go rodzaju żal poczułem, kiedy po
zakończonej Mszy Świętej nastąpiła
gwałtowna ewakuacja „wiernych”.
Na procesji po cmentarzu, podczas
której trwały modlitwy za zmar-
łych kapłanów, rodziców, sąsiadów,
przyjaciół, zostało nas może z 5%
uczestniczących we Mszy. Przy „gór-
nym” krzyżu zapalona była jedna
malutka świeczka. W gronie ro-
dziny dostawiliśmy jeszcze jedną...
A groby naszych zmarłych w tym
czasie dosłownie tonęły w tysiącach
świec i uginały się pod olbrzymimi
doniczkami. Czy jakąś wartość lub
symbol ma dla nas jeszcze krzyż?!

Powróciwszy do Ełganowa mia-
łem nadzieję, że pod historyczną
Figurą Bożej Matki w centrum wsi
zastanę zmienione kwiaty. Niestety
stała wciąż duża wiązanka, któ-
rą postawiłem wiosną... Aby wspo-
mnieć Tych bezimiennych, którzy
budowali figurkę i przez lata pro-
wadzili modlitwy postawiłem nowy
bukiet kwiatów. Podobny widok był
pod obeliskiem. Tylko jedną świecz-
kę i kwiatka ktoś postawił... A to
miejsce przypomina przecież Wielu,
którzy nie z własnej woli musieli
opuszczać te tereny. Myślę, że każdy
z nas na różnych frontach stracił
któregoś z przodków. Wielu naszych
dziadków, bądź pradziadków zginę-
ło w obozach koncentracyjnych, na
wielu frontach wojennych, wielu
zmarło z głodu, zimna w zapomnie-
niu. Obelisk jest miejscem, które
ma przypominać członków Polonii
ale także wszystkich bezimiennych.

Cieszy fakt, że w każdy weekend
sprzątana jest świątynia ełganow-
ska. Jednak niestety brakuje już

sił, by podlać kwiaty przy obeli-
sku, wyrwać chwasty, albo dosadzić
świeże ogrodowe kwiatki. Podobnie
jest z kwiatami na cmentarzu. W li-
stopadowe dni kwitną a potem na
wielu grobach straszą suche kikuty
do marca bądź kwietnia następnego
roku. Przez ostatnich 5 lat w każ-
dą zimę z wielu grobów zbieram
zimową porą suche kwiaty w do-
niczkach. Ufam, że nie będą się
najbliżsi gniewać, ale to napraw-
dę strasznie wygląda. Czy troska
o groby, Miejsca Pamięci to nie wy-
raz patriotyzmu? Tylko patriotyzm
powinien być w nas „wrośnięty” raz
na zawsze, a nie tylko 1 listopada
albo w inne święta! Nie musimy
już, Bogu dzięki, stać z karabi-
nem w ręku i walczyć o wolną
Ojczyznę. Tym bardziej winniśmy
pamięć Przodkom, którzy lata mło-
dości, a w wielu przypadkach i swe
życie, oddali byśmy mogli mówić
po polsku i modlić się w kościołach
katolickich. Aż cisną się na usta
słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli
zapomnę o nich, Ty, Boże na nie-
bie, Zapomnij o mnie!” Wieczorową
porą 1 listopada w gronie rodziny
modliliśmy się na naszym parafial-
nym cmentarzu, odmawiając głośno
dziesiątkę Różańca.

Jakież było zdziwienie niby prak-
tykujących, że jeszcze ktoś się może
głośno modlić na cmentarzu i nie
wstydzić się... Ledwo zgasły znicze
na cmentarzu, a już w Zaduszki
widziałem reklamy mikołajków i re-
niferów w TV. Świat chyba napraw-
dę oszalał?! Te smutne refleksje
pozwalają wątpić czy nas wierzą-
cych i praktykujących jest 20% czy
jednak znacznie mniej?!

Jan Trofimowicz jr

21



PROBOSZCZ ROKU 2013

22 października 2013 r. ksiądz
prałat Edward Szymański został
zaproszony na spotkanie księży
dziekanów archidiecezji gdańskiej
z arcybiskupem Sławojem Leszkiem
Głodziem. Podczas tego spotkania
ksiądz arcybiskup podsumowując
działalność Kościoła gdańskiego, wy-
różnił naszego proboszcza tytułem
„Proboszcza roku 2013 w archi-
diecezji gdańskiej”. Jak zaznaczył
ksiądz arcybiskup, to wyróżnienie
jest w pełni zasłużone ciężką pra-
cą duszpasterską księdza Edwar-
da, który proboszczem w Trąbkach
Wielkich jest od 34 lat. Ksiądz

arcybiskup złożył naszemu probosz-
czowi podziękowanie za dotychcza-
sową pracę kapłańską i życzył mu
dalszych owocnych lat w życiu dusz-
pasterskim i osobistym.

W tej uroczystości wzięła udział
delegacja z Trąbek Wielkich w oso-
bach księdza Bolesława Antoniowa,
wójta gminy, przewodniczącego Ra-
dy Parafialnej i dyrektora szkoły
podstawowej, którzy jako pierwsi
złożyli księdzu prałatowi Edwardo-
wi Szymańskiemu gratulacje i ży-
czenia.

Józef Sroka

Powyżej i na sąsiedniej stronie zdjęcia z tego wydarzenia z portalu
www.adalbertus.gda.pl.

Na s. 24 dyplom „Proboszcza roku 2013”
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ŚWIĘTOWANIE NIEPODLEGŁOŚCI
Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf”

Nieprzerwanie od 6 lat nasz
trąbkowski chór: Męskie Towa-
rzystwo Śpiewacze „Gryf” z po-
wodzeniem uczestniczy w obcho-
dach Święta Odzyskania Niepod-
ległości w Gdańsku, zapewniając
oprawę muzyczną prowadzonej uli-
cami Gdańska „Parady Niepodle-
głości”. Traktem Gdańska masze-
rowały wojskowe i cywilne gru-
py rekonstrukcyjne, Konna Chorą-
giew Marszałka Pomorskiego, po-

jazdy zabytkowe, młodzież szkolna
itd.

Punktem kulminacyjnym mani-
festacji było wspólne odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego” przy po-
mniku Jana III Sobieskiego oraz
pokazy grup rekonstrukcyjnych na
placu Drzewnym i koncert pieśni
patriotycznych, ułańskich, żołnier-
skich w wykonaniu naszego chóru,
które podbiły serca gdańszczan.

Teofil Bąk

Chór z Trąbek Wielkich Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” na Długim Targu
w Gdańsku
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Państwo Młodzi Emilia i Sławomir Wrońscy

Państwo Młodzi Aneta i Mateusz Plichta
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

21 października w kościele
w Trąbkach Wielkich sakramen-
talny związek małżeński zawarli
Joanna i Wojciech Fidykowie
z Kleszczewa.

***
26 października w naszym koście-
le sakrament małżeństwa zawarli
Emilia Radkowska z Mierzeszy-
na i Sławomir Wroński z Czerńca.

***
27 października w naszym ko-
ściele chrzest św. otrzymała Mari-
ka Witrambowska, córka Iwony
i Andrzeja z Trąbek Wielkich.

***
3 listopada w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Jakub Plak, syn Karoliny i Ada-
ma z Kleszczewa

� Sebastian Adam Piankowski,
syn Katarzyny i Krzysztofa z Su-
chej Huty.

***
7 listopada z okazji Święta Nie-
podległości w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich odbył się uro-
czysty koncert pieśni patriotycz-
nych. W programie wystąpili: Mę-
skie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf”
z Trąbek Wielkich, piosenkarka An-
na Federowicz – studentka Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku oraz chór
szkolny.

***
10 listopada w naszym koście-
le chrzest św. otrzymał Tymon

Mudziński, syn Doroty i Marcina
z Trąbek Wielkich.

***
11 listopada, z okazji Święta Nie-
podległości w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert mu-
zyczny w wykonaniu trębacza Ka-
mila Kruczkowskiego oraz pianistki
Małgorzaty Sienkiewicz-Koseckiej.
Ponadto wystąpiły uczennice Gim-
nazjum Anna Kardas i Adrianna
Wiśniewska pod dyrekcją Janusza
Beyera. Impresje historyczne zwią-
zane ze świętem wygłosił dyrek-
tor Gimnazjum Mariusz Paradecki.
W ramach uroczystości odbyło się
także otwarcie wystawy malarskiej
Bogusława Łopacińskiego.

***
16 listopada w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli Aneta Grot
z Czerniewa i Mateusz Plichta
z Grzybna.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie seniorów rundy jesiennej se-
zonu 2013/2014. W grupie I ligi
okręgowej zespół Sokół Ełgano-
wo zajmuje 9 miejsce z dorobkiem
23 punktów (7 zwycięstw, 2 remisy
i 6 porażek) przy stosunku bramek
18 do 14. W tej samej grupie druży-
na Orzeł Trąbki Wielkie zajmuje
12 miejsce z dorobkiem 13 punktów
(4 zwycięstwa, 1 remis i 10 porażek)
przy stosunku bramek 24 do 38.

Oprac. S. D.
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Nowo ochrzczona Marika Witrambowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Jakub Plak z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Sebastian Adam Piankowski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Tymon Mudziński z rodzicami i chrzestnymi
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2013

W dniach od 15 listopada do
15 grudnia 2013 r. w kościele
w Trąbkach Wielkich odprawiana
jest Msza św. gregoriańska za śp. Ja-
na Zalewskiego.

1. 700: Za śp. Jana Zalewskiego
(greg.)
830, Czerniewo: a) Za śp. Ste-
fanię (rocznica śmierci), Wła-
dysława i Zofię Wróblewskich
b) Za zmarłych z rodzin Blokus
i Zulewskich
1000: Za śp. Zbigniewa i Lidię
Kujawskich
1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jakuba
Ratkowskiego w 4. urodziny
1800: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Sebastiana
Bogdana w 18. urodziny
b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Piotra Hebel w 70. urodziny

2. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Stanisławy
Binkowskiej w 93. urodziny

3. Za śp. Jana Zielke (5. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny

4. Za śp. Jana Zalewskiego (greg.)
Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla Ja-
sia Morawskiego w 1. urodziny

5. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla rodziny Mejer

6. Za śp. Zygmunnta Preussa
(9. rocznica śmierci)

7. Za śp. Gabrielę Hebel
8. 700: Za śp. Jana Zalewskiego

(greg.)

830, Czerniewo: a) Za śp. Al-
fonsa Karnatha oraz Jolantę
Buczkowską
b) Za śp. Magdalenę, Józefa,
Alfreda, Urszulę i Zygmunta
Karassek

1000: W intencji Pauliny
i Karoliny Świeczkowskich

1115: Za śp. Gabrielę Hebel

1800: Za śp. Edwarda Tkaczyka
(3. rocznica śmierci)

9. Za śp. Gabrielę Hebel
10. Za śp. Stanisławę (1. rocznica

śmierci) i Władysława
(13. rocznica śmierci) Kanków

11. a) Za śp. Łucję (32. rocznica
śmierci) i Jana Platów oraz
zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Jana Zalewskiego
(greg.)

12. Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

13. Za śp. Krystynę i Alojzego Belau
14. Za śp. Janinę Marciniak

15. 700: Za śp. Zygmunta Zaremb-
skiego (22. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: O Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Emilii i Sławomira Wrońskich

1115: Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów

1800: Za śp. Jana Zalewskiego
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej)

16. a) Za śp. Joannę Borkowicz
(urodziny)
b) Za śp. Janinę Marciniak
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17. O zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla rodzin
Tkocz i Kamińskich oraz
za śp. rodziców Blejszwitz

18. O Boże błogosławieństwo
dla Jakuba Ogonowskiego
w 12. urodziny

19. W pewnej intencji (int. młodzie-
ży z Oruni)

20. Za śp. Janinę Marciniak
21. O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Sylwii Szulc w urodziny
22. 700: Za śp. Jadwigę i Czesława

Pietranisów i zmarłych z tej
rodziny
830, Czerniewo: Za śp. Annę
Zulewską

23. Za śp. Janinę Marciniak
24. O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla ks. kanonika Adama
Krolla w imieniny (int. nadzw.
szafarzy Komunii św.)

25. 700: Za śp. Metę Zimermann
oraz Władysławę, Aleksandra
i Józefa Plak
830, Czerniewo: Za śp. Jadwigę
(10. rocznica śmierci) i Józefa
Borkowskich oraz Włodzimierza
Sautycza
1115: Za śp. Monikę
i Kazimierza Bugów

26. 700: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
830, Czerniewo: Za śp. Ta-
deusza, Marię i Adama
Kosikowskich

28. Za śp. Dorotę Knapińską
(16. rocznica śmierci)

29. 830, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Tomasza Dończyka
w 18. urodziny

31. Za śp. Sylwestra Reimus
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 grudnia: Blanka Sroka – Ełganowo
2 grudnia: Bartłomiej Wilk – Kleszczewo

25 grudnia: Justyna Sadowska – Trąbki Wielkie,
Julia Chmura – Kleszczewo,
Jan Morawski – Kleszczewo,
Maja Budnik – Trąbki Wielkie

26 grudnia: Julia Jażdżewska – Ełganowo,
29 grudnia: Weronika Kuta – Trąbki Wielkie

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Roszak) i Marcina Blocków
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Kamili (z d. Stefańczyk) i Damiana Rompów
3 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Formella) i Kazimierza Matejów

ODESZLI DO PANA

18 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Chmielewskiego
20 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Otto
21 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Raczkowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


