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BOŻE NARODZENIE RODZINNYM ŚWIĘTEM

Powód świętowania

Czy można wyobrazić sobie świę-
towanie na przykład Dnia Matki
bez życzeń złożonych mamie przez
dzieci? Czy można wyobrazić sobie
świętowanie Dnia Dziecka z po-
minięciem dzieci, albo obchodzić
jubileusz małżeński bez udziału ju-
bilatów?

Przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia zacznijmy od uznania
powodu tego święta. Jest nim przyj-
ście na świat Syna Bożego jako
Człowieka. Święta Bożego Narodze-
nia mają więc albo charakter ściśle
religijny, albo nie ma sensu ich
obchodzenia. Sama dekoracja świą-
teczna bez odniesienia do treści
wydarzenia jest pusta i smutna.

Prawdziwa wiara domaga się jej wy-
znawania, a to wyraża się między
innymi w obchodzeniu Świąt. Świę-
towanie spełnia też rolę katechetycz-
ną, bo przypominamy sobie prawdy
wiary związane z życiem Pana Je-
zusa. Dzięki Świętom, wydarzenia
z życia Pana Jezusa stają się obecne
w rodzinie, o nich się mówi i śpiewa
oraz odnosi do swojego życia. Nadto
liturgia daje możliwość uczestnicze-
nia w tych wydarzeniach zbawczych.
Spowiedź święta dopełnia adwento-
we przygotowania, a Komunia św.
wprowadza do stajenki naszych serc
żywego Jezusa Chrystusa ukrytego
pod postacią chleba. Święta groma-
dzą i jednoczą rodzinę, umacniają
więzi jej członków bądź naprawiają

zerwane kontakty czy przyjaźnie.
Są okazją do pokonania uprzedzeń,
do wyrażenia wzajemnego pojedna-
nia i przebaczenia. Dobrze przeżyte
Święta są duchowym bogactwem
rodziny, są momentem, za którym
się tęskni i do którego chętnie się
powraca. Przy czym pielęgnowanie
rodzinnych zwyczajów daje domow-
nikom mocne poczucie wspólnoty.

Świąteczne tradycje

Choinka. Zwyczaj umieszczania
w pokoju drzewka-choinki trafił do
Polski z Niemiec w XIX wieku. Sym-
bolizuje ona rajskie drzewo życia
opisane w księdze Rodzaju Starego
Testamentu. Stąd też wśród deko-
racji w wielu, zwłaszcza wiejskich
domach, umieszcza się jabłka, dziś
zastępowanie – a szkoda – szklanymi
bombkami. Wiją się jak wąż kusiciel
łańcuchy z bibuły, które symboli-
zują też okowy grzechu. W Polsce
w czasie zaborów choinkowe łań-
cuchy oznaczały niewolę Ojczyzny.
Umieszczenie na choince światełek,
a na jej końcu gwiazdy, wyraża
radosną nowinę o przychodzącym
„Świetle” Jezusa Chrystusa, któ-
ry niszczy ciemności zła i oświeca
łaską nasze serca. Chrystus jest źró-
dłem życia, co przypomina zielone
drzewko choinkowe. Choinka kryje
też w sobie zapowiedź drzewa krzy-
ża na Kalwarii, na którym umarł
Chrystus. Starochrześcijańskie po-
zabiblijne teksty ukazują, że krzyż
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Chrystusa został wykonany z drze-
wa ściętego z miejsca, gdzie miał
znajdować się raj (ale to tylko bu-
dująca legenda), legenda wymowna.
Oto od rajskiego drzewa poznania
dobra i zła do drzewa krzyża, na
którym Pan Jezus zniszczył skutki
grzechu pierworodnego i przez swoją
śmierć ponownie otworzył ludziom
bramy raju, niosąc im zbawienie.

Pierwsza gwiazdka. Przyjście Pa-
na Jezusa na ziemię zakończyło
epokę ciemności, a zajaśniała „ju-
trzenka zbawienia”. Tę rzeczywi-
stość symbolizuje też wędrówka Mę-
drców, którzy przybyli do Jezusa
prowadzeni przez gwiazdę. To wła-
śnie światło łaski prowadzi człowie-
ka do spotkania z Chrystusem. Na
pamiątkę gwiazdy, która przypro-
wadziła Mędrców do Betlejem, gdzie
narodził się Jezus, zwyczaj pole-
ca rozpoczynać wieczerzę wigilijną
z chwilą pojawienia się gwiazdy na
niebie.

Opłatek. Najważniejszym momen-
tem Wieczerzy Wigilijnej jest dziele-
nie się opłatkiem. Opłatek jest wy-
pieczony w ten sam sposób co hostie
i komunikanty używane do Mszy
świętej. Symbolizują one ciało Pana
Jezusa. Bowiem podczas Ostatniej
Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb,
pobłogosławił i powiedział: „To jest
Ciało Moje”. Polski opłatek jest sym-
bolem wzajemnej miłości, życzliwo-
ści, przebaczenia, a także wyrazem
szczerych życzeń z gotowością dzie-
lenia się pomocą z bliźnimi. Warto
zadbać, by ten najważniejszy mo-
ment Wieczerzy Wigilijnej był wła-
ściwie rozumiany i przeżywany.

Świeca wigilijna. W ostatnich la-
tach stół wigilijny wzbogaca się
o nowy element. Jest nim świe-
ca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom podjętego wspólnie przez orga-
nizacje charytatywne. Są nimi Ca-
ritas Kościoła katolickiego, Diako-
nia Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego i Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego. Fundusze z tych
świec służą pomocą dzieciom z ro-
dzin ubogich, wielodzietnych oraz
dotkniętych różnymi kataklizmami
i osieroconych czy prześladowanych
w wielu krajach na świecie. Pło-
mień wigilijnej świecy jest orędziem
pokoju i miłości, której sami do-
świadczamy od Jezusa, który bez
naszych zasług do nas przychodzi,
a my mamy okazję odwzajemnić tę
miłość bliźnim będącym w potrzebie.

Puste miejsce przy stole. Ta pięk-
na tradycja nawiązuje do naszej wia-
ry w życie wieczne. Jest to bowiem
też chwila duchowej jedności z tymi,
którzy w naszej rodzinie odeszli do
wieczności. Również wolne miejsce
przy stole może odzwierciedlać na-
szą pamięć i więź z tymi członkami
rodziny, którzy z różnych powodów
nie mogą być z nami na wspólnej
Wigilijnej Wieczerzy. Wreszcie puste
miejsce przy wigilijnym stole jest
wyrazem solidarności z ludźmi sa-
motnie przeżywającymi Święta oraz
gotowości przyjęcia niespodziewane-
go gościa. Nikt bowiem w te Święta
nie powinien czuć się samotny.

Sianko. Stara tradycja zachęca, by
w mieszkaniu znalazła się odrobina
siana czy słomy. Niegdyś sianem
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słano podłogę domu, a nawet po-
sadzkę w kościele. Dziś zachował się
zwyczaj układania siana pod obrus
świątecznego stołu. Siano przypomi-
na ubóstwo Świętej Rodziny, naro-
dzenie Jezusa w stajni i położenie
Go w żłobie.

Kolędy. Kolędami nazywamy pie-
śni czerpiące swoją treść z opi-
sów biblijnych o Narodzeniu Pana
Jezusa, pokłonie pasterzy i Mę-
drców. Obok tych kolęd opartych
na przekazach Pisma Świętego, po-
wstawały też piosenki ludowe oparte
na motywach Bożonarodzeniowych
zwane powszechnie „pastorałkami”.
Skarbiec tych świątecznych śpiewów
kształtował się przez wieki. W Pol-
sce jest znanych ponad pół tysiąca
kolęd! Niektóre z nich treścią odno-
szą się do wydarzeń historycznych,
w których się zrodziły.

Tym samym słowem „kolęda” okre-
ślamy wizytę duszpasterzy w na-
szych mieszkaniach w okresie bo-
żonarodzeniowym. Kapłan przynosi
do naszych domów błogosławień-
stwo, a w jego osobie naszym ro-
dzinom i naszej pracy błogosławi
sam Pan Jezus. Taki też jest głów-
ny cel kolędowania. Przy tej oka-
zji poświęconą kredą kreśli się na
drzwiach mieszkania czy domu lite-
ry: „K + M + B” oraz liczbę roku
(K – Kasper, M – Melchior i B – Bal-
tazar) lub „C + M + B” będace
nawiązaniem do pierwszych liter
łacińskiego zdania Christus man-
sionem benedicat (Niech Chrystus
błogosławi temu domowi) – i przy
tej interpretacji pozostańmy. Iść do
kogoś po kolędzie oznacza iść do

kogoś z życzeniami z racji Świąt
Bożego Narodzenia. Zwłaszcza na
wsi utrwalił się zwyczaj kolędni-
ków – przebranych za pasterzy czy
też trzech króli, którzy odwiedzając
domy bawią mieszkańców przedsta-
wieniami, śpiewem, a nawet niewin-
nymi psotami.

Szopka. Pierwszą szopkę przedsta-
wiającą scenę narodzenia Pana Je-
zusa urządził św. Franciszek z Asyżu
w 1223 r. w skalnej grocie. Zwyczaj
szybko rozpowszechnił się we Wło-
szech, a potem w Europie i na
świecie. Ustawiając w stajence fi-
gurki Pana Jezusa, Matki Najświęt-
szej, św. Józefa, pasterzy, mędrców
chcemy obrazowo lepiej uświadomić
sobie prostotę, ubóstwo i pokorę z ja-
kimi przyszedł do ludzi na świat Pan
Jezus, który jest zarazem Królem
Wszechświata i Bogiem.

Wieczerza Wigilijna. Wieczerza
Wigilijna, to uroczysta rodzinna
kolacja związana z dzieleniem się
opłatkiem, składaniem szczerych ży-
czeń, obdarowywaniem się prezen-
tami i śpiewem kolęd. Rodzina przy
wigilijnym stole jest pierwszą wspól-
notą, która obchodzi cud przyjścia
na świat Syna Bożego i dzieli radość
z Jego obecności wzorem Świętej
Rodziny z Nazaretu.

Gdy wszyscy są już przy stole, na-
leży zgasić światła i zapalić wigilij-
ną świecę. Mrok przypomina świat
pogrążony w grzechu. Światło świe-
cy to Jezus Chrystus rozpraszający
mroki grzechu i nasza nadzieja.
Zapalając świecę mówi się Świa-
tło Chrystusa. Odpowiadają wszy-
scy: Bogu niech będą dzięki. Teraz
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wszyscy śpiewają kolędę np. „Gdy
się Chrystus rodzi” i wówczas zapa-
lamy pozostałe światła. Następnie
osoba prowadząca rozpoczyna zna-
kiem krzyża: „W Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego” po czym czyta
fragment Ewangelii o narodzeniu
Pana Jezusa (Łk 2,1–20). Po odczy-
taniu Ewangelii śpiewamy razem:
„Bóg się rodzi”. Teraz domownicy
mogą wypowiadać intencje rodzin-
nej modlitwy na wzór Modlitwy Po-
wszechnej we Mszy św. Po wezwaniu
modlitewnym są słowa: „Ciebie pro-
simy”, i odpowiadamy „Wysłuchaj
nas Panie”.

Teraz dzielimy się opłatkiem i skła-
damy sobie życzenia. Po życzeniach
może być śpiew kolędy: „Dzisiaj
w Betlejem”. Po niej gospodarz po-
błogosławi stół i spożywamy wie-
czerzę. Podczas deseru następuje
obdarowywanie się prezentami na
wzór dobrego Boga, który obdaro-
wał nas najcenniejszym prezentem
dając Swojego Syna Jezusa na świat.
Nie spieszmy się przy spożywaniu
wieczerzy, by być ze sobą jak naj-
dłużej razem. Wieczerzę ubogacamy
śpiewem kolęd oraz odczytywaniem
przysłanych życzeń (nie mówiąc od
kogo pochodzą, niech obecni sami
odgadują).

Pasterka. Domowa Wieczerza Wi-
gilijna to niejako wstęp do święto-
wania Bożego Narodzenia z całym
Kościołem dokonanym przez spra-
wowanie liturgii w kościele. Stąd po
Wieczerzy i wspólnym rodzinnym
śpiewie udajemy się do kościoła na
Mszę św. tzw. Pasterkę, zazwyczaj
sprawowaną o północy. W naszej

parafii Pasterka będzie odprawio-
na w kościele parafialnym o północy,
a w kościele w Czerniewie i świetlicy
w Kleszczewie o godz. 21.30. W na-
szej archidiecezji taca z Pasterki
przeznaczona będzie na utrzymanie
Domu Samotnej Matki w Matem-
blewie.

Nazwa „Pasterka” wywodzi się ze
zwyczaju sprawowania w Boże Na-
rodzenie trzech Mszy św. przez każ-
dego kapłana jako znaków hołdu
złożonemu Dzieciątku Jezus przez
aniołów, pasterzy i trzech króli. Stąd
formularze mszalne nosiły nazwy:
Msza pasterska, anielska i królew-
ska. Pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia tradycyjnie poświęcamy
rodzinie. Nie składamy w tym dniu
wizyt sąsiedzkich czy rodzinnych.
To czas na bycie razem w rado-
ści świątecznej przez wspólny śpiew,
zabawę.

Skąd wzięła się data 25 grud-
nia jako dzień narodzenia Pana
Jezusa? W pierwotnym chrześci-
jaństwie (i tak jest do dzisiaj) jako
główne święta w roku obchodzo-
no Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Boże Narodzenie zaczęto obchodzić
od czwartego wieku. Ewangelie nie
informują o dacie narodzenia Pana
Jezusa. Przyjęto więc datę 25 grud-
nia jako moment, w którym zaczyna
przybywać dnia. Wtedy to poga-
nie obchodzili dzień narodzin słoń-
ca. Aby wykluczyć niebezpieczeń-
stwo mieszania wierzeń pogańskich
z chrześcijaństwem, na ten wła-
śnie dzień pogańskiego święta na-
rodzin słońca przeniesiono obchody
pamiątki narodzenia Pana Jezusa.
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Przecież to Pan Jezus jest prawdzi-
wą „światłością świata” i słońcem
wschodzącym z wysoka (porównaj –
Ewangelia św. Łukasza 1,78). Data
25 grudnia jako data narodzin Pana
Jezusa jest więc datą umowną.

A co z rokiem narodzenia Pana
Jezusa? W szóstym wieku naszej
ery papież Jan I polecił scytyjskiemu
zakonnikowi uczonemu Dionizemu
Małemu ustalić datę narodzenia Pa-
na Jezusa. Dionizy ustalił, że Pan
Jezus narodził się w 754 roku od za-
łożenia Rzymu. Rok wskazany przez

Dionizego (choć wg współczesnych
badań historycznych jest błędny) zo-
stał przyjęty za rok narodzenia Pana
Jezusa i zarazem za początek naszej
ery.

***
Niech te informacje o tradycji Świąt
i ich przeżywania przez naszych
przodków pomogą i nam dzisiejszym
chrześcijanom w radosnym przeży-
waniu Świąt Bożego Narodzenia.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – grudzień 2014

7 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Iz 40,1–5.9–11
2 P 3,8–14
Mk 1,1–8

14 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

Iz 61, 1–2a.10–11
1 Tes 5,16–24
J 1,6–8.19–28

21 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

2 Sm 7,1–5.8b–12.14a.16
Rz 16,25–27
Łk 1,26–38

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Iz 62,1–5
Dz 13,16–17.22–25

Mt 1,1–25 (Mt 1,18–25)
MSZA W NOCY
Iz 9,1–3.5–6
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 (J 1,1–5.9–14)
26 grudnia: Świętego
Szczepana, pierwszego
męczennika
Dz 6,8–10; 7,54–60
Mt 10,17–22;
28 grudnia: Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2–6.12–14
Kol 3,12–21
Łk 2,22–40 (Łk 2,22.39–40)
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INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Gorąco dziękuję moim drogim Pa-
rafianom za ofiarność na potrzeby
naszej parafii. To dzięki Waszej
wielkiej hojności udało się nam wy-
budować na terenie parafii trzy ko-
ścioły, które służą duchowej pomocy
wiernym oraz gruntownie odnowić
kościół parafialny. Na te cele nie
otrzymaliśmy żadnej pomocy z ze-
wnątrz lub był to tylko niewielki
ułamek procentu. Po konsekracji ko-
ścioła w Ełganowie powstała myśl
wybudowania w Trąbkach Wiel-
kich dla ludzi w podeszłym wieku,
samotnych i chorych Domu Ulgi
w Cierpieniu imienia Św. Ojca Pio.
Ksiądz dyrektor kościoła w Ełga-
nowie, Bolesław Antoniów polecił
bardzo dobrego, a przy tym bardzo
religijnego architekta, który wraz
ze swoją firmą podjął się wyko-
nania projektu tego dzieła. Praca
trwała prawie 2 lata. Wyceniono, że
takie przedsięwzięcie będzie kosz-
towało około osiem milionów zło-
tych. Projekt to nie tylko mury, ale
i przyłącza wodne, kanalizacyjne,
elektryczne, to dojazdy i parkin-
gi, to wreszcie wnętrza budynku
i przeznaczenie pomieszczeń, a na-
wet rodzaj materiału budowlanego.
Zaprojektowanie wszystkiego wy-
maga pracy wielu specjalistów. Stąd
koszty projektu są ogromne. Wyce-
niono go na 172 tys. złotych. Po
jego wykonaniu i weryfikacji koszt
projektu został obniżony do 147 500
złotych. Dlatego podjąłem decyzję
comiesięcznej zbiórki ofiar na ten

cel. Jestem wdzięczny Bogu, że uda-
ło mi się znaleźć skarbników, którzy
podejmują się co miesiąc odwiedzać
Wasze domy i prosić o ofiarę serca
na Dom Ulgi w Cierpieniu. Obec-
nie 27 skarbników (w większości po
dwóch) włączyło się w akcję kwe-
stowania na ten dobry cel. Wielu
parafian nie wpuszcza ich do domu
i nie składa ofiary na tę intencję.
Widocznie mają inne zdanie – może
mnie podejrzewają o marnowanie
zebranych ofiar, albo nie obdarzają
zaufaniem swojego proboszcza. To
ich sprawa i ja szanuję ich decyzję.
Tym bardziej Wam ofiarodawcom
i Wam drodzy skarbnicy dziękuję
za pomoc i ofiary. Do chwili pisania
tych refleksji zebraliśmy na Dom
Ulgi w Cierpieniu 49 860 zł, czy-
li jedną trzecią kosztów projektu,
który jest wykonany i trzeba go
spłacić. Moim zdaniem jest to bar-
dzo dużo, tym bardziej, że większa
część Ełganowa wyłączyła się od
składania ofiar na ten cel. To ich
sprawa i nie mam do mieszkań-
ców Ełganowa żalu, ani pretensji do
tych, którzy odmówili mi pełnienia
funkcji skarbników. Niech cieszą się
świątynią, którą Wy pomogliście im
wybudować.

Powstał problem z wydanym już
pozwoleniem na budowę, które
wstrzymano w wyniku protestu
p. Deli uzurpującego sobie prawo
do działki, na której ma stanąć
Dom Ulgi w Cierpieniu. Żąda on od
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gminy zapłaty za działkę w wyso-
kości 380 tys. złotych. Stwierdził,
że gminę na to stać. Widocznie
przy realizacji dobrego dzieła sza-
tan przeszkadza. Ja chciałbym za
mojej kadencji doczekać chociaż po-
łożenia fundamentów pod ten budy-
nek. Niech się stanie nie moja, ale
Boża wola. W każdym razie projekt
trzeba spłacić, bo jest wykonany.

***
Od soboty, 6 grudnia i w pierw-
szą niedzielę grudnia dotychczasowi
skarbnicy przybędą do Was z opłat-
kiem i proboszczowskimi życzenia-
mi świątecznymi. Ofiary złożone
z tej okazji będą przeznaczone na
zimowe ogrzewanie kościołów. Jak
dotąd starałem się, by w naszych
świątyniach w zimie było ciepło
podczas nabożeństw. Tym razem
nie będziemy więc zbierać ofiar na
ten cel w przedsionku kościoła przed
Mszą św.

W grudniu i styczniu ze względu na
czas kolędowy skarbnicy nie będą
zbierać ofiar na Dom Ulgi w Cier-
pieniu. Ponowimy akcję od lutego.
Wydatki, jeśli zyskamy prawomocne
pozwolenie na budowę, będą ogrom-
ne. Chętnie przyjmiemy od Was na
ten cel dziesięcinę, a nawet dom
czy mieszkanie. Będziemy też za-
biegać o środki z dotacji instytucji
państwowych. Ponieważ założyłem
Fundację Domu Ulgi w Cierpieniu
im. Św. Ojca Pio, zarejestrowaną
w krajowym sądzie, będzie można
przekazać jeden procent podatku na
jej konto. Nr konta: 82 8335 0003
0300 0330 2000 0010.

***

Przed Świętami Bożego Narodze-
nia członkowie parafialnej Caritas
przybędą do parafian samotnych
i w podeszłym wieku z życzeniami
świątecznymi, również od Waszych
duszpasterzy, a bardzo potrzebują-
cym przekażą od wspólnoty parafial-
nej skromne upominki – świąteczne
paczki.

Dlatego też zwracam się do kie-
rownictwa sklepów o wystawienie
w nich koszy, do których chęt-
ni do niesienia pomocy materialnej
potrzebującym będą mogli złożyć
produkty zakupione w tym sklepie.
Zbiórka trwać będzie do 20 grudnia.

***
W związku z upływającym ter-
minem mojego duszpasterzowania
w trąbkowskiej parafii, w następ-
nych numerach „Kany” ukaże się
w streszczeniu kronika wydarzeń
parafialnych od 1972 r. do chwili
obecnej.

***
Terminy spowiedzi przed Świętami:

a) w sobotę, 20 grudnia w Trąbkach
Wielkich w godzinach 8.00–10.00
i 15.00–17.00, ewentualnie po wie-
czornej Mszy św., w Czerniewie
w godzinach 11.00–12.00;

b) w niedzielę, 21 grudnia w godzi-
nach 15.00–18.00;

3) w poniedziałek, 22 grudnia w go-
dzinach 8.00–9.00 i 16.00–17.00,
a także po Mszy św.;

d) codziennie podczas Adwentu
w godzinach 16.30–17.00 i na ży-
czenie po roratach.

ks. E. Szymański
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PLAN KOLĘDY

Nowych mieszkańców parafii prosimy o zgłoszenie kolędy.

***
27 grudnia, sobota, od godz. 9.00: Czerniec

28 grudnia, niedziela, od godz. 13.00: Kleszczewo Górne, ul. Gdańska,
od leśniczówki, ul. Jodłowa, ul. Polna

29 grudnia, poniedziałek, od godz. 9.30: Czerniewo i Czerniewko

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

31 grudnia – kolędy nie będzie

CAŁY TWÓJ

«Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według Twego słowa».

Anioł Pański zwiastował Pannie Ma-
ryi, że jest Bogu potrzebna. Ma stać
się ważnym ogniwem, które połączy
człowieka z Bogiem i ziemi przychyli
Niebo. Trzy razy dziennie przypomi-
nają o tym dzwony na Anioł Pański.
Trzy razy dziennie Maryja z Nazaretu
podpowiada nam najpiękniejsze sło-
wa, jakie człowiek może powiedzieć
Bogu: Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według Twego słowa.

W ten sposób podpisała zgodę na
całą przyszłość, od Betlejem, przez
egipskie wygnanie i lata w Nazarecie,
przez krzyż, do tajemnic chwaleb-
nych. Cokolwiek się zdarzy – jestem
służebnicą Twoją. Jestem na Twoje
rozkazy. Dysponuj mną, jak swoją
własnością. Należę do Ciebie – cała
Twoja. My także mamy swoje zwia-
stowania. My także jesteśmy Bogu
potrzebni. Mamy być niezastąpionym
ogniwem, które łączy ziemię i Niebo,
człowieka i Boga.

Ale człowiek naszego wieku mówi
chętniej: Nie będę służył. Jest panem
ziemi i śni mu się panowanie nad
innymi planetami, choć – co prawda
– coraz mu trudniej zapanować nad
sobą, kierować własnym rozwojem
i sercem.

Sięga po władzę nad klimatem, po-
trafi czasem zmusić deszcze, burze
i chmury, aby mu służyły. Ale nie
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ma władzy nad zmienną pogodą wła-
snych nastrojów, jest bezradny wobec
niżu, depresji i szalejącej burzy zmy-
słów. Chce zmienić kierunek rzeki
i wykorzystać siłę wiatru, lecz sam
nie ma siły iść pod prąd. Jak trzcina
chwiejąca się na wietrze, poddaje się
bezwolnie opiniom, presjom, obietni-
com. Wożą go coraz szybsze samocho-
dy, wyręczają go w pracy maszyny,
myślą za niego mózgi elektronowe.
Ale kochać, cierpieć, tęsknić musi
sam i – nie potrafi.

Żeby zaoszczędzić czas i energię ma
ekspresy, komiksy, błyskawiczną zupę
w proszku i szybkoobrotowe wiertar-
ki. Ma też mnóstwo rozrywek, które
obiecują relaks. Ale – rzecz dziwna –
jest coraz bardziej zmęczony i nie wie,
co się dzieje z tym zaoszczędzonym
czasem. Buduje więc kina i stadio-
ny, ale też – kliniki psychiatryczne
i oddziały odwykowe, a te wciąż nie
mogą pomieścić ludzi zmęczonych ży-
ciem. Potrafi przedłużyć życie swemu
pokoleniu.

Może odroczyć śmierć, umie prze-
szczepiać serce i nerki, obmyśla spo-
sób obrony przed inwazją raka. Lecz
jednocześnie bez mrugnięcia oka tępi
zdrowe i kwitnące życie nienaro-
dzonych. Gdyby zaś chciał – może
w ciągu paru sekund znieść z po-
wierzchni ziemi wszelkie życie. Ma
sposób.

Jest niewolnikiem rzeczy, nad któ-
rymi kazano mu panować. Olbrzym
zniewolony przez krasnoludki. Nie
został stworzony na niewolnika.
Otrzymał wolność i cały świat w dzier-
żawę. Ma czynić sobie ziemię pod-
daną, a wszystko, co na ziemi, ma
służyć człowiekowi. Do kogo zaś na-
leży on sam, człowiek, jedyne na
ziemi stworzenie ukształtowane na

obraz i podobieństwo Boga? Tęskno-
tą człowieka jest należeć do kogoś.
Mieć zdrowe i mocne korzenie, które
gwarantują bezpieczeństwo i radosne
poczucie przynależności. Być potrzeb-
nym. Ofiarować się komuś. Bez tego
nie ma miłości. Bez miłości zaś nie ma
życia. Wszystko traci koloryt, światło
i sens. Nie ma dla kogo żyć i pra-
cować. Do kogo więc należeć? Komu
służyć? Komu ofiarować siebie? Ko-
mu powiedzieć – Cały Twój? I kto
może przyjąć ten dar – człowieka –
jego myśli, ciało, duszę, ból i radość,
początek i koniec, jego życie i śmierć
i wieczność.

– Cała Twoja jestem – mówi dziew-
czyna do swego chłopca. Ale on nie
pragnie jej całej. Jej myśli go nie
obchodzą. Z jej duszą nie wiedziałby
co począć.

– Cały twój jestem – mówi chłopiec do
swej dziewczyny. Ale niewiele może
jej ofiarować z tej «całości» – część
swego serca roztrwonił w rozlicznych
przygodach, reszta już dawno wy-
mknęła się spod jego władzy, już sam
nie należy do siebie. Czyż można
ofiarować komuś to, czego się nie
posiada? Cały twój – mówi człowiek
do pieniądza. – Pochłaniasz mnie cał-
kowicie. Poświęcam ci wszystkie siły,
myśli i tęsknoty. Cały swój – mó-
wi egoista zamykając szczelnie drzwi
swego domu. – Mam wyłączne prawo
do swego życia i szczęścia. Tylko do
mnie należy mój czas, zdrowie i los.
Cały twój – mówi też człowiek swe-
mu nałogowi, kaprysom, ambicjom
i przyjemności.

Trzy razy dziennie bicie dzwonów
na Anioł Pański przypomina nam do
kogo należy człowiek i kto ma naj-
większe do niego prawo. Nie należy
do rzeczy, bo te mają być jego posłusz-
nymi sługami. Ani do ziemi, bo ta ma
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być jemu poddana. Ani do działania,
bo ono jest tylko drogą do podporząd-
kowania ziemi. Ani do siebie, bowiem
jeden Bóg jest tym, od którego wyszli-
śmy i do którego powrócimy. Należy
więc do Boga. I najpiękniejsze, co
może zrobić, to ze swej «wolnej sto-
py», z wolnego wyboru powiedzieć:
Oto ja sługa Twój, Boże. I sługa sług
Twoich, do których mnie poślesz, Ty,
który klękałeś przed ludźmi w Wie-
czerniku, aby im nogi umywać. Nie
będę służył rzeczom, lecz Tobie. Nie
będę się chwiał – jak trzcina – za byle
powiewem, bo o Twoje słowo opieram
moje słowa, na Twojej mądrości bu-
duję moją wiedzę, z Twojej obecności
czerpię wiarę, radość i odwagę.

Należę do Ciebie, nie w części, ale
w całości. Nie oddaję Ci tego, co mi
zbywa, lecz wszystko. Nie należę do
Ciebie tylko w niedzielę, lub tylko
w czasie większych świąt, ale za-
wsze. Nie chcę dawać świeczki Tobie,
a komuś innemu ogarek.

Wszystko należy do Ciebie. Cały Twój.
Trzy razy dziennie dzwony na Anioł
Pański ogłaszają, że – «poczęła z Du-
cha Świętego». Szczęśliwi ci wszyscy,
co potrafią jak Ona powierzyć się

Bogu – błogosławione są wówczas
owoce ich życia. Mogą się wówczas
bezpiecznie oddać drugiemu człowie-
kowi, działaniu, ideom, może ich
pochłaniać nauka, praca, rozmowa
z dzieckiem, śpiew i wspaniały zjazd
na nartach z ośnieżonego stoku góry
– bowiem wszystkie ich słowa, myśli
i uczynki są również z Ducha poczęte,
jeśli potrafią powiedzieć «Cały Twój»
i tego dotrzymać.

Bóg troszczy się o swą własność
i nie zatrzymuje jej dla siebie. Także
swoją Matką podzielił się z ludźmi.
Upoważniła Go do tego w godzinie
Zwiastowania. – Oto Matka Twoja –
powiedział Chrystus z krzyża. O każ-
dym zaś człowieku powiedział: Oto
syn Twój. I tak już zostało, Panno
Maryjo – człowiek jest Twój. Cały
Twój. Wszystko zaś, co Twoje, po
stokroć należy do Boga. Gdy dzwony
biją na Anioł Pański na wieżach na-
szych kościołów, powtarzamy za Tobą
najpiękniejsze słowa, jakie człowiek
może Bogu powiedzieć: Oto jestem,
żeby Ci służyć, gotów na Twoje roz-
kazy, cały Twój.

s. Magdalena

SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM

Bóg, jako Najwyższy umysł, poznając
w akcie wiecznym siebie, wypowiada
w wieczności swoje Słowo – Logos,
które będąc doskonałym, w pełni wy-
czerpującym „odbiciem istoty Boga”
i posiadając odrębny byt osobowy,
czyli – jak to określa Orygenes –
będąc Mądrością Bożą substancjal-
nie samoistną, jest nazwane przez
Pismo święte Synem Bożym.
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Hbr 1,1–5 (1) Wielokrotnie i na różne
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, (2) a w tych
ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna. Jego to ustanowił
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez
Niego też stworzył wszechświat. (3)

Ten /Syn/, który jest odblaskiem Je-
go chwały i odbiciem Jego istoty,
podtrzymuje wszystko słowem swej
potęgi, a dokonawszy oczyszczenia
z grzechów, zasiadł po prawicy Maje-
statu na wysokościach. (4) On o tyle
stał się wyższym od aniołów, o ile
odziedziczył wyższe od nich imię.
(5) Do którego bowiem z aniołów
powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś
moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?
I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On
będzie Mi Synem.

Kol 1,15 (15) On jest obrazem Bo-
ga niewidzialnego – Pierworodnym
wobec każdego stworzenia.

Słowo więc Boskie, które – jak pi-
sze św. Augustyn – jest wiecznie
wypowiadane i które wiecznie wy-
powiada wszystko, jest Osobą Boską
i utożsamia się na mocy całej swojej
substancji z istotą Bożą. Ten roz-
grywający się ponad wiekami „dra-
mat Boski” jest jedynym i transcen-
dentnym przypadkiem rzeczywisto-
ści, w której byt jest swym własnym
przejawem, a więc prawdą o sobie
samym. Inaczej mówiąc, jest to jedy-
ny i niepowtarzalny, transcendentny
punkt, w którym utożsamia się Myśl
i Działanie Boże.

Rdz 1,1–31 (1) Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia
zaś była bezładem i pustkowiem:
ciemność była nad powierzchnią bez-
miaru wód, a Duch Boży unosił się

nad wodami. (3) Wtedy Bóg rzekł:
Niechaj się stanie światłość! I sta-
ła się światłość. (4) Bóg widząc, że
światłość jest dobra, oddzielił ją od
ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość
dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek –
dzień pierwszy. (6) A potem Bóg
rzekł: Niechaj powstanie sklepienie
w środku wód i niechaj ono oddzieli
jedne wody od drugich! (7) Uczy-
niwszy to sklepienie, Bóg oddzielił
wody pod sklepieniem od wód ponad
sklepieniem; a gdy tak się stało, (8)

Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek –
dzień drugi. (9) A potem Bóg rzekł:
Niechaj zbiorą się wody spod nieba
w jedno miejsce i niech się uka-
że powierzchnia sucha! A gdy tak
się stało, (10) Bóg nazwał tę suchą
powierzchnię ziemią, a zbiorowisko
wód nazwał morzem. Bóg widząc, że
były dobre, (11) rzekł: Niechaj ziemia
wyda rośliny zielone: trawy dające
nasiona, drzewa owocowe rodzące na
ziemi według swego gatunku owoce,
w których są nasiona. I stało się tak.
(12) Ziemia wydała rośliny zielone:
trawę dającą nasienie według swego
gatunku i drzewa rodzące owoce,
w których było nasienie według ich
gatunków. A Bóg widział, że były
dobre. (13) I tak upłynął wieczór i po-
ranek – dzień trzeci. (14) A potem
Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała
niebieskie, świecące na sklepieniu
nieba, aby oddzielały dzień od nocy,
aby wyznaczały pory roku, dni i la-
ta; (15) aby były ciałami jaśniejącymi
na sklepieniu nieba i aby świeci-
ły nad ziemią. I stało się tak. (16)

Bóg uczynił dwa duże ciała jaśnie-
jące: większe, aby rządziło dniem,
i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz
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gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na
sklepieniu nieba, aby świeciły nad
ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą
i oddzielały światłość od ciemności.
A widział Bóg, że były dobre. (19)

I tak upłynął wieczór i poranek –
dzień czwarty. (20) Potem Bóg rzekł:
Niechaj się zaroją wody od roju istot
żywych, a ptactwo niechaj lata nad
ziemią, pod sklepieniem nieba! (21)

Tak stworzył Bóg wielkie potwory
morskie i wszelkiego rodzaju pływa-
jące istoty żywe, którymi zaroiły się
wody, oraz wszelkie ptactwo skrzy-
dlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że
były dobre, (22) pobłogosławił je tymi
słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie
się...

To przedwieczne Słowo, które „było
na początku i wszystko przez Nie
się stało”, gdy wypełniły się czasy
przyjęło naturę ludzką, stając się in-
tegralnym człowiekiem, kładąc w ten
sposób kres milczeniu Boga.

J 1,1–3 (1) Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, i Bogiem było
Słowo. (2) Ono było na początku
u Boga. (3) Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

Rdz 1,1 (1) Na początku Bóg stwo-
rzył niebo i ziemię.

Ga 4,4 (4) Gdy jednak nadeszła
pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego
pod Prawem.

Flp 2,6–11 (6) On, istniejąc w postaci
Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, (7) lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy
postać sługi, stał się podobnym do
ludzi. A w zewnętrznym przejawie,

uznany za człowieka, (8) uniżył sa-
mego siebie, stał się posłusznym aż
do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
(9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko
wywyższył i darował Mu imię po-
nad wszelkie imię, (10) aby na imię
Jezusa zgięło się każde kolano istot
niebieskich i ziemskich i podziem-
nych. (11) I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM – ku
chwale Boga Ojca.

Zapożyczając wyrażeń od św. Jana,
można powiedzieć, że „Słowo stało
się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
Bóg wypowiedział się w Słowie, które
jako Ostateczne Słowo Boga „stało
się ciałem” w Jezusie z Nazare-
tu. Przedwieczny Logos-Syn Boży
stał się rzeczywiście Emmanuelem
– „Bogiem z nami”. Nietrudno za-
uważyć, że uwydatniła się przy tym
łaskawość Boga, który nieustannie
licząc się z psychofizyczną naturą
człowieka, chciał pozostać wśród lu-
dzi w postaci widzialnej, aby mogły
Go ujrzeć oczy i dotknąć ręce.

J 1,14 (14) A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. I oglą-
daliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Iz 7,14 (14) Dlatego Pan sam da
wam znak: Oto Panna pocznie i po-
rodzi Syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel.

1 J 1 (1) To wam oznajmiamy, co
było od początku, cośmy usłyszeli
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własny-
mi oczami, na co patrzyliśmy i czego
dotykały nasze ręce.

Należy podkreślić, że już w cza-
sach Starego Testamentu, Jahwe
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przebywał wśród swego wybrane-
go ludu w tajemniczych Teofanach
(objawieniach), których widzialnymi
znakami były np. na pustyni słup
obłoku i słup ognia (Wj 13,21): „Nie
ustępował sprzed ludu słup obłoku
we dnie ani słup ognia w nocy”
(Wj 13,22). Ale dopiero misterium
Wcielenia stało się w pełni widzial-
ną obecnością niewidzialnego Boga
wśród wybranego ludu. Przedwiecz-
ne Słowo, stając się człowiekiem
i wchodząc w doczesne wymiary
ludzkiej egzystencji, poddało się jed-
nak wszystkim prawom ziemi (Flp
2,7), a więc i śmierci. W momencie
integrującym ze sobą trzy misteria
zbawcze – śmierć, zmartwychwsta-
nie i wniebowstąpienie – widzialna
obecność Wcielonego Słowa po pro-
stu zniknęła sprzed oczu ludzi. Ale
nie zniknęła zupełnie, tylko przy-
brała inną postać obecności. Oto
Przedwieczne Słowo, licząc się ciągle

z psychofizyczną strukturą człowie-
ka, która domaga się zmysłowych
znaków dla wyrażenia i uobecnienia
rzeczywistości niewidzialnych, pozo-
stało wśród wybranego ludu pod
widzialną postacią swego Kościoła,
będącego sakramentem niewidzial-
nego, uwielbionego Chrystusa.

A zatem Wcielone Słowo sprawiło,
że Jego obecność zbawcza wśród
Bożego ludu jest po zmartwychwsta-
niu i wniebowstąpieniu dostrzegalna
i uchwytna, chociaż w zupełnie innej
postaci – przez Kościół i w Koście-
le. Ta obecność Wcielonego Słowa
w Kościele realizuje się szczególnie
w dwóch formach – poprzez sakra-
menty, przede wszystkim Euchary-
stię, oraz poprzez Słowo Boże. Można
zatem powiedzieć, iż Przedwieczne
Słowo „stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas” w sakramentach
i w swoim Słowie.

ks. prof. R. Rogowski

SZTUKA UTRZYMYWANIA SZCZĘŚCIA RODZINNEGO

Istnieją ćwiczenia dotyczące szczę-
ścia, które działają niczym kuracja
przeciw zmarszczkom i pozwalają ro-
dzinie wzmocnić więzi, zregenerować
siły i powrócić do formy.

„Mamusiu, dlaczego ty nie masz
żadnych przyjemności? „to pytanie
otwarło ziemię pod moimi stopami –
pisze pani Marta.

„W tym momencie pomyślałam, że
to, co budowałam z trudem, a na-
wet z entuzjazmem, nie istnieje.
Mój wysiłek, by stworzyć rodzinę,
prowadzić dom, towarzyszyć mężo-
wi, współpracować z innymi nad
projektem istotnym dla przyszłości
ludzkości – wydały mi się sprawami
wyimaginowanymi, a więc bez zna-
czenia... Według mojego syna w tym
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wszystkim, co robiłam, nie było ra-
dości – a więc nie miało to sensu.
Poczułam się głupia, a więc nie-
użyteczna, pomimo wszystkich mo-
ich ideałów i postanowień. Mądra
matka, pracowita i roztropna pani
domu, wspaniały pedagog, aktywny
paladyn nowego świata, który trzeba
zbudować dla synów – pozbawiona
radości, wspólnej zabawy – była je-
dynie balastem zrzuconym na barki
nowej generacji...

Odnawianie zasobów
rodzinnych

Entropia jest prawem fizyki, które
oznacza „postępującą i ciągłą degra-
dację systemu czy jakiejś społeczno-
ści” – to jest nieubłagany upadek,
chyba że dostarczy się jakiejś nowej
energii. Zdarza się to we wszystkich
dziedzinach. Wiemy o tym dobrze.

Nasze zaniedbane ciało wiotczeje,
samochód bez konserwacji szybko
nadaje się na złom, człowiek, który
spędza cały czas przed telewizorem,
głupieje. Każda rzecz żywa i deli-
katna wymaga pielęgnacji. Życie ro-
dzinne nie stanowi wyjątku. Nie jest
maszyną, która zawsze funkcjonu-
je. Wymaga wysiłków, poświęcenia,
zaangażowania, osobistej ofiary. Bez
tego «paliwa» zaczyna się powolna,
ale nieuchronna entropia rodziny.
Wszystko staje się szare i nudne,
trudne, zimne, irytujące.

Starodawna mądrość wyraża to za
pomocą pewnej historyjki:

Dwaj drwale pracowali w tym sa-
mym lesie przy ścinaniu drzew. Pnie
były ogromne, solidne, twarde jak
kamień. Dwaj drwale posługiwali
się swymi siekierami z jednakową

biegłością, ale stosowali różne tech-
niki.

Pierwszy uderzał w drzewo z niewia-
rygodną wytrwałością i siłą – jedno
uderzenie za drugim – nie robiąc
przerw, jedynie dla nabrania tchu.
Tymczasem drugi drwal odpoczywał
po każdej godzinie pracy.

O zachodzie pierwszy drwal wykonał
połowę pracy. Spocił się, jego mięśnie
były przemęczone, nie wytrzymałby
pięciu minut dłużej. Drugi ukończył
całą swą pracę. A przecież zaczynali
równocześnie i drzewa były identycz-
ne! Pierwszy drwal nie mógł tego
zrozumieć.

«Nie rozumiem! Jak udało ci się
na czas ukończyć wyznaczoną pracę,
choć wypoczywałeś po każdej godzi-
nie?»

Ten drugi uśmiechnął się i powie-
dział: «Widziałeś, że przerywałem
pracę co godzinę. Ale nie zauważyłeś,
że wykorzystywałem tę przerwę, by
naostrzyć siekierę!»

Tak jak ten mądry drwal, musimy
co pewien czas «naostrzyć» rodzin-
ne możliwości. Trzeba, by każda
rodzina znalazła czas na zregene-
rowanie swych czterech wymiarów
życiowych: fizycznego, uczuciowego,
umysłowego i duchowego. Jakby sta-
nowiła żywy organizm.

Zabiegi zapobiegające
«rdzewieniu»

Trzeba razem pracować, okazywać
wzajemną miłość i szacunek. Trzeba
śmiać się i żartować, nauczyć się
dyskutować, rozmawiać, modlić się,
wspólnie głośno czytać. Zasadniczą
sprawą jest spędzanie czasu razem.
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Te «ćwiczenia» w szczęściu działają
jak środki przeciw rdzewieniu i po-
zwalają rodzinie wzmacniać więzi,
regenerować się, powracać do formy.
Życie codzienne ofiaruje liczne moż-
liwości. Wystarczy z nich skorzystać.
Oto kilka przykładów:

Posiłki rodzinne. Aby przemówić
do czyjegoś serca, ducha, do du-
szy, trzeba czasami zacząć od jego
żołądka. Gdy posiłek jest pożyw-
ny, przebiega w pogodnej atmosferze
i jest przygotowany z miłością, gro-
madzenie się wokół stołu staje się
prawdziwą przyjemnością. W wie-
lu rodzinach posiłek jest związany
z małymi tradycjami, niemal rytu-
ałami, które zamieniają go w coś
szczególnego. «Mój ojciec miał cu-
downą metodę wychowania. Nie po-
zwalał nigdy, by ktoś wstał od stołu,
zanim nie powiedział o czymś no-
wym, czego dowiedział się tego dnia»
– wspomina Leo Buscaglia.

Wspólnie spędzane wakacje mo-
gą zaszczepić rodzinie poczucie wiel-
kiej stabilności i ogromnej jedności:
powstają wówczas wspomnienia, któ-
re zawsze potem kwitną w ogrodach
serca.

Rocznice stanowią wspaniałą oka-
zję, by okazywać członkom rodziny
miłość i szacunek, by dziękować za
ich istnienie i za to, że są częścią

rodziny. Są to błogosławione chwile,
w których świętuje się więź jedno-
czącą wszystkich.

Spędzane wspólnie święta służą od-
nowieniu uczuć i umocnieniu relacji
również z dalszymi krewnymi.

Wspólna nauka, wymiana lektur,
dyskusje na temat filmów czy pro-
gramów telewizyjnych, uczestnicze-
nie w wydarzeniach kulturalnych –
oto zajęcia stanowiące źródło odnowy
umysłowej i uczuciowej.

Wspólna modlitwa, czytanie frag-
mentów Pisma świętego, poświęca-
nie kilku chwil na wspólne rozwa-
żanie, jak również zaangażowanie
w pracę stowarzyszeń parafialnych
– stanowią bardzo ważne cegiełki
budujące wspólnotę rodzinną i wiarę
indywidualną.

Bardzo ważną sprawą jest również
wspólne wykonywanie prac do-
mowych. Są to zajęcia, które jed-
noczą członków rodziny. Ogromną
rolę odgrywają również wspólne roz-
rywki, atmosfera radości, humoru,
pogodne spędzanie czasu. Są w stanie
leczyć wszystkie rany zadane przez
trudne dni, i napełniać otuchą, na-
dzieją i pięknymi wspomnieniami na
całe życie.

Bruno Ferrero

PORTRETY BIBLII

Filip
Na liście siedmiu chrześcijan wy-
branych na zarządców dóbr Kościo-
ła Jerozolimskiego pierwszym był

św. Szczepan. Na drugim miejscu
znajdował się na niej Filip (szeroko
rozpowszechnione imię greckie zna-
czące tyle, co „miłośnik koni”; nosił
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je także jeden z apostołów). Filip
w Dziejach Apostolskich występuje
nie tylko jako administrator, ale
również jako ewangelizator.

Widzimy Filipa, jak udaje się do Sa-
marii, a tam do starożytnej stolicy
północnego królestwa Izraela odbu-
dowanej przez króla Heroda jako
Sebaste – wspaniałe centrum helle-
nistyczne, po grecku zwane Augusta
na cześć cesarza rzymskiego. Tam
– według Dziejów Apostolskich (Dz
8,5–8) – głosi Chrystusa z wielką
skutecznością, tak poprzez słowa,
jak i poprzez „znaki, które czynił”.
Jednak jego działalność misyjna tu-
taj się nie kończy.

W 8. rozdziale Dziejów Apostolskich
odnajdujemy Filipa, gdy kroczy dro-
gą schodzącą z Jerozolimy do Gazy
(Dz 8,26–40). Obok niego przejeż-
dżał powóz wysokiego dostojnika
królowej Etiopii (tytuł, który zo-
stał jej nadany, „Kandaki”, uznany
przez Łukasza za imię własne, był
w rzeczywistości nazwą pospolitą
jak „faraon” i oznaczał być może
„królową”). Ów etiopski minister
skarbu był jednym z nawróconych
na judaizm prozelitów, dlatego piel-
grzymował do Jerozolimy.

Filip natchniony przez Ducha Świę-
tego podszedł do powozu i zauważył,

że pasażer czyta z Księgi Izaja-
sza czwartą z tak zwanych Pieśni
o Słudze Pańskim, która opisu-
je tajemniczą postać odczytywaną
przez chrześcijan według klucza
mesjańskiego, więcej – chrystolo-
gicznego. Ta czwarta pieśń (Iz 53)
mówi o cierpieniu, śmierci i chwa-
le Sługi Pańskiego, dlatego dobrze
korespondowała z postacią Chrystu-
sa. Filip, kontynuując swą podróż
w towarzystwie ministra, skorzy-
stał więc z okazji, aby pouczyć go
o wierze chrześcijańskiej.

Gdy dojechali „nad jakąś wodę”,
nastąpił punkt zwrotny: „Oto woda
powiedział dworzanin – cóż stoi na
przeszkodzie, abym został ochrzczo-
ny?” (Dz 8,36). Misja Filipa została
wypełniona. Jako Żyd z diaspory
(o tym świadczy jego greckie imię)
zapewne był przyzwyczajony do ży-
cia pośród pogan, których ewangeli-
zowanie (oraz innych osób związa-
nych, jak Samarytanie, z odmienną
formą religii lub tradycjami) musia-
ło być dla niego bardzo znaczące.
Do pogan należał też dworzanin –
z racji swego pochodzenia.

Odnajdujemy później Filipa w Ce-
zarei Nadmorskiej (Dz 21,8–9), sie-
dzibie rzymskiego gubernatora Pa-
lestyny. Tam zamieszkał ze swo-
imi czterema niezamężnymi córka-
mi „mającymi dar proroctwa”. Tam
też miał zaszczyt przyjąć i gościć
św. Pawła, który po raz ostatni uda-
wał się do Jerozolimy, gdzie został
aresztowany i gdzie rozpoczął się je-
go ostateczny i rozstrzygający etap
życia.

Gianfranco Ravasi
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ZAWSZE RAZEM

„Poszedł też i Józef... aby zo-
stać wpisanym wraz z Maryją, za-
ślubioną swą małżonką brzemien-
ną...” (Łk 2,4–5)

„Weź dziecię i matkę jego i uchodź
do Egiptu... A on powstał, wziął
dziecię i matkę jego i poszedł do
ziemi Izraelskiej”. (Mt 2,13 i 21)

Zawsze razem. O ile możliwe, za-
wsze razem fizycznie. Gdy oddalenie
fizyczne staje się koniecznością, za-
wsze razem sercem, myślą, całą isto-
tą. Tego wymaga prawdziwa miłość.
Na tym polega doskonała wspólnota.

Warto odwołać się do wzorca – Maryi
i Józefa. Oni są zawsze razem.

Józef, gdy nie rozumie tajemnicy Ma-
ryi, zamierza ją potajemnie opuścić.

Jest sam ze swymi myślami, lecz
myśli o Maryi, chce brać odpowie-
dzialność na siebie, oby tylko Ją nie
spotkała krzywda. Do Betlejem jadą
razem. Maryja nie musiała jechać.
Spis obejmował wyłącznie mężczyzn.
Sama była tuż przed rozwiązaniem.
Ten tydzień mogła poczekać. Na
pewno jednak potrzebowała dobroci
Józefa, Józef zaś nie chciał w tym
stanie zostawić Jej samej.

Trzeba uciekać przed złością ludzką.
Na obczyznę idą razem. Tam znoszą
trudy wygnania razem.

Po latach zarysowuje się możliwość
powrotu. Do Nazaretu wracają ra-
zem. Razem prowadzą wspólne ży-
cie, razem pracują, razem wychowują
Chrystusa, razem się modlą, razem
udają się do Jerozolimy, (wystar-
cza chwilowe rozłączenie w drodze,
by zgubili swój skarb – Jezusa), ra-
zem szukają zgubionego syna, razem
wracają do Nazaretu. Jest to bardzo
wymowny przykład. Godny przeży-
cia w swoim własnym małżeństwie.

o. Dominik Wider

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

8 listopada w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich została
ochrzczona Natalia Emilia Drań-
czuk, córka Sylwii i Kamila z Trą-
bek Wielkich.

***

11 listopada odbyły się gminne
uroczystości z okazji Święta Niepod-
ległości. Obchody rozpoczęła Msza
św. w kościele w Trąbkach Wielkich
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Nowo ochrzczona Natalia Emilia Drańczuk z rodzicami, siostrzyczką i chrzestnymi

Święto Niepodległości – uroczystość patriotyczna w trąbkowskim gimnazjum,
nadanie pani Józefie Krośnickiej tytułu Honorowego Obywatela Gminy Trąbki
Wielkie (fot. A. Markowski)
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z udziałem pocztów sztandarowych
ze szkół, drużyn harcerskich i OSP.
Po Mszy św. i apelu pamięci przed-
stawiciele władz, szkół, harcerzy,
OSP oraz mieszkańców złożyli wią-
zanki kwiatów i znicze pod tabli-
cą Żołnierzy Wyklętych, odsłoniętej
i poświęconej 28 lutego br. na mu-
rze kościoła. Po tej ceremonii sprzed
bramy kościelnej wyruszył uroczy-
sty pochód ze sztandarami i pochod-
niami do naszego gimnazjum, gdzie
odbyła się artystyczna część obcho-
dów. Uroczystości w szkole rozpo-
częły się od wręczenia aktu nadania
Pani Józefie Krośnickiej Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Trąbki
Wielkie, przyznanego przez Radę
Gminy. W programie artystycznym
licznie zgromadzonej publiczności
zaprezentowali się aktorzy Teatru
Muzycznego z Gdyni w strojach
z okresu wojen napoleońskich, har-
cerze z 11 GDSH z miejscowego
gimnazjum oraz Męskie Towarzy-
stwo Śpiewacze „Gryf” z Trąbek
Wielkich – z tej okazji chórzy-
ści wystąpili w strojach uczestni-
ków powstania warszawskiego. Tę
część obchodów uświetniły salwy
z broni palnej, będącej elementem
wyposażenia rekonstruktorów hi-
storycznych z Gdyni. Uroczystości
zakończyły się poczęstunkiem dla
artystów i gości w stołówce szkol-
nej.

***
16 listopada odbyły się wybory
samorządowe do rad gmin, powia-
tów i sejmików wojewódzkich oraz
wybory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast.

W naszej gminie o stanowisko wój-
ta rywalizowały 3 osoby: Błażej
Konkol – aktualny wójt, Mariusz
Paradecki – do niedawna dyrektor
naszego gimnazjum oraz Tomasz
Kempa. Podobnie jak w latach 2006
i 2010, w I turze wyborów zwyciężył
Błażej Konkol, na którego głosowało
2015 wyborców, co stanowi 52,43%
ważnie oddanych głosów. Mariusz
Paradecki otrzymał 1239 głosów
(32,24%), a Tomasz Kempa uzyskał
589 głosów czyli 15,33%.

W wyborach do 15-to osobowej Rady
Gminy Trąbki Wielkie uczestniczyło
45 kandydatów.

Radnymi VII kadencji zostali wy-
brani: Jan Selka z Kleszczewa,
Michał Studziński z Drzewiny,
Piotr Zarzycki z Postołowa, Ry-
szard Budzyński z Warcza, Ma-
rek Czerwiński z Mierzeszyna,
Andrzej Klonowski z Błotni, An-
na Stosio z Gołębiewa Wielkiego,
Marian Płotka z Sobowidza, Zbi-
gniew Leszczyński z Sobowidza,
Mariola Łabędzka z Gołębiew-
ka, Wioleta Frydrych z Trąbek
Wielkich, Wiesław Keler z Trąbek
Wielkich, Karol Kusaj z Ełgano-
wa, Adam Zarzycki z Kaczek oraz
Józef Sroka z Trąbek Wielkich
(został wybrany w okręgu obejmu-
jącego Kłodawę i Złą Wieś).

Do Rady Powiatu Gdańskiego z na-
szej gminy zostali wybrani: Dorota
Bąk, Andrzej Gralla, Tomasz
Kempa i Mateusz Sroka – wszy-
scy z Trąbek Wielkich. Radnymi
Sejmiku Województwa Pomorskiego
wybrani zostali mieszkańcy nasze-
go powiatu: Danuta Sikora i Ry-
szard Świlski.
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***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
seniorów rundy jesiennej sezonu
2014/2015. W lidze okręgowej (gru-
pa Gdańsk I) zespół Orzeł Trąbki
Wielkie zajmuje 13 miejsce z do-
robkiem 12 punktów (3 zwycięstwa,
3 remisy i 9 porażek) przy stosunku

bramek 17 do 36. W klasie A (grupa
Gdańsk II) drużyna Sokół Ełgano-
wo zajmuje 2 miejsce z dorobkiem
30 punktów (8 zwycięstw, 4 remisy
i 1 porażka) przy stosunku bramek
41 do 9.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – grudzień 2014

1. a) O Boże błogosławieństwo
dla Jakuba Ratkowskiego
w 5. urodziny

b) Za śp. Jana Halbę

2. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Magdaleny
i Dariusza Łyczaków

b) Za śp. Elżbietę i Jana
(6. rocznica śmierci) Zielke

3. a) Za zmarłych rodziców
i rodzeństwo ks. proboszcza

b) Za śp. Hertę Ulatowską

1600, Czerniewo: O Boże bło-
gosławieństwo dla Aleksandry
i Grzegorza Budników

4. a) Za śp. Marcina Albina

b) Za śp. Jana Halbę

5. a) O zdrowie dla Stefanii

b) Za śp. Hertę Ulatowską

6. a) O zdrowie dla Stefanii

b) Za śp. Zygmunta Preussa
(10. rocznica śmierci)

7. 700: Za śp. Juliana
Morawskiego

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Bartosza Bajorów

b) Za śp. Andrzeja Prissa

1000: O zdrowie dla ks. abpa
Sławoja Leszka Głódzia

1115: O potrzebne łaski dla
Jakuba

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

8. a) Za śp. Edwina Szymańskiego
(20. rocznica śmierci)

b) Za śp. Edwarda Tkaczyka
(4. rocznica śmierci)

9. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Jana Halbę

10. a) Za śp. Juliana Morawskiego

b) Za śp. Stanisławę (2. rocznica
śmierci) i Władysława Kanków

1600, Czerniewo: O Boże bło-
gosławieństwo dla Aleksandry
i Grzegorza Budników
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11. a) O Boże błogosławieństwo dla
Anny Ratkowskiej w urodziny

b) Za śp. Urszulę Kelpin

12. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Jana Halbę

13. a) Za śp. Aleksandra Godlejew-
skiego i zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Urszulę Kelpin

14. 700: Za śp. Jana Halbę

830, Czerniewo:
a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jolanty
i Krzysztofa Gorzyńskich
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa oraz za
śp. Marcina Albina

b) Za śp. Dionizego Szynkę

1000: Za śp. Urszulę Kelpin

1115: Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

15. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Jana Halbę

16. a) Za śp. Zygmunta Zaremb-
skiego (23. rocznica śmierci)

b) Za śp. Urszulę Kelpin

17. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Urszulę Kelpin

18. a) Za śp. Józefę Kwiatek
(18. rocznica śmierci)

b) Za śp. Jana Halbę

19. a) Za zmarłych z rodziny Belau

b) Za śp. Jana Halbę

20. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Mariana Dzwonkow-
skiego (1. rocznica śmierci)

21. 700: Za śp. Juliana
Morawskiego
830, Czerniewo:
Za śp. Alojzego Ptacha
(1. rocznica śmierci)
1000: Za śp. Jana Halbę
1115: Za śp. Hertę Ulatowską
1800: Za śp. Urszulę Kelpin

22. Za śp. Jana Halbę

23. a) Za śp. Jana Halbę
b) Za śp. Urszulę Kelpin

24. a) O zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla solenizanta
ks. kan. Adama Krolla
b) Za śp. Jana Halbę

25. 700: Za śp. Metę Cymerman
oraz Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plak
830, Czerniewo:
Za śp. Jadwigę (11. rocznica
śmierci) i Józefa Borkowskich
oraz Włodzimierza Sautycza
1000: Za śp. Monikę
i Kazimierza Bugów
1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Kata-
rzyny i Zdzisława Kwiatków
w 15. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1800: W intencji rodziców
modlących się za dzieci
i w intencji ich dzieci

26. 700: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
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26. 830, Czerniewo: a) Za śp. Ta-
deusza, Marię i Adama
Kosikowskich oraz za zmarłych
z tej rodziny

b) Za śp. Stanisławę, Józefa,
Władysława i Stanisława
Szostków

1115: Za śp. Szczepana
Goczkowskiego oraz za
zmarłych z tej rodziny

27. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Felicji Ogórek w 80. urodziny

b) Za śp. Jana Halbę

28. 700: Za śp. Dorotę Knapińską
(17. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Marii i Przemysława
Sautyczów w 32. rocznicę
sakramentu małżeństwa oraz
w intencji Anny i Krzysztofa
Sautyczów w urodziny

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
w 80. urodziny

1800: Za śp. Urszulę Kelpin

29. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Anity i Seba-
stiana Płócienników w 7. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (urodziny)

30. a) Za śp. Marcina Albina

b) Za śp. Urszulę Kelpin

31. Za śp. Juliana Morawskiego
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Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
25 grudnia: Patryk Leszek Strzałkowski i Jakub Franciszek Korycki
29 grudnia: Sandra Klaudia Jacykowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
26 grudnia: 1. roczn. s. m. Doroty (z d. Szypica) i Szymona Pydo
25 grudnia: 10. roczn. s. m. Anny i Marcina Latoszewiczów
25 grudnia: 15. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Nowak) i Zdzisława Kwiatków
25 grudnia: 30. roczn. s. m. Marioli i Leszka Piotrowskich
26 grudnia: 45. roczn. s. m. Reginy i Czesława Gawryjołków

ODESZLI DO PANA

30 października: zmarł w wieku 67 lat śp. Julian Morawski
z Kleszczewa
7 listopada: zmarł w wieku 79 lat śp. Bogumił Szczukowski z Kaczek
9 listopada: zmarł w wieku 80 lat śp. Dionizy Szynka z Czerniewa

2 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Michała Jaworskiego
14 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Barbary Anisewicz
16 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Chmury
20 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Mariana Dzwonkowskiego
21 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Alojzego Ptacha

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


