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Maryja

podtrzymuje nas
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w oczekiwaniu

na Pana.
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SŁOWO DO WIERNYCH

Siostry i Bracia!

Wiem, że jesteście umęczeni nie-
dospanymi nocami, dojazdami do
pracy, wielością obowiązków, ilością
spraw do załatwienia i ciągłym bra-
kiem czasu. Wszyscy doświadcza-
my pewnej nerwowości, która nas
otacza. Dlatego potrzebujemy uspo-
kojenia, wyciszenia i modlitwy. Po-
trzeba nam refleksji nad własnym
życiem, by nieustannie nadawać
mu właściwy kierunek. Kościół da-
je nam taką możliwość. Proponuje
nam Adwent, który ma być czasem
przygotowania i skupienia, czasem
radosnego czekania na przyjście Bo-
ga w człowieku.

Co robić? Pan Jezus mówi, żeby
„uważać i czuwać”.

Chciałbym wam opowiedzieć o An-
tonim Pustelniku. To egipski świę-
ty żyjący w III wieku, w okresie
gdy chrześcijaństwo zostało oficjal-
nie uznane za religię państwową
i wreszcie ustały prześladowania
za wiarę. Antoni wypracował nowy
model życia. Polegał on na surowej
ascezie, kontemplacji i wyrzeczeniu
się wszystkiego. Po śmierci rodziców
dwudziestoletni Antoni rozdał cały
majątek i zamieszkał na Pustyni
Libijskiej. Tam oddał się pracy, mo-
dlitwie i pokucie. Wiódł życie pełne
umartwień w całkowitym milcze-
niu.

Taka zmiana stylu życia nie przy-
szła mu łatwo, kosztowała go wiele

wyrzeczeń i trudu. Wciąż zmagał się
z samym sobą. Słynął ze świętości
i mądrości. Miał dar widzenia rzeczy
przyszłych. Jego postawa znalazła
wielu naśladowców. Sława i cuda
sprawiły, że pojawili się wokół nie-
go ludzie, którzy chcieli być jego
uczniami. Pustynia zaczęła więc za-
pełniać się eremami. Podobno było
ich około sześciu tysięcy.

Pewna legenda mówi, że Abba An-
toni podczas modlitwy usłyszał głos:
„Antoni, nie jesteś jeszcze tak do-
skonały, jak pewien szewc z Alek-
sandrii”. Pustelnik wybrał się więc
natychmiast do Egiptu, aby od-
szukać tego szewca i dowiedzieć
się, w czym tkwi tajemnica jego
świętości. Szewc, bardzo zdziwio-
ny, powiedział, że nie robi niczego
wielkiego. Mówił: „Moje życie jest
zupełnie zwyczajne i szare. Jestem
zwykłym szewcem. Gdy rano wstaję,
modlę się za całe miasto, w którym
mieszkam, a szczególnie za moich
sąsiadów i przyjaciół. Potem zasia-
dam do pracy i pracuję rzetelnie
przez cały dzień. Unikam fałszu,
obmowy, staram się dotrzymywać
słowa. Chcę żyć uczciwie i szczerze
służyć Bogu. Oto całe moje życie”.

Siostry i Bracia! Czy każdy z nas
mógłby opowiedzieć o swoim życiu
tak jak szewc? Kolejny Adwent to
kolejna dana nam szansa! Nie ma
takiego błędu, którego nie można
by naprawić. Ale trzeba czuwać, by
unikać następnych!
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Pewien rycerz, który uczestniczył
w wyprawie krzyżowej, postano-
wił przynieść do swego rodzinnego
miasta, Florencji, świecę zapaloną
u grobu Jezusa Chrystusa w Jerozo-
limie. Z bijącym sercem przystąpił
do realizacji swojego postanowienia.
Zdawał sobie sprawę, że nie jest to
łatwe. Wiedział, że nie przewidzi
wszystkiego, co może się wydarzyć
w drodze. Podróżowanie w owym
czasie było długie i niebezpieczne,
dlatego przeżył wiele przygód. Był
napadany przez ludzi i atakowany
przez zwierzęta. Kiedy wreszcie po
wielu miesiącach podróży wchodził
do Florencji, ludzie nie rozpoznali
w nim wielkiego rycerza. Myśleli,
że to człowiek szalony, który ca-
łym ciałem osłaniał płomień świecy
przed podmuchami wiatru.

Rycerz osiągnął jednak swój cel
i od płomienia, który tak dzielnie
podtrzymywał, zapłonęły wszystkie
świece na głównym ołtarzu katedry.
Gdy go potem zapytano, co trzeba

zrobić, aby w czasie tak długiej
i niebezpiecznej podróży płomień
świecy nie zgasł, odpowiedział: „Ten
mały płomyk wymaga tylko jednego:
ani na chwilę nie można poczuć się
pewnym. Trzeba cały czas czuwać”.
Cytuję Ewangelię, trzeba „czuwać
– z wieczora czy o północy, czy
o pianiu kogutów, czy rankiem”.

Rozpoczyna się gorączka przedświą-
tecznych zakupów. To wszystko jest
ważne, ale nie sprowadzajmy przy-
gotowań do sprawunków! Dajmy
z siebie w tym roku więcej! Może
warto spróbować prostować swoje
ścieżki i naprawiać drogi do innych?
O to będzie prosił Jan Chrzciciel,
główna postać Adwentu.

Pamiętajmy, że całe nasze życie jest
jednym wielkim adwentem, czyli
oczekiwaniem na spotkanie z Bo-
giem twarzą w twarz, które na
pewno kiedyś nastąpi.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – grudzień 2015

6 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu
Ba 5,1–9
Flp 1,4–6.8–11
Łk 3,1–6

13 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu
So 3,14–18a
Flp 4,4–7
Łk 3,10–18

20 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu
Mi 5,1–4a
Hbr 10,5–10
Łk 1,39–45

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego
Wieczorna Msza wigilijna
Iz 62,1–5

Dz 13,16–17.22–25
Mt 1,1–25

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 lub J 1,1–5.9–14

27 grudnia: Święto Świętej
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2–6.12–14
Kol 3,12–21
Łk 2,41–52

W OCZEKIWANIU NA BOŻE NARODZENIE
W Kościele rozpoczyna się Adwent

Adwent zawsze rozpoczyna się
w niedzielę, która jest najbliżej
uroczystości św. Andrzeja Apostoła,
i trwa 23–28 dni, obejmując czte-
ry niedziele. W tym roku pierwsza
niedziela Adwentu przypada 29 li-
stopada, Adwent trwać więc będzie
25 dni, bo kończy się wigilią Bożego
Narodzenia.

Przez cztery tygodnie w świąty-
niach odprawiana będzie poranna

Msza, czyli tak zwane roraty, na
które dzieci chodzą z lampionami.
Zmieni się kolor szat księży odpra-
wiających Msze, aż do świąt będą
one fioletowe.

W każdą kolejną niedzielę Adwentu
w kościele zapalana będzie świeca
– ma ona jasny kolor, często zdobi
ją biała wstążka i zielona gałązka.
W kościołach umieszczana jest przy
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ołtarzu. Pierwsza świeca symboli-
zuje przebaczenie grzechu niepo-
słuszeństwa Adamowi i Ewie przez
Boga, druga – wiarę patriarchów
narodu izraelskiego w dar Ziemi
Obiecanej. Trzecia to symbol radości
króla Dawida świętującego przymie-
rze z Bogiem. W czwartą niedzielę
Adwentu palą się już wszystkie
cztery świece. Ostatnia symbolizuje
nauczanie proroków, którzy zapo-
wiadają przyjście Mesjasza i jego
królestwa. Świece i lampiony przy-
noszą też wierni na poranne roraty.
Świeca roratnia, tzw. roratka, jest
zazwyczaj biała i ma niebieskie
elementy symbolizujące matkę Je-
zusa, Maryję – może to być jej
wizerunek, niebieskie kwiaty czy
lilijki. Świece i lampiony w litur-
gii adwentowej wyrażają czuwanie,
oczekiwanie; światło jest wyrazem
radości z bliskiego przyjścia Jezusa.

Z Adwentem związany jest też zwy-
czaj wieszania w domach wieńca ad-
wentowego, który ma przypominać
wiernym o zbliżających się świę-
tach. Gałązki z igliwiem w wień-
cu symbolizują świąteczną choinkę,
a cztery świeczki – cztery tygodnie
Adwentu. Świece zapala się podczas
wspólnych modlitw i posiłków.

W niektórych domach dzieci przy-
gotowują na ten czas kalendarz
adwentowy – w ponumerowanych
miejscach kalendarza ukryte są
drobne rzeczy, na przykład sło-
dycze, co dzień odkrywając jedną
niespodziankę.

W przeciwieństwie do Wielkiego
Postu Adwent nie ma charakte-
ru wyłącznie pokutnego. Niegdyś

w Kodeksie Prawa Kanonicznego
był zapis, że w czasach zakazanych
katolikom zabaw hucznych nie wol-
no urządzać, a za ten czas uznawano
Wielki Post i Adwent. Teraz Kościół
katolicki uznaje Adwent za czas
radosnego oczekiwania na przyjście
Jezusa Chrystusa i zakazu takiego
nie ma. Jednak na wielu portalach
katolickich przypomina się młodym
ludziom, by nie ignorowali ascetycz-
nego wymiaru Adwentu, bo przygo-
towanie do Bożego Narodzenia ma
charakter duchowy i chodzi w nim
o nawrócenie i odnowę moralną.
W tym też celu Kościół prowadzi
rekolekcje adwentowe, kończące się
zazwyczaj spowiedzią.

Słowo „adwent” pochodzi z języ-
ka łacińskiego „adventus”, które
oznacza przyjście. Dla starożytnych
Rzymian oznaczało oficjalny przy-
jazd Cezara. W okresie wczesne-
go chrześcijaństwa określenia tego
używano na oznaczenie podwójnego
przyjścia Chrystusa: jako wcielenia
człowieka i jako sędziego w chwale
– na końcu świata.

Pierwsza wzmianka historyczna
o adwencie znajduje się w dekrecie
Synodu w Saragossie (Hiszpania)
w 380 roku. Natomiast najstar-
sze ślady obchodów odnajdujemy
w Hiszpanii i Galii w IV wieku. Miał
on tam charakter pokutny, związa-
ny z postem, abstynencją małżeń-
ską oraz skupieniem. Dopiero od V
wieku ten okres traktowano jako
przygotowanie wiernych do świąt
Bożego Narodzenia.

Adwentowe zwyczaje religijne

Okresem Adwentu rozpoczynamy
nowy rok kościelny, liturgiczny. Sa-
mo słowo „Adwent” oznacza przyj-
ście naszego Zbawiciela, którego
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powinniśmy oczekiwać i na to spo-
tkanie z Nim trzeba nam się przy-
gotować. Pierwsza część Adwentu
akcentuje prawdę o paruzji, czyli
o ponownym przyjściu Chrystusa
na świat, na sąd. W przypadku
każdego z nas będzie to spotkanie
w godzinę śmierci. Liturgia adwen-
towa wzywa nas do czujności, do
czuwania, abyśmy nie zmarnowali
życia. Druga część Adwentu jest
czasem przygotowania na pamiątkę
pierwszego przyjścia Pana Jezusa,
tzn. na uroczystość Bożego Naro-
dzenia. Główne, adwentowe postaci
– to Najświętsza Maryja Panna,
Patronka adwentowego czuwania;
prorok Izajasz zapowiadający przyj-
ście Zbawiciela i największy z pro-
roków św. Jan Chrzciciel, który
bezpośrednio przygotowywał lud na
spotkanie Mesjasza, wzywając do
prostowania Jemu ścieżek w na-
szym sercu. Chociaż w Adwencie
dominuje kolor szat fioletowy, nie
ozdabia się ołtarza kwiatami, jak
uczy Kościół, jest to czas radosnego
oczekiwania, gdyż przychodzi nasz
Zbawiciel, pełen miłosierdzia.

Głównym zadaniem liturgii Kościo-
ła jest oddawanie czci Panu Bogu
przez Chrystusa w Duchu Świętym
oraz umożliwianie nam przyjmowa-
nia daru zbawienia. Jednakże litur-
gia, od początku istnienia Kościoła,
miała i ma wielkie znaczenie wy-
chowawcze, wpływa na nasze życie
poza świątynią, na nasze postępo-
wanie i na nasze zwyczaje. Na Sobo-
rze Watykańskim II przypomniano
duszpasterzom, aby poprzez litur-
gię dbali o wychowanie chrześcijan,
o ich kulturę duchową, religijną

(por. KL 19). Papież Paweł VI (1969)
przypomniał, że obchodząc poszcze-
gólne okresy roku liturgicznego nasi
wierni są pouczani, jak mają żyć po
chrześcijańsku.

Stąd też nasz Adwent, szczególnie
polski, był bogaty w zwyczaje re-
ligijne. Od XII wieku znana jest
w Polsce adwentowa Msza św. ku
czci Matki Bożej, zwana roratami.
Podczas tej Mszy pali się dodatkową,
niegdyś siódmą, świecę symbolizu-
jącą Matkę Bożą, która jako gwiaz-
da zaranna, jutrzenka poprzedziła
przyjście na świat światła słoneczne-
go, prawdziwej Światłości, naszego
Pana Jezusa Chrystusa. Świeca Ma-
ryjna przybrana w białą wstążkę
oznacza też przywilej niepokalane-
go poczęcia Maryi, jej czyste, świę-
te i nieskalane życie poświęcone
całkowicie Bożemu Synowi. Polacy
bardzo chętnie uczestniczyli w rora-
tach, przed Soborem Watykańskim
II w roratach stanowych w poszcze-
gólne niedziele: dla kobiet, panien,
mężczyzn i kawalerów. Wtedy to
głoszono specjalne nauki stanowe
i wierni przystępowali do sakra-
mentu pokuty. Zwykle, w terenie
wiejskim, udawano się na roraty
pieszo, we wspólnocie, ze śpiewem.
Również cały Adwent starano się
przeżywać we wspólnocie nie tyl-
ko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej.
Na wsi zbierano się na wspólne
przędzenie, darcie pierza, naprawę
ubrania, uprzęży itp. Przy okazji
tych spotkań odmawiano modlitwę
różańcową, śpiewano pieśni adwen-
towe, a także pieśni o tematyce oby-
czajowej, które przekonywały swoją
treścią o potrzebie życia godnego,
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zgodnego z Bożymi przykazaniami.
Owe pieśni pouczały, że złe postę-
powanie jest karane przez Boga
lub przez tzw. los, a życie dobre,
pobożne i piękne będzie nagrodzo-
ne. W adwentowe wieczory czytano
we wspólnocie rodzinnej i sąsiedz-
kiej Pismo Święte, żywoty świętych,
podręczniki z duchowości katolic-
kiej, a także z polskiej literatury
klasycznej, jak powieści Sienkiewi-
cza, Kraszewskiego, utwory Mickie-
wicza i inne. Młodzież w tym czasie
przygotowywała szopki i gwiazdy
do chodzenia po kolędzie. Robiono
próby do inscenizacji Herodów lub
Jasełek. Pobożni katolicy wiedzieli,
że trzeba przed Panem stanąć z do-
brymi uczynkami, dlatego starano
się podczas Adwentu wzajemnie so-
bie pomagać, szczególnie ludziom
starszym i biednym. Pięknym zwy-
czajem była na wsi tzw. szara godzi-
na. Pod wieczór, gdy już skończo-
no codzienne zajęcia gospodarskie,
gdy robiło się szaro, coraz ciemniej,
wszyscy domownicy: dziadkowie, ro-
dzice, dzieci, zbierali się w kuchni,

najlepiej w pobliżu płyty. Nie palono
jeszcze lampy. Rozważano w ciszy
swoje życie, zastanawiano się nad
nim, nie brakowało też cichej modli-
twy. Starsi, szczególnie dziadkowie,
opowiadali dzieciom, wnukom, jak
to było dawniej, jakie były tradycje,
zwyczaje; przypominali też dzieje
naszej Ojczyzny.

W tak krótkim tekście nie można
wiele powiedzieć. Oczywiście, nie
da się cofnąć czasu. Warto jednak-
że z dawnej tradycji kultywować
niektóre piękne zwyczaje, jak nasz
żywy udział w roratach; trzeba sko-
rzystać z rekolekcji adwentowych,
sakramentu pokuty i pojednania,
przystąpić do Stołu Pańskiego. Mo-
żemy też we wspólnocie rodzinnej
śpiewać pieśni adwentowe, razem
modlić się i czytać Pismo Święte lub
inne wartościowe książki religijne
i na ich temat rozmawiać. Warto
też jest wyciszyć się i w Adwen-
cie uczynić więcej dobrego niż to
zwykle czynimy.

Opr. ks. Bolesław
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O TRUDNOŚCIACH W DRODZE DO NIEBA (cz. 2.)

Poskramiam moje ciało
i biorę je w niewolę

Wszystko, czego potrzebujemy do
osiągnięcia pełni szczęścia w nie-
bie, Jezus Chrystus ofiaruje nam
za darmo, w sakramentach pojed-
nania i Eucharystii. Oczekuje tylko
naszej zgody, abyśmy przyjęli Jego
Ewangelię i starali się ze wszyst-
kich sił żyć nią na co dzień. Drogę,
która prowadzi do nieba, pokazu-
ją przykazania. Nie jest łatwo nią
iść, o czym mówi sam Pan Jezus:
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo
szeroka jest brama i przestronna
ta droga, która prowadzi do zguby,
a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. Jakże ciasna jest brama
i wąska droga, która prowadzi do
życia, a mało jest takich, którzy ją
znajdują (Mt 1,13–14).

Pójście drogą przykazań i Ewange-
lii jest możliwe tylko dzięki łasce
Bożej darmowo udzielanej każdemu
człowiekowi oraz samodyscyplinie,
którą musimy sobie sami narzucić.
Każdy, który staje do zapasów –
pisze św. Paweł – wszystkiego sobie
odmawia; oni, aby zdobyć przemi-
jającą nagrodę, my zaś nieprzemi-
jającą. Ja przeto biegnę nie jakby
na oślep; walczę nie tak, jakbym
zadawał ciosy w próżnię, lecz po-
skramiam moje ciało i biorę je w nie-
wolę, abym innym głosząc naukę,
sam przypadkiem nie został uzna-
ny za niezdatnego (1 Kor 9,25–27).

W innym miejscu apostoł narodów
zachęca: Zadajcie więc śmierć te-
mu, co jest przyziemne w [waszych]
członkach: rozpuście, nieczystości,
lubieżności, złej żądzy i chciwo-
ści, bo ona jest bałwochwalstwem
(1 Kor 3,5).

Aby Chrystus mógł nas każdego
dnia prowadzić drogą wiodącą
do nieba, musimy poskramiać

swoje ciało, czyli narzucać so-
bie dyscyplinę i tak ułożyć pro-
gram dnia, żeby był czas na
modlitwę, pracę i odpoczynek.

Modlitwa otwiera przed nami nie-
skończone perspektywy, gdyż dzięki
niej wchodzimy w tajemnicę mi-
łości i życia Najświętszej Trójcy,
gdzie jest pełnia szczęścia i źró-
dło istnienia całego wszechświata.
Kochający Bóg pragnie z nami na-
wiązać bardzo osobistą, intymną
relację miłości i dlatego zachęca,
abyśmy byli w modlitwie wytrwali
(Rz 12,12); czuwali i modlili się
(por. Mt 26,41); prosili, a będzie
nam dane (Mt 7,7). Zachęca nas
do całkowitej ufności, która pole-
ga na przekonaniu, że wysłuchuje
On wszystkich naszych próśb zgod-
nych z Jego wolą (1 J 5,14). Jeżeli
codziennie będziemy się szczerze
modlili, to wtedy odczytamy wolę
Bożą i ją wypełnimy. Zaleca się, aby
codziennie znaleźć czas na modli-
twę różańcową, lekturę Pisma św.,
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Koronkę do Bożego Miłosierdzia, i,
jeżeli jest to możliwe, uczestnicze-
nie we Mszy św. Czuwać należy
nad tym, aby zawsze być w stanie
łaski uświęcającej. Przystępować do
sakramentu pokuty raz w miesiącu,
a gdy nastąpił ciężki upadek, nie-
zwłocznie uklęknąć przed kratkami
konfesjonału.

Poskramiać swoje ciało i brać je
w niewolę, to znaczy jednoczyć
swoją wolę z wolą Bożą i podpo-
rządkować jej wszystkie uczucia,
nastroje i różnorakie pragnienia,
które często się zmieniają i sprze-
ciwiają Bożemu prawu. I tak, kiedy
nie chce mi się modlić, to tym
bardziej wtedy więcej czasu prze-
znaczę na modlitwę, ofiarując Bogu
swoje zbuntowane uczucia i zły na-
strój. Żyć wiarą to podejmować co-
dzienny trud solidnej, uczciwej pra-
cy, wypełniania swoich obowiązków,
przeznaczać stały czas na kontakt
z Bogiem w modlitwie, nie zanie-
dbywać koniecznego odpoczynku.
Poskramiać swoje ciało i brać je
w niewolę, to znaczy opanowywać
sztukę samoograniczenia się, rezy-
gnowania z rzeczy godziwych na
rzecz jeszcze większego dobra. Dla-
tego konieczne jest praktykowanie
postu, umiarkowanie w spożywa-
niu posiłków, właściwe korzysta-
nie z internetu, telewizji, itp. oraz
unikanie wszystkiego, co uzależnia
i zniewala.

Każdego dnia trzeba sobie uświa-
damiać, że życie na ziemi jest tylko
jedno i że jest ono niepowtarzalne:

postanowione ludziom raz umrzeć,
a potem sąd (Hbr 9,27). A podczas
sądu w chwili śmierci zadecyduje
się nasz ostateczny los, zbawienie
albo potępienie. Będziemy sądzeni
z miłości, ale wtedy Bóg nie dozwoli
z siebie szydzić. Bo co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swo-
im, jako plon ciała zbierze zagładę;
kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne (Ga 6,8).

Dlatego w czasie pokus, oprócz
modlitwy, powinna nam towarzy-
szyć świadomość o sądzie w chwili
śmierci, a gdy pokusy będą szcze-
gólnie natrętne, to należy zasto-
sować niezawodną receptę, którą
daje Jezus: ten rodzaj złych duchów
można wyrzucić tylko modlitwą [i
postem] (Mk 9,29). Modlitwa i post
są niezbędnym orężem w walce
z mocami zła, które wszelkimi spo-
sobami starają się nas zniechęcić do
wytrwałego, codziennego kroczenia
trudną, wąską drogą, jaka prowadzi
do nieba.

W końcu bądźcie mocni w Pa-
nu – siłą Jego potęgi. Obleczcie
pełną zbroję Bożą, byście mogli
się ostać wobec podstępnych zaku-
sów diabła. Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz
przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata
tych ciemności, przeciw pierwiast-
kom duchowym zła na wyżynach
niebieskich. Dlatego weźcie na siebie
pełną zbroję Bożą, abyście w dzień
zły zdołali się przeciwstawić i ostać,
zwalczywszy wszystko (Ef 6,10–13).

„Miłujcie się!” nr 1/2005
Ks. M. Piotrowski TChr
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PRACE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
Grudzień 2015

Drodzy Parafianie,

grudzień to wspaniały okres przeży-
wania i celebrowania Świąt Bożego
Narodzenia. Dla członków Caritas
to także okres wytężonej pracy. Jak
co roku odwiedzimy z życzenia-
mi osoby starsze i chore, a także
przygotujemy paczki świąteczne dla
najbardziej potrzebujących rodzin,
zwłaszcza wielodzietnych oraz osób
starszych, będących w trudnej sy-
tuacji materialnej bądź życiowej.
W tym celu kolejny raz włącza-
my się do akcji, organizowanej
przez Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, „Tutka charytatywna”. Akcja
polega na rozdysponowaniu toreb
papierowych parafianom, którzy ze-
chcą wypełnić je produktami żyw-
nościowymi i przekazać z powrotem
do Parafii na pomoc potrzebującym
z jej terenu. W poprzednich latach
akcja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem i dzięki Państwa hojności
udało się nam przygotować wiele
świątecznych paczek. W tym ro-
ku także będziemy wdzięczni za
pomoc w realizacji tej wspaniałej
inicjatywy.

W tym roku Parafialny Zespół Ca-
ritas bierze także udział w przed-
świątecznej zbiórce żywności „Tak,
pomagam”. Zbiórka będzie prowa-
dzona równolegle w całej Polsce
w terminie 11 i 12 grudnia m.in.
w sklepach Biedronka. Nasz zespół
będzie prowadził zbiórkę w dwóch

sklepach: w Trąbkach Wielkich oraz
Cieplewie. Zebrane produkty zosta-
ną także wykorzystane do przygo-
towywanych świątecznych paczek.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej za-
chęca także do włączenia się do
tegorocznej akcji „List do bliźnie-
go” związanej z Wigilią dla osób
ubogich i bezdomnych, która jest
organizowana w jadłodajni Caritas
w Sopocie. W tym roku założeniem
jest, aby każdy uczestnik wigilijne-
go spotkania otrzymał w prezencie
list.

Do pisania listów zapraszamy osoby
w różnym wieku – chodzi o słowo
skierowane od siebie do kogoś w po-
trzebie, aby dać takiej osobie trochę
ciepła, radości i poczucia, że nie
jest sama. Listy można dostarczać
bezpośrednio do Centrum Wolonta-
riatu Caritas na ul. Jesionową 6a
w Gdańsku do 11 grudnia 2015 r.,
odpowiednio wcześniej zostawić na
plebanii lub przekazać członkom
PZC. Zachęcamy do licznego udzia-
łu w akcji wszystkich, którzy zechcą
poświęcić swój czas, aby dać wspar-
cie innym. Szczególnie liczymy na
młodzież, która dysponuje większą
ilością czasu do zagospodarowania.

Pragniemy także poinformować, iż
Caritas otrzymała informację i za-
proszenie od Studenckiej Poradni
Prawnej, działającej przy Wyższej
Szkole Bankowej w Gdańsku, do
korzystania z bezpłatnych porad
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prawnych. Zaproszenie skierowane
jest do osób samotnych oraz rodzin
będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Zainteresowanym podajemy
dane kontaktowe:
Studencka Poradnia Prawna
działająca przy Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku
80-226 Gdańsk, al. Grunwaldzka 238A
budynek B (drugi budynek od głównej
ulicy).
Zapraszamy interesantów we wtor-
ki i czwartki w godz. 16.00–18.00
lub przez email:
zarzadspp@gmail.com,
a także przez stronę:
https://www.facebook.com/Studencka-
Poradnia-Prawna-1564823100438864/.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia społeczność
Parafialnego Zespołu Caritas
składa Państwu najlepsze ży-
czenia zdrowia, radości, rodzin-
nego ciepła i pokoju serca.
Niech Jezus Chrystus będzie

dla Was źródłem prawdziwej
radości i miłości.

WESOŁYCH ŚWIĄT

W imieniu
Parafialnego Zespołu Caritas
Danuta Mokrosińska

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

11 listopada odbyły się gminne ob-
chody Święta Niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęła Msza św. w ko-
ściele w Trąbkach Wielkich. Po
mszy św. przedstawiciele władz sa-
morządowych, szkół, harcerzy, OSP
oraz mieszkańców złożyli wiązan-
ki kwiatów i znicze pod tablicą
Żołnierzy Wyklętych. Po tej cere-
monii wyruszył uroczysty marsz
niepodległościowy ze sztandarami
i pochodniami do Gimnazjum, gdzie
odbyła się część artystyczna. Kon-
cert rozpoczęła młodzież szkolna

pod kierunkiem Janusza Beyera,
która zaprezentowała znane pieśni
patriotyczne i wojskowe. Następnie
w programie muzycznym wystą-
pili reprezentanci Stowarzyszenia
Rodziny Kolpinga. Na zakończenie
koncertu na scenie pojawili się ar-
tyści z Opery Bałtyckiej z Gdańska
i Teatru Muzycznego z Gdyni. Wy-
stępy muzyczne przeplatane były
pokazami rekonstruktorów histo-
rycznych z Gdyni, którzy ubrani
byli w uniformy wojskowe z okresu
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Święto Niepodległości w trąbkowskim gimnazjum; występy artystów z Opery
Bałtyckiej i Teatru Muzycznego oraz pokazy rekonstruktorów historycznych
ubranych w uniformy z okresu wojen napoleońskich

Stan prac przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich – wznoszone
są mury parteru budynku (1 grudnia)
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wojen napoleońskich. Uroczystości
zakończyły salwy z zabytkowej bro-
ni palnej, będącej częścią wyposaże-
nia rekonstruktorów.

***

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
seniorów rundy jesiennej sezonu
2015/2016. Obie nasze drużyny wy-
stępują w lidze okręgowej (grupa
Gdańsk I). Na półmetku rozgrywek
zespół Orzeł Trąbki Wielkie zaj-
muje 10 miejsce z dorobkiem 19
punktów (5 zwycięstw, 4 remisy
i 6 porażek) przy stosunku bramek

19 do 22, a drużyna Sokół Ełgano-
wo zajmuje 11 miejsce z dorobkiem
18 punktów (4 zwycięstwa, 6 re-
misów i 5 porażek) przy stosunku
bramek 17 do 21.

***
Trwają prace przy rozbudowie Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich. Wykonana została pierwsza
kondygnacja (mury piwnic łącznie
ze stropem), a obecnie (1 grud-
nia) wznoszone są mury parteru
budynku.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – grudzień 2015

W dniach od 1 do 31 grudnia
2015 odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Jana Kolendo.

1. a) Za śp. Jana Kolendo (rozpo-
częcie Mszy św. gregoriańskiej)
b) Za śp. Krystynę Kosińską
i zmarłych z rodziny Lange

2. a) Za śp. Jana (7. rocznica
śmierci) i Elżbietę Zielke
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

3. a) Za śp. Jana Kolendo (greg.)
b) Za śp. Ryszarda Reimusa

4. a) Dziękczynno-błagalna
dla Barbary Ohl (imieniny
i urodziny)
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

5. a) Za śp. Mariannę i Czesława
Bobkowskich
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

6. 700: Za śp. Jadwigę
Kobierzyńską

830, Czerniewo: Za śp. Annę
Zulewską (8. rocznica śmierci)

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jasia
Morawskiego w 3. urodziny

1115: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)

1800: Za śp. Zygmunta Preussa

7. a) Za śp. Edwarda Tkaczyka
(5. rocznica śmierci), Jana
i Zofię Gdańców oraz zmarłych
z tej rodziny

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

8. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Karola
Jaszewskiego w urodziny

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

9. Za śp. Jana Kolendo (greg.)

Czerniewo: Za śp. Marię
Bławat
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10. a) Za śp. Łucję, Jana
i Zygmunta Platów

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

11. a) Za śp. Jana Kisickiego

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

12. a) Za śp. Aleksandra
Godlejewskiego, Władysławę
i Stanisława Hylów oraz
zmarłych z tych rodzin

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

13. 700: Za śp. Jana Ossowskiego
(miesiąc po pogrzebie)

830, Czerniewo: Za śp. Krzysz-
tofa Kempika, Jolantę Lewek
oraz Zofię i Stefana Prociów

1000: Za śp. Urszulę Krause
(urodziny)

1115: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)

1800: Za śp. Zofię i Ludwika
Chlastów oraz zmarłych z tej
rodziny

14. a) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

b) Za śp. Janinę i Benedykta
Mazurków

15. a) Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

16. a) Za śp. Zygmunta Zaremb-
skiego (24. rocznica śmierci)

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

17. a) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

b) Za śp. Edwarda Jendernalika

18. a) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

b) Za śp. Ryszarda Reimusa

19. a) Dziękczynno-błagalna
dla Sylwii Szulc w urodziny
(int. męża i dzieci)

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)
20. 700: O zdrowie i Boże bło-

gosławieństwo dla Grzegorza
Czajki w 60. urodziny
830, Czerniewo: a) O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Dariusza Zawadzkiego
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Piotra
Bodziony w 1. urodziny
1000: Za śp. Mariana Dzwon-
kowskiego (2. rocznica śmierci)
1115: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)
1800: Za śp. Aleksandra,
Wiktorię, Danutę i Marcina
(5. rocznica śmierci) Kulów

21. a) Dziękczynno-błagalna,
z prośbą o zdrowie dla Barbary
Ciećko
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

22. a) Za śp. Jadwigę i Czesława
Pietranisów (rocznica śmierci)
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

23. Za śp. Jana Kolendo (greg.)
Czerniewo: Za śp. Alojzego
Ptacha (2. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z tej rodziny

24. 2130, Czerniewo: Za śp. Leo-
kadię i Alfonsa Grotów
b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

25. 700: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
830, Czerniewo:
Za śp. Jadwigę (10. rocznica
śmierci) i Józefa Borkowskich
oraz Włodzimierza Sautycza
1000: Za śp. Aleksandra,
Józefa i Władysławę Plaków
oraz Metę Cymerman
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25. 1115: Za śp. Monikę
i Kazimierza Bugów

1800: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)

26. 700: Za śp. Andrzeja Prissa

830, Czerniewo: a) Za śp. Sta-
nisławę, Józefa, Władysława
i Stanisława Szostków

b) Za śp. Tadeusza, Marię
i Adama Kosikowskich

1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Aleksandry
Kosińskiej w 18. urodziny

1115: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)

1800: Za parafian

27. 700: Za śp. Edwarda
Jendernalika

1000: O zdrowie dla Agatki Thil

1115: Za śp. Jana Kolendo
(greg.)

1800: Za śp. Jadwigę
Kobierzyńską

28. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Marii i Prze-
mysława Sautyczów w 33. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
oraz dla Anny i Krzysztofa
Sautyczów w rocznicę urodzin

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

29. a) Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (urodziny)

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)

30. Za śp. Jana Kolendo (greg.)

31. a) Za śp. Sylwestra Reimusa

b) Za śp. Jana Kolendo (greg.)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

15 grudnia: Oliwier Dunst
25 grudnia: Nikodem Bojke

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Pianowskiej) i Tomasza Kolendo
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Kąca) i Daniela Dobrowolskich
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Myszke) i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Zenio) i Rafała Runowskich
25 grudnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Zbigniewa Wójtowiczów
25 grudnia: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Stanisława Kania
25 grudnia: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy (z d. Dunst) i Henryka Lewczuków

ODESZLI DO PANA

3 listopada: zmarł w wieku 82 lat śp. Ryszard Reimus z Trąbek Wielkich

9 listopada: zmarł w wieku 69 lat śp. Jan Ossowski z Trąbek Wielkich

26 listopada: zmarła tragicznie w wieku 15 lat śp. Justyna Zalewska
z Trąbek Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


