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Piotr Jarosław Janyszka 
Dagmara Anna Kowalska 
Mateusz Andrzej Badyra 
Kamil Jóźwiak 
Patrycja Lebioda 
Klaudia Laura Stańczyk 
Mikołaj Pakos 
Magdalena Zworecka 
Wiktoria Małgorzata Sikorska 
Kacper Jan Makowski 
Michał Pempera

Stały się dziećmi Bożymi

Tadeusz Jerzy Podłyska
-  Żaneta Stocka

Krzysztof Marek Kolatorski
-  Kamila Rutkowska

Krzysztof Emanuel Śliwiński 
-  Aleksandra Agnieszka Sobczak

Szczęść Boże młodej parze

Bogdan Bubacz 
Julian Felcyn 
Malwina Ilnicka 
Zofia Dumana Szulgit 
Eugenia Arentewicz 
Edmund Prodohl 
Zofia Giermaszuk

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie

24 listopada odbyły się regionalne eliminacje XI Diecezjalnego 
Festiwalu Piosenki Religijnej w Pile. Schola młodzieżowa 
z naszej parafii zakwalifikowała się do finału, który odbędzie 
się 9 grudnia w Koszalinie. Gratulujemy! (patrz str. 4)

OOO
W niedzielę 25 listopada na Mszy św. o godz. 11:00 ośmiu 
aspirantów zostało włączonych do grona ministrantów. Przy 
tej okazji w kawiarence odbyła się skromna uroczystość, na 
którą zostali zaproszeni rodzice oraz wyróżnieni tego dnia 
chłopcy, (patrz str. 4)

OOO

25 listopada Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z naszej parafii obchodziła 44 rocznicę swojego istnienia. 
Wspólną Eucharystią dziękowali Bogu za wszystkie te lata.

OOO
W dniach 30 .11 -02 .12 . W spólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Kafarnaum" przeżywała Ewangelizacyjny Kurs Emaus. Kurs 
ten prowadził ks. Jan Gierlak MS z ekipą ze Szkoły Nowej 
Ewangelizacji w Mrągowie.

OOO
Wspólnota Modlitewno - Ewangelizacyjna o b chodziła swoją 
I rocznicę oficjalnego istnienia w parafii. Życzymy naszym 
braciom wielu łask Bożych w drodze za Jezusem  i zapału do 
ewangelizacji.

OOO

W dniach 2 - 5  grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe. 
Słowo Boże głosił ks. Stanisław Michalski MS z Krakowa. 
Rozpoczynając 2 grudnia rekolekcje weszliśmy w nowy rok 
liturgiczny. Tego właśnie dnia po raz pierwszy odbyła się 
uroczysta liturgia dla wspólnot i grup parafialnych, podczas 
której odpowiedzialni tych w spólnot i grup z rąk 
ks. Proboszcza otrzymali światło - symbol Jezusa Chrystusa.

OOO
6 grudnia do naszej parafii zawitał Św. Mikołaj. O godz. 16:00 
w kościele odbyło się spotkanie tego niezwykłego gościa 
z dziećmi. Św. Mikołaj obdarował dzieci drobnymi 
upominkami i zapewnił, że pojawi się u nas za rok.

OOO
Jan Paweł II wezwał wiernych na całym świecie, aby piątek 
14 grudnia przeżywali jako dzień postu w intencji uproszenia 
u Boga pokoju.

OOO

Jak  co miesiąc, ló  grudnia o godz. 20:30 spotkamy się na 
wspólnej modlitwie wieczornej w intencji Ojca Świętego, 
aby dziękować Bogu za dar wielkiego Polaka.

OOO

W niedzielę 16 grudnia o godz. 12.30 w naszym kościele 
Neoprezbiter z Białorusi ks. Piotr Szarko odprawi Mszę 
św. Prymicyjną.
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Moje Kochane Dzieci!

Z pewnością przed tymi świętami mogę się do Was 
wszystkich tak zwracać:  B ó g  - Słowo Odwieczne 
przychodząc na świat sta je  się człowiekiem, a więc 
jednym z nas. Przychodzi jako Mała Dziecina. My jak małe 
dzieci w tych dniach potrafimy się cieszyć szczerze 
z rzeczy małych. A przede wszystkim za łaską Ducha 
Świętego, z sercem dziecięcym stajemy prz ed naszymi 
bliskimi z białym opłatkiem w ręku i drżącym głosem, jak 
zawstydzone dzieci przepraszamy za wszystko i prosimy 
o  wybaczenie.

Na pewno są to  dni, które zapowiadają Królestwo 
Boże, w którym panuje tylko miłość i pokój. Owo 
stawanie się dziećmi przez szczerą miłość, pokorę, 
posłuszeństwo, zapewni nam Królestwo Boże. Jezus 
Chrystus powie: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do Królestwa Bożego.”

Kochani Parafianie!

Życzę Wam, Waszym Rodzinom byście na co  dzień 
doświadczali mocy Ducha Świętego, który w waszym 
życiu będzie rodził Jezusa Chrystusa. To znaczy będzie 
Wam dawał takie postawy, które dla innych będą 
czytelnym znakiem tego, że Bóg naprawdę urodził się 
w Betlejem, a dziś rodzi się przez Was i je s t  obecny 
w tvm świecie.

W imieniu Duszpasterzy oraz Redakcji 
ks. Zbigniew Wal MS

IN F O R M A T O R  P A R A FII R W .
Ś W . JA N A  C H R Z C IC IE L A  W  T R Z C IA N C E

Redaguje.
Ks. Zbigniew  W al M S  - (red. nacz.) z  zespołem .

Adres redakcji:
Parafii Św. Jana Chrzciciela, ul. Żerom skiego 39, 

6 4 -9 8 0  Trzcianka, tel. (067 ) 2 16  20  44  
e-mail: trzcianka@ saletyni.opoka.org.pl
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Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna 
na Kursie Modlitwy w Mrągowie

Kurs Modlitwy 
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

- czas na relaks i zabawę

XI Festiwal Piosenki Religijnej 
„ Wypłyń na głębię” - schola „AGNUS”

Nowa Rada Parafialna Ministranci po złożeniu 
przysięgi ministranckiej z opiekunami
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3.XII. Św. Franciszka Ksawerego.
1506-1552. Pochodził z Hiszpanii. Największy po 
św. Pawle misjonarz Kościoła Katolickiego. Głosił 
misje w Portugalii, Indiach aż po Cejlon i w Japonii. 
Dostosowywał liturgię do kultury danego kraju. 
Przy śmierci towarzyszył mu tylko wierny Chińczyk. 
Patron misji zagranicznych obok św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus.

4.XII. Świętej Barbary.
Święta ta, panna i m ęczennica czczona jest na 
Wschodzie i na Zachodzie. Wokół tej postaci 
narosło wiele legend. Górnicy czczą ją jako swoją 
patronkę. W dniu jej święta pamiętajmy w naszych 
modlitwach o ciężko pracujących górnikach.

6.XH. Św. Mikołaja Biskupa.
Jeden z najpopularniejszych świętych Kościoła 
Zachodniego i W schodniego. Wiadomo, że w po
czątkach IV w. był biskupem Miry w Azji Mniejszej 
i brał udział w I powszechnym soborze Nicejskim. 
Już w 340r. cesarz Justynian zbudował kościół ku 
jego czci w Konstantynopolu. W roku 1087 jego 
relikwie trafiły do włoskiego miasta Bari. Jeg o  życie 
zostało ubarwione licznymi legendam i. Jest 
patronem piwowarów, młynarzy, flisaków i no
tariuszy.

l4.XH. Św. Jana od Krzyża.
Żył w latach 1542-1591. Właściwie Jan de Yepez. Od 
dzieciństwa oddany Matce Najświętszej. W 1563 r. 
przywdział habit karmelitański. Mistyk, teolog, 
znawca dusz i poeta. Stworzył wiele dzieł 
poświęconych życiu wewnętrznemu opartemu na 
duchow ości karm elitańskiej. W spółreform ator 
życia karmelitańskiego - obok św. Teresy z Avila. 
Zaliczony w poczet Doktorów Kościoła.

23.XII. Św. Jana Kantego, Kapłana.
1390 -1473. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. 
Studiował teologię i filozofię w Krakowie. 
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mąż 
modlitwy i umartwienia. Całe życie powstrzymywał 
się od jedzenia potraw  m ięsnych. O dbył 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i dwukrotnie do 
Rzymu. Miał wielką miłość dla bliźnich. Potrafił 
oddać to, co miał na sobie.

26.XII. Św. Szczepana.
Jako pierwsza znana postać historyczna poniósł 
śmierć męczeńską opisaną w Dziejach Apostolskich 
Św. Łukasza. Daje nam przykład, jak kochać swoich 
nieprzyjaciół. Do ostatnich chwil swojego życia 
modlił się za swych oprawców wśród których 
znajdował się gorliwy faryzeusz o imieniu Szaweł, 
późniejszy św. Paweł.

27.XII. Św. Jana Apostoła.
Uczeń św. Jana Chrzciciela, później Jezusa. Spośród 
grona Apostołów najbliższy Chrystusowi. Był 
świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tabor. 
On jeden stał pod krzyżem, jemu to umierający 
Zbawiciel powierzył w opiekę swą Matkę. Autor 
czw arte j E w an g elii, lis tó w  i A p ok alip sy . 
W odróżnieniu od innych Apostołów zmarł 
śmiercią naturalną za cesarza Trajana.

Czy je s z c z e  p a m ię ta c ie  
Drodzy Czytelnicy, jak zastana
wialiśmy się nad tym dlaczego 
W ielkanoc to trudne Święta? A co to 
ma do rzeczy?- powie ktoś, przecież 
to grudzień!

Rzeczywiście, czas szybko 
leci, rozpoczął się Adwent, wkrótce...

Boże Narodzenie.

Te dwa słowa wywołują uśmiech chyba na każdej 
twarzy. Cieszymy się na Nie wszyscy; i dzieci, i dorośli. 
I wcale nie uważamy żeby to były... trudne Święta! 
Wydaje mi się, że to w jakiś sposób naturalne.

Rodzi się dziecko. Tak jak w każdej rodzinie. I już 
to, samo w sobie jest źródłem radości. Kiedy jeszcze 
uświadomimy sobie, że dzieckiem którego przyjścia 
oczekujemy jest Boży Syn, nasza radość staje się tym 
głębsza i prawdziwsza!

A jeszcze ta niepowtarzalna, polska atmosfera 
Św iąt B o żeg o  N arodzenia. G łęb o k o  rodzinna, 
rozśpiewana kolędami, rozświetlona blaskiem świecy 
i bielą opłatka na wigilijnym stole. Opłatka, którym 
przełamujemy się wybaczając sobie urazy, gniew, 
kłamstwa, krzywdy. Wybaczając na zawsze, na trochę czy 
tylko na ten jeden wieczór, ale. . .  jednak wybaczając!

I to co ważne dla dzieci- prezenty, które przynosi 
nie jakiś tam Gwiazdor czy Dziadek Mróz, ale dostojny 
powagą swojego biskupstwa św. Mikołaj. A potem... 
Pasterka. Uroczysta Msza św. podczas której jaśniejący 
wśród mroźnej nocy kościół wydaje się nam być... 
środkiem wszechświata.

Czy Wy, Drodzy Czytelnicy też w taki sposób 
przeżywacie Boże Narodzenie?

A może ktoś, pośród codziennej krzątaniny 
po prostu nie zauważy, że ma się narodzić Zbawienie 
Świata? Potraktuje i Adwent i same Święta tylko jako 
okazję do zrobienia... dobrego interesu?!

Są również tacy, którzy uważają, że to całe Boże 
Narodzenie to tylko zawracanie głowy, a jeżeli już ma być 
to zróbmy je zgodnie z duchem czasu, przecież to XXI 
wiek. A więc niech wkroczy do nas „now oczesność” i... na 
Wigilię zjemy pieczonego indyka, opłatek zastąpią ... 
chipsy, Szopkę Betlejemską - gadająca choinka, a nam, 
zmęczonym gonitwą po hipermarketach prezenty 
przyniesie Santa Klaus!

Hm, a ja powiedziałem, że Boże Narodzenie 
to łatwe Święta! No cóż, wszystko zależy od nas samych, 
od naszego serca.

To jakie będą, czy kolorow e, ale puste 
i pozbawione treści czy, być może skromniejsze, 
ale pozostające w sercu na zawsze.

Piotr Syrotiak

Gratulacje Jury 
za awans do finału w Koszalinie 09.XII
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Grudzień to miesiąc 
niezwykły i wspaniały. Jest tak 
ze w zględu na Św ięta, 
na które wszyscy czekamy 
z wielką niecierpliwością. 
Myślę, że warto byłoby się 
zastanowić dzisiaj, w prze
dedniu narodzin Bożego 
Dziecięcia, jaki tak naprawdę 
jest sens tych radosnych 
ob rzęd ó w  i o b y c z a j ó w 
Bożego Narodzenia. Weszły 
już one w naszą tradycję, nie 
t y l k o  c h r z e ś c i j a ń s k ą ,  

ale i świecką, pod którą podpisują się również 
ludzie niewierzący. W krajach dobrobytu przybrały 
one postać całkiem zeświecczoną, gdzie przesłanie 
Dobrej Nowiny zostało odsunięte na dalszy, jakże 
bardzo odległy plan. Natomiast na pierwszym 
miejscu znalazły się świecidełka, 
lampki, bombki, dekoracje domów, 
ulic, parków.

A my? -  jak my przyjmujemy 
n a r o d z e n i e  M e s j a s z a ?  Czy 
zastanawialiśmy się kiedyś: o co tak 
naprawdę chodzi w świętowaniu 
narodzin Jezusa z Nazaretu? Czy 
tylko o kilkudniową radość, 
że kiedyś w Palestynie urodził się 
Syn Maryi i Józefa? Jeśli tak jest 
w istocie, jeśli my narodzenie 
Z b a w i c i e l a  o b c h o d z i m y  
rzeczywiście tylko raz w roku 
i zamykamy je w tych dwóch dniach 
wolnych od pracy, to zrozumiałe jest 
powiedzenie, które tak często 
słyszymy od naszych najbliższych 
i znajomych, a nawet sami je powtarzamy: „Święta, 
święta i po świętach”. Jest to nasze ziemskie, 
ludzkie myślenie, jakże bardzo różne od tego jakie 
proponuje nam Bóg.

Bóg w swoim Słowie mówi do nas, 
że Chrystus jest. On żyje i jest obecny w życiu 
każdego z nas. Jak to się dzieje, w jaki sposób On 
nam się objawia? Przecież Go nie widzimy, nie 
widzimy znaków, ani cudów jakie czyni w naszym 
życiu. A jednak jest, jakże trudno ogarnąć tę prawdę 
ludzkim myśleniem. Aby to zrozumieć trzeba się 
narodzić na nowo. Można by powiedzieć za 
Nikodemem -  to jest niemożliwe! Uwierzmy, 
że nasze nowe narodzenie może stać się faktem. 
Wystarczy tak naprawdę uwierzyć, że skoro Bóg 
dokonał tak wielkich rzeczy w życiu Maryi i Józefa, 
to może je również uczynić w naszym. Jeśli wobec 
takiej sytuacji odpowiemy tak jak Maryja: chcę by to

się działo w moim życiu, by te wydarzenia mnie nie 
ominęły, to bardzo dobrze, to wielka łaska Boża. 
Ale jak to się stanie, kiedy to będę widział w moim 
życiu? Kiedy uwierzysz w moc Ducha Świętego 
i pozwolisz, by w Twoim życiu wypełniał się Boży 
plan, nie ten jaki Ty sobie ułożyłeś, ale ten jaki Bóg 
ma wobec Ciebie. Zgoda na Boże działanie oznacza 
zgodę na narodzenie się Chrystusa. Na przyjęcie Go 
do swego „łona” tj. życia. Nie musimy robić 
naprawdę rzeczy nadzwyczajnych, aby Zbawiciel 
do nas przyszedł. On nie potrzebuje pieniędzy, 
bogactwa, wygodnego posłania, willi czy 
samochodu. On rodzi się w ubóstwie, biedzie 
i niedostatku. Tak jak ongiś w Betlejem, w nędznej 
i zimnej stajni. Bóg rodzi się w naszych sercach 
i rodzinach wtedy, kiedy jest nam źle i nikt nas nie 
rozumie. Rodzi się gdy znosimy udręki, 
prześladowania i odrzucenia, i cierpimy z powodu 
naszych grzechów. Rodzi się, kiedy w końcu 

przestajemy zaciskać pięści i nie 
liczymy tylko na naszą silną wolę, 
ale w pokorze stajemy i przyznajemy 
się do własnych niemocy i z wiarą 
mówimy: Panie działaj TY! Wtedy 
Jezus Chrystus mocą Ducha 
Świętego rodzi się w nas powtórnie. 
Oznaką zaś tego jest to, że 
zaczynamy myśleć jak ON i że mamy 
w sobie Bożą naturę tzn. potrafimy 
kochać każdego człowieka. Życie 
zaś nasze jest miejscem dawania 
znaków wiary, a więc takich 
znaków, które innych prowadzą do 
Boga. Tak więc, by przyjąć 
Chrystusa do swego serca i pozwolić 
Mu się tam narodzić powinniśmy 
zaakceptow ać Boże działanie 

względem naszego życia. Powinniśmy być gotowi 
na wszystko, także na akceptację niewygody, braku 
sławy i pieniędzy a także swoich słabości. 
Betlejemska szopa jest dla nas Dobrą Nowiną, bo 
skoro tam narodził się Zbawiciel, to znaczy że może 
narodzić się również w naszym sercach nie
godnych i ubogich. Jest to również Dobra Nowina 
do tych z naszych braci i sióstr którzy nie potrzebują 
Bożego narodzenia. On wybiera takie miejsca i tam 
się rodzi gdzie jest najmniej oczekiwany.

Składając życzenia w ten Wigilijny Wieczór 
zadbajmy o to, by nie były zbyt banalne i infantylne, 
ale poruszały ludzkie serca. Również serca tych, 
którzy te Święta kojarzą tylko z drzewkiem, dobrym 
jedzeniem i przyjemnym odpoczynkiem. No, może 
jeszcze pójściem na Pasterkę.

Bożena Wargin
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„Ukazała się łaska Boga, 
niosąca zbaw ienie wszystkim 
ludziom . (Tt2 ,12).

Oto Syn Boży stał się 
człow iekiem  , aby każdy z  nas 
mógł być D zieckiem  Ojca.

Boże Narodzenie... Święta 
pełne nadziei, niosące radość, 
pokój i miłość.

Poprzedzone są Adwentem -  
czasem oczekiwania na przyj
ście Pana. Wzmiankę o adwen
cie znajdujemy w dekrecie 
synodu z 389 r. Saragossa -  

(Hiszpania). Początkowo obchodzono go w Hisz
panii i Galii. W Rzymie zwyczaj obchodzenia 
Adwentu sięga początku VI w. Papież Grzegorz 
Wielki wprowadził 4 tygodnie Adwentu - 
przetrwało to do dnia dzisiejszego. Msz św. Adwen- 
towa-Roraty-wprowadzona została 
w Polsce przez św. Kingę w XIII w.
Jest ona hołdem składanym Matce 
Bożej za Jej udział w dziele 
zbawienia. Przyozdobiona świeca 
(roratka), zapalana podczas tej 
Eucharystii, symbolizuje właśnie 
Maryję. W kościołach stawia się 
również w ieniec adwentowy, 
zdobiony 4 świecami; ten niemiecki 
zwyczaj znany jest w Polsce od 
ponad 160 lat. W każdą niedzielę 
zapala się kolejną świecę , jako znak 
czuwania i gotowości na przyjście 
Jezusa. Zielone gałązki oznaczają 
w ierność Boga w obec ludzi 
i spełnienie obietnicy o nadcho
dzącym Mesjaszu.

Początkowo Kościół obchodził Boże 
Narodzenie 6.1, w uroczystość Epifanii, czyli 
Objawienia Pańskiego. Jednak bullą papieża 
Kaliksta II obchody świąt przeniesiono na 25 XII. 
Był to dzień państwowy, w którym oddawano cześć 
„Niezwyciężonemu bogu Słońce”. Chrześcijanie 
postanowili uczcić w dniu przesilenia zimowego „ 
Światłość świata” -  Jezusa Chrystusa i upamiętnili 
Jego narodziny. Jest to data umowna, bo przecież 
nie znamy dokładnej daty narodzin Zbawiciela. 
Świętowanie zaczynamy od Wigilii -  wieczoru, 
który poprzedza Boże Narodzenie. To ciepły dla 
serca dzień, dzień przebaczenia i zapomnienia 
krzywd. Z całą rodziną zasiada się do stołu, na 
którym króluje 12 potraw -  tyle, ile jest miesięcy 
w roku i Apostołów. Nie może zabraknąć 
oczywiście choinki. Ta pojawiła się w polskich 
domach w XIX w. Żywe, zielone drzewko

przypomina, że Życie -  Jezus zamieszkał z nami. 
Wszelkie bombki, łańcuchy, lampki, to symbol 
szczęścia i radości, które przynosi Chrystus. 
Prezenty przypominają nam, że otrzymaliśmy 
z nieba od Ojca największy dar -  samego Jezusa. Na 
stole pod białym obrusem kładziemy siano, znak 
ubóstwa, w którym urodził się Zbawiciel świata.

Wigilijna wieczerza zaczyna się od wspólnej 
modlitwy. W wielu domach czytany jest fragment 
Ewangelii o narodzinach Jezusa. Dzielimy się 
białym opłatkiem, symbolem chleba, który zstąpił 
z nieba. Trudno opanow ać w zruszenie, 
gdy łamiemy się nim, składając sobie życzenia, 
przebaczając to, co zadało ból. Wyciągamy ręce do 
przyjaciół i wrogów, do bliskich i dalekich. Chcemy 
być dobrzy, jak Jezus, rozdawać się, jak On. To 
dlatego dodatkowe nakrycie na stole -  chcemy 
radością dzielić się z każdym, kto przyjdzie. W ten 
wyjątkowy wieczór nikt nie może być sam i nikt nie 

może czuć się niekochany. Wraz 
z Bożym Narodzeniem pojawiają się 
w kościołach przeróżne szopki, 
żłóbki , wystawiane są jasełka. Ich 
pomysłodawcą jest św. Franciszek 
z Asyżu . To On w 1223 r. w Greccio 
po raz pierwszy urządził bożo
narodzeniowe. Nie umilkną śpiewy 
kolęd i pastorałek. Najstarsze 
polskie kolędy zostały przełożone 
z łacińskich i czeskich śpiewników, 
(np. „Anioł pasterzom mówił”). 
„W żłobie leży”, „Bóg się rodzi”, 
„Lulajże Jezuniu” -  powstały na 
przełomie XVII i XVIII w. W 1838 r. 
ks. Marcin Mioduszewski wpro
wadził podział na „Pieśni o Bożym 
Narodzeniu” (do śpiewania w koś

ciołach) oraz „Pastorałki i kolędy” (do śpiewania 
w domach i przez kolędników). To wszystko ma 
nam pomóc w przeżywaniu radości z przyjścia na 
ziemię Zbawiciela. Nie ma bowiem radości
większej od tej, że „naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką mad mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło światło " (Iz. 9,1)

s. Beata
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Rozpoczął się okres przedświąteczny. 
Ten szczególny czas wyznacza nieco inny rytm 
naszym zwykłym dniom. Przygotowania 
sprawiają, że wszyscy przez kilka tygodni, 
żyjemy w lekkim podekscytowaniu. A jedną 
z trad y cji, i to  b ard zo  isto tn ą  je s t  
obdarowywanie. Ale czy zawsze ta chęć 
s p e łn ie n ia  m a rz e ń  n a jb liż s z y c h  je s t  
autentyczną potrzebą obdarowywania się, czy 
może jest to dobry pretekst do zaspokojenia 
najniższych, bo materialnych tylko potrzeb.

Jeszcze nie przebrzmiała peerelowska 
tradycja Gwiazdora, a już zadomowił się 
amerykański „gwiazdor” pop-kultury, „Święty” 
Mikołaj od Pepsi-Coli, spec od reklamy, 
pohukujący tubalnie „Hou! Hou!”. Najlepiej 
w tej poplątanej rzeczywistości znajdują się 
m a lu ch y . B e z  u p rz e d z e ń  p rz y jm u ją  
rzeczywistość taką, jaką widzą. Doskonale 
wiedzą, że aby świąteczny prezent spełnił 
oczekiwania, trzeba koniecznie, ze sto
sownym wyprzedzeniem, złożyć zamówienie, 
do czego nieustannie zachęcają dorośli. 
Irracjonalnie są potem zdegustowane miny 
dorosłych, kiedy ich pociecha dostaje ataku 
histerii rozpakowując niechciane prezenty. 
Skoro wielokrotnie pytali dziecko czego 
oczekuje i tych oczekiwań nie spełnili mimo 
rozbudzenia w nim wielkiej nadziei, reakcja 
dziecka jest jak najbardziej prawidłowa, 
dorosłych zaś nieuzasadniona. Ale jest też 
druga strona medalu, jaki to wielki, świąteczny 
p re z e n t, s k o ro  z a m ó w io n y , ja k a  to  
niespodzianka i tajemnica?

Na półkach sklepow ych dosłownie 
tysiące  tow arów . W szystko  k o lo ro w e, 
doskonałe, odpowiednio zarekom endowane

przez reklamę telewizyjną. Tyle, że taki prezent 
dla dziecka wydaje się być tak samo praktyczny 
(a może nawet niestosowny) jak mikser dla 
żony czy zestaw narzędzi sam ochodowych dla 
męża, witaminy dla babci i ciepłe kapcie dla 
dziadka. Co pozostanie, po takich podarkach?

Każdy z nas przechowuje jakieś drobne 
pamiątki po bliskich, po wielkich dla siebie 
i rodziny uroczystościach. Czy nasze dzieci 
z a ch o w u ją  p la s tik o w e  la lk i, p is to le ty , 
te najdroższe, najbardziej pożądane akcesoria, 
których chwała przemija równie szybko jak 
pierwszy śnieg? Nie sądzę. Po takich świętach, 
dorośli niezmiennie doznają rozczarowania 
Oprócz zamieszania i sporych kosztów, Boże 
Narodzenie nic nie zmieniło w ich życiu. 
Ale gdyby wśród tych hitów zabawkarskich 
pojawił się skromny, zwyczajny prezent, 
zamiast tych praktycznych pom ocy domowych 
dla żony drobiazg, który byłby tylko dla niej, 
i niczemu nie służył oprócz jej przyjemności?

Podarunek w sposób oczywisty kojarzy 
się z darem. Czy wśród prezentów znajdziemy 
także podarunki od serca? Czy na lata 
z a c h o w a m y  p o d a r o w a n e  d r o b i a z g i  
i wspomnienia? Wieki temu, pewien człowiek 
zapytał, czy kocham y bliskich ze względu na 
nich samych, czy może ze względu na uczucia, 
jakie oni w nas rozbudzają? Oczywiście cały 
świat, oburzył się na intryganta, ale to pytanie 
powraca nieustannie, przynajmniej wtedy, gdy 
zdobywamy się na ryzyko szczerości w obec 
siebie samych. I może wybór prezentu, to dobry 
sposób, żeby zrewidować swój stosunek do 
najbliższych?

A gnieszka Stypułkowska
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-  Słyszałaś?!
-  Co takiego? Czyżbyś m iała dobrą w iadom ość  

dla mnie?!
- Och tak! W przyszły pon iedziałek  na chemii, 

biologii no i historii idziem y do kina na 
„Q uo vadis”!

-  Ale fa jn ie! Znowu nam  historia przepadnie!

Z takim właśnie nastawieniem i podejściem 
nie znając dokładnie treści utworu poszłam na 
ekranizację. „Quo vadis”. Pomimo tego, 
iż większość moich znajomych skupiła się tylko 
na grze poszczególnych aktorów, ja wyszłam 
z kina nieco zaskoczona, wzruszona postawą 
chrześcijan, a w związku z tym po 
części załamana. W momencie 
wyjścia z kina obiecałam sobie, 
iż zapoznam się głębiej z treścią, 
tak dla porównania, lektury 
autorstwa Henryka Sienkiewicza, 
znajdującej się na półce utworów 
klasycznych. I po przeczytaniu 
utwierdziłam się, że ekranizacja 
n ie  z a w s z e  c a ł k o w i c i e  
odzwierciedla książkę, pomijając 
w iele w ażnych szczegółów .
W każdym bądź razie, według 
mnie powieść była o wiele 
ciekawsza, właśnie dzięki tym 
ważnym wątkom, których film nie 
ukazał.

Od razu po przeczytaniu 
utworu zrodziły się we mnie pytania: Czy ja, 
patrząc na siebie, na swoją postawę wobec Boga 
czy bliźniego jestem godna nazywać się 
chrześcijaninem ? Czy postaw y pokazane 
w powieści są postawami idealnych chrześcijan?

Tych pytań jest sporo. Ja pragnę zwrócić 
tylko uwagę na tę ogromną różnicę jaka jest 
między nami, a ludźmi wierzącymi -  żyjącymi 
w pierwszych wiekach naszej ery. Krótko ich 
c har akt er yzu j ąc  są to ludzie otwarci ,  
z de cydowani ,  odważni  w świadczeniu 
i publicznym wyznawaniu wiary, wiedzący kto 
jest dla nich najważniejszy, skupiający się 
wyłącznie na swoim Bogu-Stwórcy, do końca 
trwający w swojej wierze oraz stający przed Nim 
w prawdzie. A my -  ludzie XX wieku -  czy 
potrafimy na każdym kroku świadczyć o Bogu, 
o Jego nauce? Czy pomimo bólu, cierpienia, 
poniżenia,  n iesp raw ied liw ego  osądzenia 
potrafimy wytrwać w wierze? Otóż, przykro jest to 
mówić, ale wielu z nas, ludzi nazywających się 
chrześcijanami,- nie jest nimi w rzeczywistości. 
Wielu z nas w publicznym wyznawaniu wiary 
przeszkadza opinia innych, strach przed utratą 
miejsca w grupie, a także zapobieganie przed 
uczuciem bycia poniżonym. Czy nie czas zmienić 
swoje życie tak, aby było na chwałę Tego, który 
mnie stworzył, a nie na moją własną? Być 
człowiekiem zdecydowanym i otwartym na 
działanie Ducha Świętego,  człow iekiem  
głoszącym w każdym czasie dobrą nowinę, 
doświadczając przy tym ogromnej miłości i mocy 
Pana. Osobą, która nie zna uczucia strachu przed 
pójściem na przód, przed wypłynięciem na 
głębię, przed całkowitym zaufaniem Temu, Który 
jest godzien uczynienia takiego kroku, Który 
kocha mnie takim jakim jestem, Który zawsze 

kiedy zbłądzę czeka na mnie.
Mnie osobiście, ta lektura 

uświadomiła jak olbrzymią wartość 
ma zewnętrzne przyznawanie się 
do Boga. Ile moja postawa, moje 
świadectwo wiary, może zmienić 
w życiu drugiego człowieka. I po 
raz kolejny utwierdza się we mnie 
fakt, iż oddając sw oje życie 
w całości Jezusowi, bezgranicznie 
M u u f a j ą c ,  s t a j e s z  s i ę  
najszczęśliwszym człowiekiem pod 
słońcem. A kiedy już nim jesteś 
wszystko co nietrwałe, co nie 
pochodzi od Niego staje się dla 
ciebie nieważne, obce, przechodzi 
na dalszy plan lub całkowicie 
zanika. I w takim stanie możesz Mu 

się poświęcić, uwielbiać Go całą swoją duszą, 
całym swoim sercem i całym swoim ciałem.

J.W.
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Żeby docenić wartość jednego 
roku zapytaj studenta, 

który oblał końcowe egzaminy.

Żeby docenić wartość miesiąca 
spytaj matkę, której dziecko 

przyszło na świat za wcześnie.

Żeby docenić wartość godziny 
zapytaj zakochanych.. .

czekających na to żeby się 
zobaczyć.

Żeby docenić wartość minuty 
zapytaj kogoś kto przegapił 

autobus lub samolot.

Czas na nikogo nie czeka. 
Łap każdy moment, który ci 
został, bo jest wartościowy. 

Dziel go ze szczególnym 
człowiekiem - będzie jeszcze 

więcej wart...

Do parafii sprowadził się nowy 
proboszcz. Postanowił odwiedzić 
wszystkich m ieszkańców  sw ojej 
parafii. W jednym domu, w którym 
było wiadomo, że ktoś jest obecny, 
nikt nie chciał mu otworzyć, pomimo 
natarczywego pukania do drzwi. 
Kapłan, zrezygnowany, odchodząc, 

napisał na kartce “Ap 3,20” i wetknął ją w drzwi. 
Następnego dnia w niedzielę kartka wróciła do niego
- wrzucona na tacę podczas składki - z adnotacją: 
“Rdz 3,10”.

Icchak lamentuje na głos w synagodze: - Tylko 
dziesięć szylingów, wielki Boże, tylko dziesięć 
szylingów na chleb dla dzieci! Bogaty Żyd obok sięga 
do kieszeni: - Masz tu te dziesięć szylingów i przestań 
Mu zawracać głowę! Niech się teraz skupi na mnie!

OOO
Proboszcz uradował się 

widząc w kościele grupę 
żołnierzy. - No, mój synu
- pyta po Mszy św. - czemu to 
dzi s i a j  p r z y s z l i ś c i e  do 
kościoła? - Bo nie wyczyści
liśmy dobrze broni - pada 
odpowiedź.

OOO
Na uroczystość ślubu 

pastor wybrał pieśń: „Miejcie, 
dzieci, bojaźń przed Bogiem”.
Zakrystianin zapisał na tablicy 
numery zwrotek: „Miejcie dzieci: przed ślubem 1-2 
po ślubie 3-6”.

OOO
Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi: 

- Pożądałem żony bliźniego swego. Kapłanowi aż 
głos odebrało: - W tym wieku?! - Tak - wyjaśnia 
penitent - bo robi lepsze naleśniki niż mama.

OOO
Modlitwa dziecka: "Dziadek umarł wczoraj 

i jest już w drodze do Ciebie. Proszę, bądź dla niego 
miły, mów nieco głośniej, bo niedosłyszy i posadź 
między miłymi paniami, bo wtedy zawsze jest 
w dobrym humorze."

OOO
W dzień świętych Piotra i Pawła katecheta stara 

się wyjaśnić klasie hierarchiczną strukturę Kościoła.
Pyta więc: - Kto stoi na 
s a m y m  s z c z y c i e  
n a s z e g o  K o ś c i o ł a ?  
Dzieci na to: - Kogut na 
wieży kościelnej.

opr. K arla
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„Po co żyjemy, jeśli nie po to, aby życie 
innym uczynić mniej trudnym?”

(George Eliot)

Aby s łużyć  c i e r p i ą c y m ,  
przewlekle chorym, w naszym 
mieście pracują wolontariusze 
z r z e s z e n i  w H o s p i c j u m  
D o m o w y m .  Za my s ł  j e g o  
utworzenia powstał w 1999r. 
z i ni c j a tywy ki lku o s ó b  
świeckich. Trudności związane 
z rozpoczęciem  działania trwały 
do stycznia 2000r. Tak więc bez 
mała dwa lata w Hospicjum 
pracuje 20 osób, z tego 11 pełniących 
bezpośrednią opiekę nad chorymi, 
w tym 5-ciu lekarzy, ksiądz kapelan, 
4 pielęgniarki i 1 rehabilitantka.

W olon tariu sze pracują  ca łk o w ic ie  
bezinteresow nie, bez w zględu na stan 
majątkowy chorego, jego wyznanie czy stan 
rodzinny. Pom oc polega na o p iece  
medycznej, duchowej oraz poradach 
psychologicznych, a także obecności 
przy chorym, rozmowie z nim i jego 
rodziną.

Tym, którzy trwają przy 
cierpiących, wykorzystany czas 
staje się bogatszy w doś
wiadczenia i nadaje sens 
życiu.

K a p e l a n e m  
Hospicjum jest ks. Mie- 
czysław  Bała MS 
z parafii św. Jana 
C hr z c i c i e l a .  Dla 
umocnienia w dzia- 
ł ani u  w o l o n t a r 

iuszy, wspólnota hospicyjna spotyka się na 
Eucharystii 13-tego każdego miesiąca w ka

plicy szpitalnej o godz. 18.30. Patronat 
nad H ospicjum  pow ierzyliśm y 

św. Faustynie — orędowniczce 
Bożego Miłosierdzia.

Papież Jan  Paw eł II 
stwierdza, że cierpienie jest 
na św iecie po to, aby 
s p r o w o k o w a ć  m i ł o ś ć  
człowieka do bliźniego, aby 
p r z e m i e n i ć  l u d z k ą  

cyw ilizację w cyw ilizację 
miłości.

T y m c z a s e m  ś w i a t  
(a zw łaszcza H olandia) głosi 

potrzebę usankcjonowania eutanazji. 
To przerażające, że coraz szersze kręgi ludzi 
biznesu próbują uzasadnić ten proceder 
skracania życia na tzw. życzenie, względami 
ekonomicznymi.

Wolontariusze Hospicjum nie tylko 
p r z e c i w s t a w i a j ą  s i ę  t e m u  n i e 

humanitarnemu procederowi, ale wszel
kimi  d o s t ę p n y m i  im ś r odka mi ,  

zapewniają należytą opiekę nad
chorymi.

W n a s z y c h  w a r u n k a c h
l oka l nych  rosną p o trzeb y  

opieki, stąd apel do osób 
z p r z y g o t o w a n i e m  

pielęgniarskim o zgła
szanie się do pracy 

w ram ach H ospi
cjum. Czas n ie
ubłagalnie ucieka, 
a zatem jest bez
cenny w każdym 
aspekcie.

Zgłoszenia do pracy w Hospicjum 
należy kierować na adres: 

ul. Żeromskiego 3, 64-980 Trzcianka 
Wolontariuszka Janina Lebiotkowska
______________________________________________

„Z wybiciem godziny czas drogi ucieka, 
a potem Bóg spyta każdego człowieka, 
jak przeżył wiek cały, jak swoich sił użył, 
czy z  czasu skorzystał i na co zasłużył. ”

(a u to r  n ie z n a n y )

Żeby docenić wartość sekundy 
zapytaj kogoś, kto przeżył 

wypadek.

Żeby docenić wartość setnej 
sekundy zapytaj sportowca, 
który na olimpiadzie zdobył 

srebrny medal.
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PIONOWO
1) Według tradycji Szczepan został ukamienowany w 

pobliżu tego miejsca
2) żona Izaaka
3) Był z Ewą w Raju
4) Np. o Miłosiernym Samarytaninie
5) Słynna wieża z Biblii
6) Uważają Torę za najważniejszą cześć Pisma
7) ...Magdalena z Magdali
8) ...czyni cuda
9) Które Ewangelie mówią o śmierci Jezusa
10) Droga, którą inaczej nazywamy Via Dolorosa
11) Umył ręce na oczach tłumu
12) Cesarz rzymski (za jego panowania zginął Paweł Apostoł)

POZIOMO
14) Izraelita o wielkij sile, który obalił kolumny 

świątyni
15) Jedna z Ewangelii
16) Ptak, którego Noe wypuścił z Arki
17) Imienia tego użył Bóg objawiając się 

Mojżeszowi
18) Apokalipsa to Księga ...
19) Miłosierny ...
20) Stary i Nowy ...
21) św. Łukasza, św. Jana, św. Marka, św. Mateusza
22) Rz - to skrót Listu do ...
23) Anioł, który zwiastował Maryi, że stanie się

Matką Jezusa
24) Symbol szatana w Księdze Rodzaju

Wigilia

Już wzdychał na myśl o Bożym Narodzeniu
o tym jak naprawdę było
zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem 
od której liczymy czas
kiedy znowu zaczął merdać puszysty ogon tradycji
wprosiła się choinka
elegancko ubrana
mlaskały kluski z makiem
kura po wigilii spieszyła na rosół
potem milczenie większe niż żal
i już na gwiazdkę szalik przytulny jak kotka 
żeby się nie ubierać za cienko 
i nie kasłać za grubo 
zdrzemnąć się na dwóch fotelach 
wydawało mu się że słowo ciałem się stało 
i mieszkało poza nimi ^
nawet usłyszał że za oknem 
przyszedł Pan Jezus -
prosty jak kościół z jedną tylko malwą 
obdarty ze śniegu i polskich kolęd 
za wcześnie za późno nie w porę

\

PROGRAM 
SPOWIEDZI 
PRZED 
ŚWIĘTAMI 
BOŻEGO 
NARODZENIA

Piątek 21.12.01

8 00- 1 0 00 i 1500 - 1800

Sobota 22.12.01

8 00- 1 0 00 i 15000 - 1800

TOMASZ KAMIŃSKI
Z ZESPOŁEM

KONCERT KOLĘD 
19.01.2002r. 

SOBOTA GODZ. 16.00 
Kościół Parafialny 

p.w. św. Jana Chrzciciela 
Szczegóły wkrótce!
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ks. J an Twardowski

MisteriumBożonarodzeniowe

Zapraszamy
24.12.01 godz. 

2300 przed Pasterką
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27. X II.2001 -  czwartek
Nowa Wieś, Nowa Wieś Wybudowanie, 
Rudka, Niekursko, Niekursko Wybudowanie, 
Trzcinno, Teresin.

28. XII. 2001 -  piątek
Os. Leśne, Os. Modrzewiowe, Dłużewo, 
Sarcz, ul. Wiosny Ludów, ul. Łomnicka, 
ul. Prusa, ul. Koszykowa, ul. Za Jeziorem, 
ul. Ogrodowa.

29.X II.2001 -  sobota
Kadłubek, Os. Kasprowicza, ul. Kopernika, 
ul. Słowackiego, ul. Łąkowa, ul. Roosvelta, 
ul. Matejki, ul. Tetmajera, ul. Paderewskiego, 
ul. Parkowa, ul. Moniuszki, ul. Fredry.

02.1.2002 -  środa
ul. Chełmońskiego, ul. Malczewskiego, 
ul. Słoneczna, ul. Rzeczna, ul. Mickiewicza.

03.1.2002 -  czwartek
ul. ks. P. Skargi, ul. Staszica, os. Zacisze

04.1.2002 -piątek
ul. Broniewskiego, ul. Konarskiego,
ul. Polna, ul. Grunwaldzka,
ul. Powstańców W ielkopolskich, os. 30-lecia.

05-1.2002 -  sobota
ul. Reymonta, ul. Chrobrego, ul. Batorego, 
ul. Sobieskiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Kręta, 
ul. Boczna, ul. Prosta, ul. Spokojna, 
ul. Orzeszkowej, ul. Reja, ul. Grottgera, 
os. Grottgera.

07.1.2002 -  poniedziałek
ul. Fabryczna, 
ul. Wita Stwosza, 
os. Lelewela, pl. Pocztowy.

08.1.2002 -  wtorek
ul. 27 Stycznia n-ry 1-31.

09-1.2002 -  środa
ul. 27 Stycznia n-ry 33-103A, 
ul. Strażacka, ul. M ochnackiego.

10.1.2002 -  czwartek
ul. Chopina, ul. Kościuszki.

11.1.2002 -  piątek
ul. Konopnickiej, ul. Sikorskiego (za torami, 
obie strony) n-ry 60-99.

12.1.2002 -  sobota
ul. Sikorskiego (do torów, obie strony) 
n-ry 17-54.

14.1.2002 -  poniedziałek
ul. Dąbrowskiego, ul. Żeromskiego.

15.1.2002 -  wtorek
os. Słowackiego Bl. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

16.1.2002 -  środa
os. Słowackiego 8A, 9, 10, 12, 
os. 25-lecia bl. 1.

17.1.2002 -  czwartek
os. 25-lecia Bl. 2, 3, 4, 5, 6, 9.

18.1.2002 -  piątek
os. 25-lecia Bl. 7, 8, 10, 12, 13, 14.

19-1-2002 -  sobota
Na zgłoszenia

Uwagi:
1. Kolęda w soboty od godz. 10.00
2. W pozostałe dni tygodnia od godz. 16.00
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Świąteczny konkurs!
Z podanych wyrazów ułóż zd an ie, które jest zapisane w Ewangelii wg. św Łukasza

Pan / oto / którym / zwiastuję / mieście / wam / narodził / narodu / radość / dziś / Mesjasz
wielką / która / udziałem / całego / będzie / się / wam / Dawida / Zbawiciel / jest.

Rozwiązanie przynieście w następną niedzielę, na mszę o godz. 11.00

To już A dwent — czas  radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana. Ż yczy my Wam 
serc otwartych nadsłuchujących , sprawdzających 
czy Jezus j uż jest blisko. Pomogą Wam w tym 
R oraty, codzienna modlitwa, pomoc, bliźniemu.

I  wreszcie ten piękny wieczór — wigilijny: 
biały opłatek, wzruszone serce. N iech Jezus w 
Was mieszka, niech codziennie. rodzi się w 
Waszych sercach i Rodzinach.



Z pamiętnika Ani

- Już adwent. Codziennie rano na 7.00  
idę z lampionem na Roraty.
Lubię te ranki -  z całym Kościołem  
wyczekuję Jezusa.

- Dzisiaj z mamą robiłyśmy świąteczne 
porządki. Muszę jeszcze kupić 
dla wszystkich prezenty.

Nareszcie Wigilia.
Wieczorem usiądziemy do uroczystej 
kolacji. Złożymy życzenia. O 24,00 idę 
z rodzicami na pasterkę. Lubię święta 
Bożego Narodzenia.

- Śpiewamy kolędy. Całym sercem  
chwalimy małego Jezusa.

Lulajże Jezuniu... 
Dzisiaj w Betlejem.


