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MAJ
MIESIAC MARYJNY

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na maj 

Ewangelizacyjna:  Aby chrzeœcijanie w Afryce dawali profetyczne 
œwiadectwo pojednania, sprawiedliwoœci i pokoju, naœladuj¹c Jezusa 
mi³osiernego.

Orêdzie fatimskie

Kiedy Chrystus powiedzia³ na krzy¿u: Niewiasto, 
oto syn twój” (J 19,26) - w nowy sposób otworzy³ 
serce swej Matki. Niepokalane Serce. Objawi³ Jej 

nowy wymiar mi³oœci i nowy zasiêg mi³oœci, do którego 
zosta³a wezwana w Duchu Œwiêtym i moc¹ ofiary Krzy¿a.

W s³owach fatimskich zdajemy siê odnajdywaæ ten 
w³aœnie wymiar macierzyñskiej mi³oœci, która swoim 
zasiêgiem ogarnia ca³¹ drogê cz³owieka do Boga - i tê, która 
wiedzie poprzez ziemiê, i tê, która prowadzi poza ziemiê - 
zw³aszcza przez czyœciec.

Troska Matki 
Zbawiciela jest tros-
k¹ o dzie³o zbawie-
nia: dzie³o Jej Syna. 
Jest trosk¹ o zba-
wienie - o wieczne 
zbawienie - wszyst-
kich ludzi. Gdy od 
daty 13. maja 1917 
roku mija ju¿ tyle lat, 
trudno nie dostrzec, 
¿e ta zbawcza mi³oœæ 
Matki ogarnia swo-
im zasiêgiem w jakiœ 
szczególny sposób 
nasze stulecie.

W œwietle mi³oœ-
ci matczynej rozu-
miemy ca³e orêdzie 
Pani z Fatimy. To, co 
najbardziej wprost 
sprzeciwia siê dro-
dze cz³owieka do Boga - to grzech, trwanie w grzechu - 
wreszcie negacja Boga. Programowe wykreœlenie Boga ze 
œwiata ludzkiej myœli. Oderwanie od Niego ca³ej ziemskiej 
dzia³alnoœci cz³owieka. Odrzucenie Boga przez cz³owieka.

Czy¿ Matka... mo¿e milczeæ? Nie, nie mo¿e!
Dlatego orêdzie Pani z Fatimy, tak bardzo 

macierzyñskie, jest równoczeœnie mocne i stanowcze. 
Wydaje siê surowe. Wzywa do pokuty. Przestrzega. 
Nawo³uje do modlitwy. Zaleca Ró¿aniec.

Przedmiotem Jej troski s¹ wszyscy ludzie naszej epoki - 
a zarazem spo³eczeñstwa, narody i ludy.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, Poznañ 1993

„

1917 - 2017
INFORMACJE PARAFIALNE

Zapraszamy wszystkich na Nabo¿eñstwa Majowe, odprawiane 
codziennie o godzinie 20.30.

Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne: w poniedzia³ki 
i czwartki o godz. 20.00 w dolnym koœciele. Bêd¹ one trwa³y w maju 
i czerwcu.

Zgodnie z has³em roku duszpasterskiego IdŸcie i g³oœcie", w naszej 
parafii, w kolejne czwartki wieczorem, bêd¹ nas odwiedzaæ w naszych 
domach i mieszkaniach bracia i siostry ze wspólnoty neokatechumenalnej 
z parafii katedralnej w Oliwie, dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem wiary: jak 
Bóg dzia³a w ich ¿yciu. Posiadaj¹ oni pismo polecaj¹ce od proboszcza i zgodê 
ks. Arcybiskupa na ten rodzaj ewangelizacji, chodz¹c po domach po dwóch, 
tak jak Jezus posy³a³ swoich uczniów. Prosimy serdecznie o ¿yczliwe ich 
przyjêcie!

Za dwa tygodnie bêdziemy prze¿ywaæ Œwiêto Patronalne Archidiecezji 
Gdañskiej oraz jubileusz 25-lecia powstania naszej archidiecezji 
i metropolii. Zapraszamy serdecznie na Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ sprawowan¹ 
z tej okazji na Wzgórzu Œwiêtego Wojciecha w Gdañsku pod 
przewodnictwem Przedstawiciela Ojca Œwiêtego Franciszka – Arcybiskupa 
Salvatore Pennacchio – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - w niedzielê 
7. maja o godz. 12.00.

Zapraszamy tak¿e do udzia³u w dorocznych pieszych pielgrzymkach, 
które tego dnia wyrusz¹ na Wzgórze Œwiêtego Wojciecha: o godzinie 9.00 
z Bazyliki Mariackiej, z relikwiami Œwiêtego Patrona, organizowanej przez 
KSM Semper Fidelis” oraz Pieszej Pielgrzymki M³odych, wyruszaj¹cej 
sprzed koœcio³a Ojców Franciszkanów pw. Œw. Trójcy tak¿e o godzinie 9.00.

„

W tym roku Rocznica I Komunii œw. odbêdzie siê w niedzielê, 14. maja, 
o godzinie 10.30.

Uroczystoœæ I Komunii œw. w  2017 r. dla dzieci klas trzecich odbêdzie 
siê 20. i 21. maja.

„



2 RODZINA   OSOWSKA  NR 5(208)                                                                                                          

MODLITWA FATIMSKA
Dusze, które najbardziej potrzebuj¹

W ka¿dym z szeœciu objawieñ fatimskich powtarza siê proœba Maryi 
o modlitwê ró¿añcow¹. Dziêki objawieniom w Fatimie po ka¿dej 
dziesi¹tce odmawiamy modlitwê „O mój Jezu...”, z proœb¹ o 

zbawienie dusz najbardziej zagro¿onych.
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 

piekielnego, zaprowadŸ wszystkie dusze do nieba i pomó¿ szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebuj¹ Twojego mi³osierdzia”.

Po 100 latach od objawieñ w Fatimie ta modlitwa na sta³e wesz³a do 
Ró¿añca. Podejrzewam ¿e wielu modl¹cych siê ni¹ nie zawsze wie, ¿e 
pochodzi ona z tzw.  sekretu fatimskiego (13. lipca 1917).

Ta modlitwa pokazuje Maryjê jako Matkê zatroskan¹ o zbawienie ludzi. 
Siostra £ucja, komentuj¹c tekst tej modlitwy, wyjaœnia³a, ¿e s³owa o „tych, 
którzy najbardziej potrzebuj¹ Bo¿ego mi³osierdzia”, odnosz¹ siê do „dusz, 
które znajduj¹ siê w wielkim niebezpieczeñstwie potêpienia dusz w stanie 
grzechu œmiertelnego i braku skruchy w ostatniej godzinie, które nie chc¹ 
¿a³owaæ za grzechy ani prosiæ Boga o przebaczenie, dusz uporczywie 
trwaj¹cych w z³u”. 

Modlitwa fatimska dodana do Ró¿añca przypomina o tym, o czym dziœ 
w Koœciele nieraz zapominamy, ¿e ostatecznie chodzi nam o wiecznoœæ, o to, 
by wszyscy poszli do nieba. Pierwszorzêdnym celem Koœcio³a jest walka o 
zbawienie ludzi, a nie o naprawianie œwiata. Ratowanie dusz to zreszt¹ tak¿e 
istota przes³ania o Bo¿ym mi³osierdziu, przekazanego s. Faustynie.

I jeszcze jedno. Maryja prosi o Ró¿aniec codzienny! Siostra £ucja 
akcentuje, ¿e potrzebujemy tej modlitwy ka¿dego dnia. „Matka Bo¿a wzywa 

nas, abyœmy nieustannie 
trwali na modlitwie. Nie 
wystarczy modliæ siê w jakiœ 
dzieñ, trzeba modliæ siê 
wci¹¿, ka¿dego dnia, z wiar¹ 
i  u fnoœc i¹ ,  pon iewa¿  
ka¿dego dnia grzeszymy 
i poniewa¿ dla nas jest 
rzecz¹ konieczn¹ szukaæ 
Boga po wszystkie dni, 
upraszaj¹c przebaczenia 
i pomocy”.

Jeœli komuœ Ró¿aniec 
wydaje siê modlitw¹ nudn¹, 
bo monotonn¹, to s. £ucja 
odpowiada w taki sposób: 
„Kiedy spotykaj¹ siê ludzie 
zakochani,  przez ca³e 
godziny powtarzaj¹ jedno 
i to samo: >>kocham ciê<<. 
Tym czego brakuje ludziom 
zarzucaj¹cym Ró¿añcowi 
monotonnoœæ, jest w³aœnie mi³oœæ; wszystko zaœ, czego nie czyni siê 
z mi³oœci, nie ma ¿adnej wartoœci”.

Ró¿aniec jako nieustanne powtarzanie Bogu, Jezusowi, Maryi: 
„kocham”. Nic dodaæ, nic uj¹æ...tylko siê modliæ.

Ks Tomasz Jaklewicz, Odmawiajcie codziennie Ró¿aniec,
Goœæ Niedzielny 12/2016

„Rodzice w akcji!”

W niedziele:  5. marca i 2. kwietnia odby³y siê pierwsze dwa 
spotkania z cyklu spotkañ na tematy ma³¿eñsko-rodzinne - 
budowania relacji w rodzinie. Na spotkaniach tych w³asnymi 

doœwiadczeniami oraz wiedz¹ zgromadzon¹ na licznych konferencjach na 
temat mi³oœci ma³¿eñskiej, rodzicielskiej, dziel¹ siê z zainteresowanymi 
rodzicami Alicja i Krzysztof Szareccy - doradcy ¿ycia rodzinnego. Tematyka 
spotkañ obejmuje 7 grup tematycznych a mianowicie: 
1. Budowanie wiêzi z dzieæmi w wieku 0 - 10 lat.
2. Przykazanie mi³oœci w relacji rodzice dzieci; mi³oœæ samego siebie.
3. Zrozumieæ nastolatka; jak nie straciæ wiêzi z dorastaj¹cymi dzieæmi 11- 
18 lat.
4. Rozwój osobisty, rozwój ma³¿onków, rozwój rodziny; jak 
wspó³pracowaæ z ³ask¹.
5. Kryzys w ma³¿eñstwie.
6. Komunikacja w ma³¿eñstwie.
7. Seksualnoœæ w ma³¿eñstwie.

Zapraszamy na kolejne spotkania w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca 
o godzinie 18.00 w kawiarence BETANIA.

Ró¿aniec
Pieszczone w d³oni
drewniane, bursztynowe...
Podziwiane w sercu i umyœle
obrazy pe³ne
radoœci
œwiat³oœci
boleœci
i chwa³y.
Ogl¹dane oczyma Matki
¿ywe obrazy
wpisane w ¿ycie.
Ods³oni¹ pierwszy obraz
mo¿e ju¿ trochê zapomniany

Krzysztof Konkol,W cieniu, Pelplin 2012

Wychowawca wolnych ludzi

W sobotê18. marca 2017 r., z inicjatywy Parlamentarnego Zespo³u 
Cz³onków i Sympatyków Ruchu Œwiat³o-¯ycie, Akcji 
Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, w Sali 

Kolumnowej Sejmu RP odby³o siê Sympozjum pt. „Ks. Franciszek 
Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi”.

Sympozjum to uœwietnili swym 
udzia³em przedstawiciele Episkopatu 
Polski: kardyna³ Kazimierz Nycz, biskup 
Tadeusz Bronakowski, biskup Piotr 
Turzyñski – oddany sercem Ruchowi 
Œwiat³o ¯ycie (nadal pos³uguj¹cy jako 
moderator na Oazach Domowego Koœcio³a).

Ponadto, oprócz wielu parlamen-
tarzystów, goœæmi (i prelegentami) byli 
przedstawiciele najwy¿szych w³adz 
pañstwowych, m.in. reprezentuj¹cy 
Prezydenta RP Szef Kancelarii Prezydenta – 
min. Andrzej Dera, przedstawiciel 
Kancelarii Pani Premier – min. Henryk 
Kowalczyk (obaj s¹ aktywnymi cz³onkami 
Domowego Koœcio³a), Adam Podgórski – 
Zastêpca Szefa Kancelarii Sejmu RP oraz 

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Wyst¹pienia prelegentów uœwiadomi³y uczestnikom sympozjum, jak 

wielkie owoce w ¿yciu spo³ecznym naszego kraju zrodzi³y siê z dzia³alnoœci 
S³ugi Bo¿ego Franciszka Blachnickiego i z dzie³ przez niego 
zapocz¹tkowanych. Przywo³ywano s³owa ks. Blachnickiego, w których 
wzywa³ ludzi Koœcio³a powszechnego do anga¿owania siê w ¿ycie 
spo³eczne i polityczne kraju (co jak widaæ z tej relacji – aktualnie dzieje siê 
na naszych oczach), wskazuj¹c, i¿ taka postawa jest niezbêdna jeœli chce siê 
osi¹gn¹æ przemiany spo³eczne, których wynikiem by³oby kszta³towanie 
ludzi wolnych.

Wolnoœæ by³a przez ks. Franciszka rozumiana bardzo szeroko – nie 
tylko w obszarach zewnêtrznych, ale te¿ jako wolnoœæ wewnêtrzna – od 
wszelkich zniewoleñ i lêku przed stawaniem w obronie wartoœci 
zapewniaj¹cych godnoœæ cz³owieka. Ks. Blachnicki ju¿ wtedy, prowadz¹c 
walkê z panosz¹c¹ siê w Polsce ideologi¹ komunistyczn¹, dostrzega³ tak¿e 
zagro¿enia wystêpuj¹ce w zachodnich spo³eczeñstwach ulegaj¹cych 
konsumpcjonizmowi, które to zjawisko postrzega³ jako formê zniewolenia 
ducha.

Przy okazji sympozjum, zosta³a otwarta w holu Sejmu RP wystawa 
przedstawiaj¹ca dzia³alnoœæ ks. Blachnickiego. Wystawa zawieraj¹ca 
ciekawe informacje i zdjêcia dokumentalne, jak te¿ interaktywn¹ 
prezentacjê bêdzie przybli¿a³a parlamentarzystom i odwiedzaj¹cym Sejm, 
postaæ i dzie³a za³o¿yciela Ruchu Œwiat³o – ̄ ycie.

Ela i Tomek Wiszowaci
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NOCNA DROGA KRZY¯OWA

Dzieñ po Bierzmowaniu, ju¿ rozluŸnieni, ale jeszcze pod wp³ywem 
wielkich emocji i piêknych prze¿yæ, siedzimy sobie z ksiêdzem 
Markiem i wymieniamy siê wra¿eniami z tej jak¿e podnios³ej 

uroczystoœci. Nagle ksi¹dz Marek dzieli siê z nami swoim kolejnym 
pomys³em. W ostatni pi¹tek marca chcia³by zorganizowaæ Nocn¹ Drogê 
Krzy¿ow¹. Trasa oko³o 30-40 km; z naszej parafii przez Rumiê do Pustelni 
Sióstr Betlejemitek w Grabowcu. Pomys³ bardzo dobry, ale przecie¿ to nie 
dla mnie. Ja nie mam czasu, w ka¿dy weekend trzeba nadrabiaæ zaleg³oœci w 
pracach domowych. W dodatku przyje¿d¿aj¹ rodzice Justynki, gdy¿ Tata ma 
w tym dniu planowany zabieg. Trzeba bêdzie go zawieœæ w pi¹tek do 
szpitala, w sobotê rano odebraæ. A w ogóle to zbyt du¿y wysi³ek fizyczny. 
Mam doœwiadczenie z pieszych pielgrzymek na Jasn¹ Górê i wiem, ¿e 40 km 
to jest bardzo du¿e wyzwanie. 

Mijaj¹ kolejne dni, w Koœciele jest ju¿ oficjalne og³oszenie, no mo¿e 
jednak pójdê? Ale jak to zrobiæ? W dodatku od 1. kwietnia zmieniam pracê. 
To by³a bardzo ciê¿ka decyzja, nowe wyzwanie, œwiadome podjêcie trudu; 
nie lepiej by³o nie zmieniaæ pracy i dalej siedzieæ na wygodnej posadzie? 
Trud, wysi³ek to przecie¿ krzy¿... Siêgaj¹c ostatnio do Pisma Œwiêtego, 
czêsto trafiam na fragmenty dotycz¹ce krzy¿a. ZapowiedŸ mêki, oskar¿enie 
Pana Jezusa przez arcykap³anów, skazanie Pana Jezusa, czy wreszcie mêka 
Pana Jezusa i ten fragment o Szymonie Cyrenejczyku... Idê, muszê iœæ! 
Zreszt¹ ostatecznie trasa zosta³a zmieniona, bêdzie mia³a tylko 30 km. Dam 
radê. Dzielê siê swoimi planami z kole¿ank¹, weterank¹ Gdyñskich 
Pieszych Pielgrzymek na Jasn¹ Górê, ktora rok temu przesz³a ekstremaln¹ 
Drogê Krzy¿ow¹ z Matemblewa do Wejherowa, a ona pyta czy mo¿e iœæ ze 
mn¹ – w tej sytuacji ju¿ nie mam odwrotu – muszê iœæ. W niedzielê wpisujê 
siê na listê uczestników, w czwartek przychodzê na spotkanie organizacyjne. 

31.03.2017. Od rana wszystko mi wychodzi, za³atwi³em mnóstwo 
spraw; dziêkujê Ci Panie, ¿e mi b³ogos³awisz. Mimo nat³oku obowi¹zków 
spokojnie siê wyrabiam i przybywam na zbiórkê o godz. 20.00. Pogoda 
piêkna, Pan Bóg nadal b³ogos³awi. W koœciele gromadzi siê ponad 50 osób, 
wiele znajomych twarzy. Jest i moja pielgrzymkowa kole¿anka Basia. Od 
razu orientuje siê, ¿e Basia to zdecydowanie nestor naszej grupy. Ca³a grupa 
dzia³a na mnie niezwykle motywuj¹co. Widzê tyle wspania³ych osób, które 
daj¹ na co dzieñ tak piêkne œwiadectwo Dziecka Bo¿ego, nabieram coraz 
wiêkszej pewnoœci siebie. W tej grupie ludzi bêdê bezpieczny. Znam ich 
i wiem jak bardzo mi³uj¹ Pana Boga, a Pan nigdy nie zostawi swoich owiec. 
Grupê prowadz¹ profesjonalni przewodnicy Pawe³ i Elwira, wraz z kilkoma 
m³odzieñcami maj¹cymi za zadanie zabezpieczanie grupy w œrodku i na 
koñcu. No i niezwykle wa¿na sprawa: jest z nami kap³an – ksi¹dz Marek. 

Po krótkiej modlitwie i b³ogos³awieñstwie udzielonym przez ksiêdza 
Proboszcza, ruszamy dosyæ du¿ym tempem. Pierwsze parê kilometrów 
Osowa - Nowy Œwiat - Chwaszczyno - Borowiec-Tuchom to trasa bardzo 
dobrze mi znana – to tereny moich wielogodzinnych spacerów z wózkiem 
z dzieæmi w wieku niemowlêcym. Pierwsza stacja te¿ w bardzo dobrze 
znanym mi miejscu. To przydro¿ny krzy¿ ko³o ¿wirowni, gdzie od wielu lat 
bierzemy udzia³ w Nabo¿eñstwach Majowych. Droga bardzo wygodna, 
twarde polne trakty raczej bez pagórków i wzniesieñ, ale tempo marszu 
bardzo du¿e. Znam doskonale te tereny i odleg³oœci, oceniam, ¿e 
przemieszczamy siê z prêdkoœci¹ ponad 6 km na godzinê. Na mnie nie robi to 
wra¿enia, ale niektórzy s¹ przera¿eni na samym wstêpie. Mo¿e siê za nich 

pomodliæ – dobry 
pomys³. Czy taka Basia 
wytrzyma to tempo? 
Obserwujê j¹ ukrad-
kiem, ale widzê, ¿e 
j a k o œ  d a j e  r a d ê .  
Odmawiam Ró¿aniec, 
Koronkê, potem ró¿ne 
akty strzeliste i jes-
teœmy ju¿ nad Jeziorem 
Tuchomskim. 

Teraz poruszamy 
s iê  ju¿  w terenie  
naturalnym, œcie¿ka 

nad jeziorem, droga na prze³aj, ró¿ne mokrad³a i chaszcze. Mijamy 
Warzenko i Warzno, po ponad trzech godzinach dochodzimy do Koœcio³a 
w Kielnie. Na odcinku Osowa-Kielno by³o piêæ pierwszych stacji naszej 
Drogi Krzy¿owej. Na ka¿dej stacji oprócz rozwa¿ania mêki Pana Jezusa, 
krótki urywek z Pisma Œwiêtego. Za ka¿dym razem bardzo mocny, jak¿e na 
czasie, jakby skierowany do mnie, od razu kojarzê ró¿ne sytuacje ze swojego 
¿ycia, gdzie obna¿y³a siê moja s³aboœæ. Ale w Tobie jest nadzieja Panie Jezu, 
Ty cierpia³eœ za te moje grzechy, Ty umar³eœ na krzy¿u dla mojego 
zbawienia, Ty zawsze na mnie czekasz. 

Wreszcie odpoczynek! Ca³kiem d³ugi. Jem dosyæ du¿o, wypijam 
butelkê wody. Basia czêstuje mnie herbat¹. Ludzie dziel¹ siê pierwszymi 
wra¿eniami. Atmosfera wspania³a, karmiê sie tymi wspania³ymi ludŸmi, 
w których towarzystwie przebywam, czujê bardzo mocno modlitwê 
wspólnotow¹, to mnie bardzo umacnia. 

Oko³o pó³nocy wyruszamy dalej, wszyscy w bardzo dobrych 
nastrojach. Na pocz¹tku bardzo wygodna droga, dochodzimy do jeziora 
Kamieñ. Teraz dopiero zacznie byæ ekstremalnie. Najpierw oko³o dwa 
kilometry w¹skim urwistym brzegiem jeziora, potem ju¿ ca³y czas lasem, a¿ 
do samego koñca. Czasem dró¿k¹, czasem œcie¿k¹, czasem na prze³aj. 
Nastêpny postój oko³o 3 rano. Tempo trochê spad³o, widzê, ¿e ludzie s³abn¹. 
Ja nie mam problemów. Trzeba siê pomodliæ za tych, którzy maj¹ trudnoœci. 
Kolejne stacje naszej Drogi Krzy¿owej, prze¿ywam g³êboko rozwa¿ania. 
Fragmenty z Pisma Œwiêtego te¿ zapadaj¹ g³êboko w moim sercu. 
Przyda³by siê odpoczynek, ostatnie kilometry przed postojem bardzo siê 
d³u¿¹. Wreszcie przerwa, siedzimy na ziemi, jest niezwykle ciep³o jak na t¹ 
porê roku. Ludzie zmêczeni, ale szczêœliwi, rozmawiaj¹ radoœnie, ju¿ 
wiêkszoœæ drogi za nami.

Pó³ godziny mija szybko i ruszamy dalej w drogê. Nagle dopada mnie 
niesamowita sennoœæ. Mam kryzys, chyba nie dam rady. Kilka razy 
usypiam, id¹c. Bojê siê, ¿e siê przewrócê. Walczê ze sob¹, bijê siê z myœlami. 
Atakuj¹ mnie ró¿ne pokusy. Czy nie lepiej by³o zostaæ w domu? Przecie¿ nie 
musia³em tu iœæ. W myœlach ca³y czas narzekam. Czy ta trasa nie mog³a byæ 
krótsza? Po co idziemy na oko³o? Upadam na duchu, jestem bezsilny, nie 
umiem pokonaæ swojej s³aboœæ, ale Pan Jezus jest ze mn¹. Tak bardzo 
dziêkujê Panu, ¿e nie jestem sam, ¿e Pan jest Moim Pasterzem, ¿e Pan Jezus 
jest moim Królem, Panem i Zbawicielem. Panie Jezu ufam Tobie! Chwytam 
ró¿aniec i zaczynam siê modliæ przepraszaj¹c Pana Jezusa za moje grzechy. 
Te z ca³ego ¿ycia, te najciê¿sze, które ukrzy¿owa³y Mojego Pana. Dziekujê, 
¿e mój Pan mnie nie opuœci³, a odpuœci³ mi moje grzechy. 

Jestem szczêœliwy, ¿e mogê iœæ Nocn¹ Drog¹ Krzy¿ow¹. Mój trud jest 
niczym w porównaniu z cierpieniem Pana. Sen ca³kowicie odszed³, wróci³y 
si³y. Teraz droga jest 
bardzo trudna, du¿o 
pagórków i wzniesieñ, 
ale ju¿ nied³ugo doj-
dziemy do Grabowca. 
Ostatnie stacje: Pan 
Jezus ukrzy¿owany, 
Pan Jezus umiera na 
krzy¿u, a ja jestem w 
grupie wspania³ych 
rozmodlonych ludzi, 
idê razem z nimi do 
œwiê tego  mie jsca ,  
gdzie  ¿yj¹  œwiête  
niewiasty. 

Ju¿ œwita, wszyscy czujemy, ¿e ju¿ blisko do celu. Jeszcze jeden krótki 
odpoczynek. Ostatnia stacja Pan Jezus w grobie z³o¿ony. Jest ju¿ po pi¹tej, 
schodzimy w dó³, wychodzimy z lasu i jest klasztor. Wchodzimy do salki, 
pijemy herbatê i od razu usypiam. 

Budzê siê dok³adnie w momencie wyjœcia na Jutrzniê do kaplicy Sióstr. 
Piêkne nabo¿eñstwo, s³ucham i patrzê na rozmodlone niewiasty, wielbi¹ce 
Pana, karmiê siê tym niezwykle. Po nabo¿eñstwie krótka msza œwiêta, 
odprawiona przez ksiêdza Marka. Jest na niej moja kochana ¿ona Justynka. 
Przyjecha³a, ¿eby mnie zabraæ samochodem do domu, ale specjalnie wsta³a 
wczeœniej, ¿eby wzi¹æ udzia³ we mszy œwiêtej. Wracamy razem z ksiêdzem 
Markiem, Elwir¹ i Paw³em. O 9.30 jesteœmy ju¿ w domu. 

Panie Jezu dziêkujê Ci, ¿eœ przez Œwiêty Krzy¿ i Mêkê Swoj¹ œwiat 
odkupiæ raczy³... 

Tomasz Kaliszan

FANFARY  NA 
ZMARTWYCHWSTANIE

W Poniedzia³ek Wielkanocny 
rozpocz¹³ siê tegoroczny sezon 
k o n c e r t ó w  o r g a n o w y c h  

w naszym koœciele. W koncercie o godzinie 
18.00, zatytu³owanym „Fanfary na 
Zmartwychwstanie”, wyst¹pili: Lucjan 
Sierpowicz - tr¹bka i Tomasz Dr¹¿kowski - 
organy. Ciekawego koncertu wys³ucha³o 
blisko 100 osób, a artyœci otrzymali gor¹ce 
oklaski i zmuszeni zostali do bisów.

Foto: £. Wolak

U bramy klasztoru
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

FENOMEN KOBIETY W KOŒCIELE

Wydaje siê na pierwszy rzut oka, ¿e nasz Koœció³ jest zbyt mêski 
i kobiety nie odgrywaj¹ decyduj¹cej roli w naszej spo³ecznoœci. 
Czy¿by? To przecie¿ Duch Œwiêty ostatecznie kieruje Koœcio³em 

i ma swoje sposoby, by przez charyzmaty i specjalne dary znalaz³ swoje 
miejsce i zadania. Przyk³ady?
1. Zupe³nie wyj¹tkowa, jedyna i absolutnie najwa¿niejsza rola w naszym 
Koœciele - to pozycja Matki Jezusa, Matki Koœcio³a - Maryi z Nazaretu.
2. W decyduj¹cych, najwa¿niejszych momentach przy Jezusie wytrwa³y 
Maria Magdalena i druga Maria oraz inne niewiasty - obiektywnie 
podkreœlaj¹ to ewangeliœci. By³y przy Jego œmierci, pogrzebie i to one 
obwieœci³y Zmartwychwstanie Pana.
3. W staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej wiele tysiêcy chrzeœcijan ponios³o 
mêczeñsk¹ œmieræ i prawie wszyscy znacz¹cy duchowni, z papie¿ami 

i biskupami na czele. Ale do legendy, zyskuj¹c 
ogromn¹ popularnoœæ, przesz³y œwiête 
mêczennice: œw. Cecylia, œw. Barbara, œw. 
£ucja, œw. Agnieszka, œw. Rita i inne. To na 
ich czeœæ budowano bazyliki i koœcio³y, to 
o nich mówi³y piêkne strofy poezji i sztuki, 
a nie o mêczennikach biskupach.
4. Wspomnê chocia¿ o paru wyj¹tkowych 
kobietach w Europie i w Polsce:
-  œw. Katarzyna ze Sieny (1347-1380); 
23 dziecko w dosyæ bogatej rodzinie 
mieszczañskiej. Bardzo pobo¿na i o zupe³nie 
wyj¹tkowym temperamencie. Ponoæ by³a 
analfabetk¹, ale korespondowa³a ze 
wszystkimi wielkimi ówczesnego œwiata, 
dyktowa³a traktaty teologiczne o takiej g³êbi, 

i¿ zas³u¿y³a na bardzo rzadki tytu³ Doktora Koœcio³a. Upomina³a królów, 
w³adców, a nawet papie¿a. Zagrozi³a, ¿e je¿eli papie¿ nie opuœci Avinionu 
i nie wróci do Rzymu, to osobiœcie przyjedzie, zrobi awanturê i zmusi do 
przyjazdu do Italii. Przera¿ony Ojciec œw. wróci³ ze wspania³ego, bogatego 
i spokojnego pa³acu w Avinionie, do zniszczonego i ubogiego Rzymu. Byæ 
mo¿e to tylko plotka. Natomiast jest faktem, ¿e papie¿ i kardyna³owie bali 
siê jej nieokie³znanego temperamentu w przekonaniu, ¿e Pan Jezus siê ni¹ 
pos³uguje, by uporz¹dkowaæ wiele spraw w œwiecie i Koœciele.
-  Nale¿a³oby wspomnieæ o œw. Joannie d’ Arc, o œw. Teresie z Avila, 
o œw. Brygidzie Szwedzkiej, o œw. Hermenegildzie i innych.
5. œw. Jadwiga Królowa (1374-1399), wszechstronnie uzdolniona, 
wykszta³cona, zna³a kilka jêzyków, korespondowa³a ze wszystkimi 
wielkimi ówczesnej Europy, ogromnie 
pobo¿na - fundatorka koœcio³ów 
i klasztorów; m.inn. Jasnej Góry. 
Budowa³a domy opieki, budynki dla 
¿aków i wyk³adowców. Przyczyni³a siê 
do powstania Uniwersytetu z dawnej 
Akademii, sprowadza³a do Krakowa 
uczonych, artystów, architektów, 
muzyków; w dyplomacji przyæmi³a 
nawet politykê Krzy¿aków. Matka 
chrzestna Litwy, wychowawczyni 
W³adys³awa Jagie³³y. A przecie¿ ¿y³a 
tylko 25 lat.
6.  œw. Faustyna (1905-1938) - 
skoñczy³a zaledwie 4 klasy, dlatego mia³a ogromne problemy, by jakiœ 
klasztor przyj¹³ j¹ do siebie. Wykonywa³a najni¿sze, s³u¿bowe zajêcia 
w klasztorze. Jej Dzienniczek jest dzisiaj najbardziej znan¹ i t³umaczon¹ 
polsk¹ ksi¹¿k¹. Jej portrety s¹ w wielu koœcio³ach Korei, Filipin, w 
Wietnamie, a tak¿e w Argentynie i Brazylii oraz Australii. Sekretarka kultu 
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Ks Henryk Bietzke
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Z cyklu: Sanktuaria Maryjne w Polsce                                      
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

 
Do tego cudownego MIEJSCA 

przyje¿d¿am przynajmniej raz w roku 
i wyje¿d¿am zawsze wyciszona, 
a jednoczeœnie radosna, nape³niona 
wiar¹ i nadziej¹.” 

Pozwoli³em sobie przytoczyæ na 
wstêpie opiniê jednej z osób, 
komentuj¹cych w internecie liczne 
p u b l i k a c j e  o  G i e t r z w a ³ d z i e ,  
miejscowoœci po³o¿onej ok. 160 km 
od Gdañska, wœród malowniczych 
wzgórz na pograniczu Warmii 
i Mazur. Ale Gietrzwa³d znam nie 
tylko z internetu, gdy¿ odwiedzi³em 
go osobiœcie, wraz z ma³¿onk¹, ju¿ 
kilka razy na przestrzeni ostatnich 15 
lat. Kto raz odwiedzi to MIEJSCE, 
bêdzie tam wraca³ wielokrotnie, by 

„GIETRZWA£D - MIEJSCE NIEZWYK£E, 
M I E J S C E  O B J AW I E Ñ  M A T K I  B O ¯ E J  
I CUDOWNEGO �RÓDE£KA...

modliæ siê o zdrowie swoje i swojej rodziny. 
Objawienia Matki Bo¿ej 

trwa³y w Gietrzwa³dzie od 27. 
czerwca do 16 w.rzeœnia 1877 
roku i do tej pory, jako jedyne na 
ziemiach polskich, zosta³y 
uznane przez w³adzê koœcieln¹. 
Na miejscu objawieñ wybudo-
wano skromn¹ kapliczkê z figur¹ 
Matki Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej, 
obok gotyckiego, piêknie 
utrzymanego, koœcio³a- bazyliki, 
w którym znajduje siê, s³yn¹cy 
³askami, cudowny obraz Matki 
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Obraz 
pochodzi z XVI wieku i od jego 
pojawienia siê w Gietrzwa³dzie 
trwa jego adoracja i wielkie 
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej. 
W lutym 1970 roku koœció³ pod 
w e z w a n i e m  N a r o d z e n i a  
Najœwiêtszej Marii Panny zosta³ 
ustanowiony, przez Papie¿a 
Paw³a VI, Bazylik¹ Mniejsz¹.

Sanktuarium w Gietrz-
wa³dzie odwiedzali i odwiedzaj¹ 
nie tylko rzesze pielgrzymów z kraju i zagranicy, lecz równie¿ „mo¿ni” tego 
œwiata. Na miejscu objawieñ mo¿na zobaczyæ np. tablicê pami¹tkow¹ 
z pielgrzymki do tego MIEJSCA  pary prezydenckiej Marii i Lecha 
Kaczyñskich.

Zachêcam naszych S¹siadów z Osowej i okolic, szczególnie tych 
zmotoryzowanych (dojazd samochodem lub autobusem) do odwiedzenia 
Gietrzwa³du. I pok³onienia siê Matce Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej. Do modlitwy 
Ró¿añcowej przy CUDOWNYM �RÓDE£KU. A wiosn¹ lub latem, po 
przejœciu Drogi Krzy¿owej na okolicznym wzgórzu, ze wspania³ymi 
budowlami Stacji, do ugaszenia pragnienia krystalicznie czyst¹, sch³odzon¹ 
WOD¥ �RÓDLAN¥! Szczêœæ Bo¿e !

Gdañsk, kwiecieñ 2017 r.                                          Mieczys³aw Czajkowski

P..S. Obszernie o Gietrzwa³dzie mo¿na poczytaæ w dostêpnych 
Przewodnikach i w Internecie.Bazylika NMP z 1500 roku

Kapliczka z figur¹ 
Matki Bo¿ej 
Gietrzwa³dzkiej Cudowny obraz

Matki Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej

Œw. K Sieatarzyna ze ny
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