
Szczególny okres 
w ¿yciu duchowym

Œroda Popielcowa!
Dzieñ ten otwiera okres szczególnie zobowi¹zuj¹cy w ¿yciu 

duchowym ka¿dego chrzeœcijanina, który pragnie godnie przygotowaæ siê 
do obchodzenia Tajemnicy Paschalnej, to znaczy - pami¹tki mêki, œmierci 
i zmartwychwstania Pana.

Ten niezwykle wa¿ny okres 
roku liturgicznego naznaczony jest 
przez orêdzie biblijne, które streœciæ 
mo¿na w jednym s³owie: metanoeite, 
to znaczy nawracajcie siê”. 
Wezwanie to zostaje wiernym 
uprzytomnione poprzez surowy 
obrzêd posypywania g³ów poœwiê-
conym popio³em, obrzêd, który wraz 
z towarzysz¹cymi mu s³owami: 

Nawracajcie s iê  i  wierzcie 
w Ewangeliê” oraz: : Pamiêtaj, ¿e 
prochem jesteœ i w proch siê 
obrócisz” - wzywa wszystkich do 
zastanowienia siê nad obowi¹zkiem 
n a w r ó c e n i a ,  p r z y p o m i n a j ¹ c  
o nieuchronnym przemijaniu 
i znikomoœci ludzkiego ¿ycia, 
poddanego œmierci. Pe³na wyrazu 
ceremonia popielcowa kieruje nasze 
myœli ku rzeczywistoœci wiecznej, 
nigdy nieprzemijaj¹cej, ku Bogu, 
który jest pocz¹tkiem i koñcem, alf¹ 
i omeg¹ naszego istnienia.

Nawrócenie w swej istocie nie 
jest niczym innym, jak tylko 
powrotem do Boga i ocen¹ rzeczywistoœci ziemskich w nieodmiennym 
œwietle Jego prawdy. Ocena ta prowadzi nas do coraz wyraŸniejszej 
œwiadomoœci faktu, ¿e jesteœmy przechodniami wœród mêcz¹cej 
zmiennoœci tego œwiata, oraz pobudza i przynagla nas do podjêcia 
ka¿dego wysi³ku, aby zosta³o w nas przywrócone królestwo Bo¿e 
i zatryumfowa³a Bo¿a sprawiedliwoœæ.

Synonimem nawrócenia jest tak¿e s³owo pokuta”. Pokuta jako 
lekarstwo, jako zadoœæuczynienia jako przemiana mentalnoœci...Pokuta 
jako wyraz dobrowolnego i radosnego zaanga¿owania siê w naœladowanie 
Chrystusa.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano, 1983 nr2 s.8
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2017):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Lena Stacewicz, 08.01.2017
Maciej Chmielewski, 08.01.2017
Damian Lademann, 08.01.2017
Franciszek Klekotko, 08.01.2017

Mi³a Œwiderska i Tomasz Piechota, 21.01.2017

Piotr Hallmann, l. 22
Wojciech Dunst, l. 68
Aniela Klechowicz, l. 80
Jerzy Spichalski, l. 72
Wanda Romanowska, l. 93

WIELKI  POST

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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na cykl spotkañ dotycz¹cych budowania relacji w rodzinie. 

Co mo¿emy zrobiæ, aby nasze dzieci, ma³e i te nastoletnie, chcia³y z nami 
rodzicami budowaæ wiêŸ, która przetrwa wszystkie domowe burze? Jak 
ustalaæ priorytety w rodzinie - kto w naszym domu rz¹dzi?

W³asnymi doœwiadczeniami oraz wiedz¹ zgromadzon¹ na licznych 
konferencjach na temat mi³oœci ma³¿eñskiej, rodzicielskiej, podziel¹ siê 
Alicja i Krzysztof  Szareccy.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbêdzie siê w niedzielê 5. marca 
2017 r. o godzinie 18.00 w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku - 
Osowie, w kawiarence BETANIA.

DROGA KRZY¯OWA  I  GORZKIE ¯ALE  
W  NASZEJ  PARAFII 

Droga Krzy¿owa

 
Gorzkich ̄ alów 

   W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu  bêdzie odprawiana  
piêæ razy i tak: 
o godzinie 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godzinie 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godzinie 16:00 dla dzieci , o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godzinie 19:00 dla m³odzie¿y.
   We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa

o godzinie 17.00.                             .                           .

Papieskie intencje modlitewne na luty
Intencja ogólna: 

   
na margines, spotykali siê z przyjêciem i znajdowali wsparcie w naszych 
wspólnotach.

Aby ludzie prze¿ywaj¹cy próby, zw³aszcza ubodzy, uchodŸcy i spychani 

Uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania 

odbêdzie siê w naszej parafii dnia 8. marca (œroda) o godzinie 18.00. 
Szafarzem sakramentu bêdzie ks. abp Metropolita Gdañski S³awoj Leszek 
G³ódŸ.
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ORÊDZIE PAPIESKIE NA WIELKI POST

W
S³owo jest darem. Druga osoba jest darem

 orêdziu na Wielki Post papie¿ Franciszek napisa³, ¿e chciwoœæ 
jest g³ówn¹ przyczyn¹ korupcji, zawiœci, konfliktów i podejrzeñ. 
Przestrzeg³, ¿e pieni¹dz mo¿e podporz¹dkowaæ ca³y œwiat 

egoistycznej logice", która stanowi przeszkodê dla pokoju.
Has³o opublikowanego we wtorek przez Watykan papieskiego orêdzia 

to: S³owo jest darem. Druga osoba jest darem". Tego uczy, jak wyjaœni³ 
papie¿, przypowieœæ o bogaczu i £azarzu, która 
jest punktem wyjœcia rozwa¿añ.

Franciszek przypomnia³, ¿e w Wielkim 
Poœcie ka¿dy chrzeœcijan jest wezwany do tego, 
by powróci³ do Boga ca³ym swym sercem" 
i aby nie zadowala³ siê ¿yciem przeciêtnym". To 
czas sprzyjaj¹cy zintensyfikowaniu ¿ycia 
duchowego poprzez post, modlitwê i ja³mu¿nê - 
doda³.

 Franciszek przytoczy³ s³owa œwiêtego 
Paw³a o tym, ¿e korzeniem wszelkiego z³a jest 
¿¹dza pieniêdzy". Jest ona, jak oceni³ papie¿, 
g³ównym powodem korupcji i Ÿród³em zawiœci, 
konfliktów i podejrzeñ. Ostrzeg³: Mo¿e dojœæ do 
tego, ¿e pieni¹dz mo¿e nad nami zapanowaæ tak 

„

„

„
„

„

„

bardzo, i¿ stanie siê tyrañskim bo¿kiem".
 Zamiast byæ narzêdziem, które nam s³u¿y, by czyniæ dobro 

i realizowaæ solidarnoœæ z innymi, pieni¹dz mo¿e podporz¹dkowaæ nas 
i ca³y œwiat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla mi³oœci 
i stanowi przeszkodê dla pokoju" - zauwa¿y³.

 Analizuj¹c postaæ bogacza z ewangelicznej przypowieœci, Franciszek 
oceni³, ¿e najni¿szym szczeblem jego upadku moralnego jest pycha. 

 Owocem przywi¹zania do pieniêdzy jest - zdaniem papie¿a - pewien 
rodzaj œlepoty", o czym œwiadczy to, ¿e bogacz nie widzi g³odnego 

biedaka, poranionego i le¿¹cego w swym 
upokorzeniu". �ród³em nieszczêœæ bogacza 
jest zaœ to, ¿e nie s³ucha³ S³owa Bo¿ego - doda³ 
Franciszek.

 S³owo Bo¿e, jak wskaza³ papie¿, jest 
¿yw¹ si³¹, zdoln¹ do rozbudzenia nawrócenia 
ludzkiego serca.

 Franciszek zachêci³ wiernych do 
duchowej odnowy poprzez uczestnictwo 
w kampaniach wielkopostnych, promowanych 
przez wiele organizacji koœcielnych w ró¿nych 
czêœciach œwiata, aby - jak doda³ - rozwijaæ 
kulturê spotkania w jednej rodzinie ludzkiej".

www.deon.pl
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      Oczami serca

Przychodzê
na Twoj¹ drogê krzy¿ow¹,
¿eby zobaczyæ wiêcej.
Nie tylko ¿o³nierzy,
p³acz¹ce kobiety,
niezadowolonego 
Szymona.
Chcê zobaczyæ
Twoj¹ mi³oœæ, która kocha
mimo wszystko.

V  Matka

Oczami cia³a
widzê smutn¹ twarz
naszej Matki.

Oczami serca
widzê T¹,
która wierzy do koñca.

III Upadek

Oczami cia³a
widzê bezsilnego skazañca.

Oczami serca widzê 
wszechmocnego Boga,
który potyka siê o moje 
grzechy.

II  Belka

Oczami cia³a
widzê wielk¹, 
drewnian¹ belkê
dla z³oczyñcy.

Oczami serca widzê
ogromn¹ mi³oœæ,
która kocha do koñca.

I  S¹d

Oczami cia³a
widzê, ¿e przegrywasz.
K³amstwo,
jak zwykle g³oœniejsze,
znowu ma racjê.

Oczami serca
widzê, ¿e prawda
nie musi krzyczeæ,
¿eby pozostaæ sob¹.

Idê do domu... Po Twojej drodze krzy¿owej, œwiat wygl¹da zupe³nie inaczej.

V  Szymon

Oczami cia³a
widzê niezadowolonego 
Szymona,
który wraca z pracy
i ma wszystkiego dosyæ.

Oczami serca widzê Boga,
który przyjmuje
najmniejsze okruchy
ludzkiej mi³oœci.

IX  3 Upadek

Oczami cia³a
widzê, kolejny dowód
ludzkiej bezsilnoœci.

Oczami serca
widzê Zbawiciela,
który nie przestaje kochaæ.

VIII  Niewiasty

Oczami cia³a
widzê p³acz¹ce niewiasty,
które nie dostrzegaj¹ 
sensu.

Oczami serca
widzê szczêœliwego 
Jezusa,
który wype³nia wolê Ojca.

VII  2 Upadek 

Oczami cia³a
Widzê biedaka,
który potkn¹³ siê o kamieñ
i upad³.

Oczami serca
widzê Stwórcê 
wszechœwiata,
który ca³uje
Œwiêt¹ Ziemiê.

VI  Weronika

Oczami cia³a
widzê kobietê,
która otar³a twarz 
skazañca.

Oczami serca
widzê twarz Boga,
ozdobion¹ krwi¹ i kurzem.

X  Obna¿ony

Oczami cia³a
widzê mê¿czyznê,
odartego z resztek 
godnoœci.

Oczami serca
widzê Tego,
który dla mnie 
oddaje wszystko.

XIV Grób

Oczami cia³a
widzê koniec.

Oczami serca
widzê pocz¹tek.

XIII  Pieta

Oczami cia³a
widzê kobietê,
która na kolanach trzyma
martwe cia³o swojego 
dziecka.

Oczami serca widzê
Matkê wszystkich 
wierz¹cych.

XII  Œmieræ

Oczami cia³a widzê
bezsensowny koniec
ludzkiego ¿ycia.

Oczami serca
widzê œmieræ
która daje ¿ycie.

XI  Ukrzy¿owanie

Oczami cia³a
widzê ludzk¹ nienawiœæ.

Oczami serca widzê
Bo¿e Mi³osierdzie.

Droga Krzy¿owa
Wiersze z rozdzia³u OCZY z tomiku ksiêdza Krzysztofa Konkola “Miêdzy wierszami”, Bernardinum, Pelplin 2015

- dok³adnie 46 dni przed Wielkanoc¹, rozpoczyna okres Wielkiego Postu. 
Wielkanoc to œwiêto ruchome. Jego data przypada (w zale¿noœci od roku) 
najwczeœniej 22. marca, a najpóŸniej 25. kwietnia. Datê Wielkanocy 
ustalono na pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca, co 
mia³o odpowiadaæ dacie 14 nisan z kalendarza hebrajskiego, która oznacza³a 
pocz¹tek ¿ydowskiego œwiêta Paschy. Od daty Wielkanocy zale¿¹ daty 

Œroda Popielcowa 
wiêkszoœci ruchomych œwi¹t chrzeœcijañskich i katolickich. W tym roku 
mamy wiêc: ostatki 28. lutego (wtorek), Popielec 1. marca (œroda), Niedziela 
Palmowa 9. kwietnia, Triduum Paschalne 14 do 15. kwietnia, Wielkanoc 16. 
kwietnia, Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia 23. kwietnia (niedziela), 
Wniebowst¹pienie 28. maja (niedziela), Zes³anie Ducha Œwiêtego (Zielone 
Œwi¹tki) 4. czerwca (Niedziela), Bo¿e Cia³o 15. czerwca (czwartek).
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DZIEÑ CHOREGO

W sobotê, 11. lutego, przypada wspomnienie MB z Lourdes. Jest to 
Œwiatowy Dzieñ Chorego, ustanowiony przez naszego papie¿a 
Jana Paw³a II. W parafii Zbawiciela, tradycyjnie w dolnym 

koœciele, o godzinie 10.00 sprawowana by³a specjalna msza œwiêta dla 
chorych, po³¹czona z sakramentem namaszczenia chorych 
i z b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Obecnych by³o 
w koœciele oko³o 90 osób.

Mszê œwiêt¹ odprawia³ ksi¹dz proboszcz, a sakramentu namaszczenia 

chorych, wraz z celebransem, 
udzielali ksi¹dz Henryk i ksi¹dz 
Krzysztof. Na zakoñczenie 
ksi¹dz proboszcz udziela³ 
monstrancj¹ b³ogos³awieñstwa 
chorym, kolejno klêcz¹cym 
w ³awkach.

Po mszy Parafialny Zespó³ 
CARITAS i Rodzina Ró¿añ-
cowa zaprosili chorych na 
poczêstunek do Betanii.

Módlmy siê œpiewaj¹c - Chór w parafii

Istnienie i dzia³anie chóru w parafii rodzi pytanie, czy taki zespó³ jest 
potrzebny, jaka jest jego rola oraz czy warto sobie zadaæ trud aby chór 
rzeczywiœcie funkcjonowa³ przy Koœciele. Odpowiedzi na tak 

postawione pytanie znalaz³oby siê z pewnoœci¹ wiele. Rodzi siê pytanie czy 
jest to temat aktualny, czy mo¿e rysuje  siê regres w tej dziedzinie. 
Obserwujemy w ¿yciu naszego lokalnego gdañskiego Koœcio³a, ró¿ne 
zdarzenia, a mianowicie w paru parafiach chóry zaprzesta³y swojej 
dzia³alnoœci, a w innych powsta³y nowe. Niektóre zespo³y organizuj¹ 
konkursy, festiwale, przegl¹dy, a w innych miejscach taka tradycja zamar³a. 
Pewnie najwiêcej zale¿y to od dzia³aczy w okreœlonej parafii oraz  
zaanga¿owanych w to parafian i samego duszpasterstwa. Odpowiedzi¹ na 
pytanie o rolê chórów koœcielnych daje 
artyku³ z „Goœcia Niedzielnego” (nr 4 rok 
XCIV z 29 stycznia 2017r.) pt. „Œpiew z 
B³ot”, w którym to  artykule autor 
odpowiada na pytanie, jaki powinien byæ 
chór parafialny i  wymienia kilka jego cech, 
jak na przyk³ad rodzinny, przyjazny 
i profesjonalny, a do tych cech mo¿na by 
dodaæ jeszcze sporo innych.  W artykule 
t y m  m o w a  o  c h ó r z e  z  p a r a f i i  
œw. Maksymiliana z podwarszawskich B³ot. 
Ta niedu¿a parafia licz¹ca zaledwie 2 tyœ.  
wiernych wystawi³a chór l icz¹cy 
ok. 70 œpiewaków. Artyku³ ciekawy i 
odsy³am do niego zainteresowanych.

Na pytanie o rolê chóru w parafii, 
ka¿dy mo¿e sobie sam odpowiedzieæ, je¿eli 
czynnie uczestniczy w ¿yciu Koœcio³a. 
Wiemy st¹d, ¿e chór mo¿e byæ uczestnikiem 
liturgii mszy œw. poprzez œpiewanie 
poszczególnych czêœci mszy, a ubogacaæ j¹ 
przez wykonywanie pieœni w trakcie mszy. Równie¿ oprawa muzyczna 
w trakcie ró¿nych œwi¹t,  uroczystoœci i koncertów w parafii jest wa¿nym 
czynnikiem ¿ycia parafialnego. Przyk³adem roli chóru by³ ingres 
Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego w Archidiecezji Krakowskiej, który 
mia³ miejsce w Katedrze na Wawelu w styczniu br. Wiele piêknych pieœni 
nada³o tej uroczystoœci odpowiedni¹ rangê, przyda³o wszystkim s³uchaj¹cym 
wiele wzruszeñ i radoœci,  a wykonane na zakoñczenie „ Alleluja” 
G.F. Heandla by³o ukoronowaniem tego zdarzenia. 

W tym miejscu warto siê zastanowiæ, jak sprawy chóralne, naszego 
Chóru Orszulika, maj¹ siê w naszej parafii, w naszym osowskim œrodowisku, 
bo tu ¿yjemy, tu szukamy wsparcia, st¹d oczekujemy nap³ywu nowych 
cz³onków. Tutaj w Osowej ¿yjemy i organizujemy nasze wystêpy, koncerty 

i jesteœmy ju¿ od ponad 36 lat organizacj¹ kontynuuj¹c¹ tradycjê œpiewacz¹, 
zapocz¹tkowan¹ od dokonañ rodziny Wandków, Ratzów, a dzisiaj w sposób 
profesjonalny wspieran¹ przez rodzinê Nanowskich, z której wywodzi siê 
obecna Pani Dyrygent.  Nasza dzielnica liczy ju¿ oko³o 15 tyœ. mieszkañców 
(przypominam B³ota 2 tyœ ludzi, a chór 70 osób), a nasz chór liczy obecnie 
zaledwie 21 osób, co jest stanowczo za ma³o. Móg³by ktoœ powiedzieæ, ¿e s¹ 
jeszcze inne zespo³y w obydwu parafiach, ale wiemy, ¿e uprawiaj¹ one inn¹ 
muzykê. Trudno mi jest dokonywaæ oceny programów muzycznych przez 
nich realizowanych i mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e s¹ one potrzebne ze 
swoim œpiewem, gdy¿ tak¿e maja swoj¹ rolê do spe³nienia. Nasz Chór jest 
zespo³em, który wykonuje w naszej parafii muzykê sakraln¹, ale korzysta 
z literatury muzycznej w najszerszym tego s³owa znaczeniu, a w swoim 
repertuarze ma opracowane wiele utworów klasyki œwiatowej takich 

kompozytorów jak J.S. Bach,  W. A. Mozart, 
J. F. Heandl, J. Frank, J. Gruber, St. 
Moniuszko, F. Nowo-wiejski i wielu innych 
oraz prowadzi promocjê muzyki Józefa 
Orszulika, prawdziwego kompozytora 
muzyki chóralnej, który w wielu œrodowis-
kach jest pozytywnym odkryciem. Nasz 
chór jest ju¿ znany i doceniany w gdañskim 
œrodowisku muzycznym, a nasza promocja 
muzyki Orszulika znalaz³a siê w publi-
kacjach naukowych Akademii Muzycznej 
w Gdañsku. 

Chór jest ju¿ historycznie  wpisany 
w ¿ycie parafii, bêd¹c prawie jej 
rówieœnikiem. Zbli¿a siê wiêc powoli 
40 lecie. Wprawdzie nie jest  to wielki 
jubileusz, bo s¹ w Polsce chóry licz¹ce 
ponad sto lat i bardzo sobie chwal¹ swoj¹ 
tradycjê. W Niemczech s¹ chóry, których 
d³ugoletnioœæ siêga lat 1000, ale w Polsce 
tego nie mamy ze wzglêdu na zabory itd. 

Powinniœmy szanowaæ nasz dotychczasowy dorobek i go nie zaprzepaœciæ, 
gdy¿ œpiew chóralny jest form¹ trwania chrzeœcijañskiej kultury, a naszym 
dzia³aniem wnosimy nasz polski wk³ad w kulturê œwiatow¹. Ma³e 
zainteresowanie naszym dzia³aniem mo¿emy wi¹zaæ z ogólnym zanikiem w 
mediach muzyki klasycznej oraz brakiem wychowania muzycznego w 
szko³ach.  

Mamy œwiadomoœæ ma³ego zainteresowania œpiewem chóralnym, 
zw³aszcza wœród m³odej generacji, ale mo¿e warto podtrzymaæ w³aœnie 
w naszej spo³ecznoœci tê cenn¹ dla kultury tradycjê. Ufamy, ¿e zapa³ naszej 
utalentowanej Pani Dyrygent i pasja zespo³u zachêc¹ Pañstwa do tego 
sposobu modlitwy i podtrzymywania tradycji.

Konrad Hoga

ANKIETA
  Je¿eli Ci zale¿y na œpiewie chóralnym w parafii to spróbuj 
odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Dlaczego ja nie œpiewam w chórze ? 
2. Czy nie mam odwagi spróbowaæ ?
3. Czy rzeczywiœcie nie mam czasu ?
4. Czy ta forma modlitwy mi nie odpowiada ?
5. Czy mo¿e nie chcê siê anga¿owaæ ani dla w³asnej 

przyjemnoœci, ani dla naszej wspólnoty ?
  Je¿eli ju¿ znasz odpowiedŸ na te pytania to daj nam znaæ. 
Mo¿esz przyjœæ i nam to powiedzieæ bezpoœrednio lub od razu 
spróbowaæ œpiewaæ. Zapraszamy na nasze spotkania w 
poniedzia³ki o godz.18.30 a nieœmia³ym proponujemy 
przekazanie uwag i odpowiedzi na adres   e-mail: 

konradhoga@gmail.com.
  Dziêkujemy za w³¹czenie siê do naszego radosnego grona lub 
za udzielenie odpowiedzi...

...Serdecznie pozdrawiam. Konrad Hoga
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jakub - Aposto³ i patron Hiszpanii
(1538 - 1584)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 25. lipca

Chcia³bym odst¹piæ od dotychczasowego zwyczaju i zamiast pisaæ 
o œwiêtym, chcia³bym swoich czytelników, chocia¿ bardzo 
powierzchownie, zaznajomiæ z niezwyk³ym zjawiskiem w naszym 

europejskim chrzeœcijañstwie, jakim jest tzw. Camino Santiago 
de Compostela.

Sam œw. Jakub pochodzi³ z Betsaidy, by³ starszym bratem œw. Jana; obaj 
byli rybakami, a w roku 44, jako pierwszy z aposto³ów, poniós³ œmieræ 
mêczeñsk¹, œciêty  mieczem w Jerozolimie z rozkazu Heroda.

Wed³ug nie zas³uguj¹cego na wiarê podania, mia³ œw. Jakub przez 
pewien czas przebywaæ w Hiszpanii. Okolicznoœci, w jakich relikwie 
œw. Patrona znalaz³y siê na ziemi hiszpañskiej, s¹ niezwyk³e i z pewnoœci¹ 
zas³uguj¹ na osobny felieton.

Pielgrzymowanie rozpoczê³o siê od 
po³owy IX wieku, a w XII wieku przybra³o 
charakter masowy: na rzekach przecina-
j¹cych Drogê œw. Jakuba zaczê³y powstawaæ 
mosty, a przy g³ównych szlakach zaczêto 
budowaæ hospicja i szpitale dla wêdrowców, 
pe³ni¹ce funkcje dzisiejszych schronisk 
i punktów opieki medycznej. Pojawili siê 
handlarze i rzemieœlnicy œwiadcz¹cy us³ugi 
dla pielgrzymów; na przyk³ad szewcy. 
Przybywa³o te¿ gospód, w których mo¿na siê 
by³o posiliæ i wypocz¹æ. Zaczê³y powstawaæ 
ró¿nego rodzaju bractwa, roztaczaj¹ce 
opiekê nad p¹tnikami. Œredniowieczne 
Camino sta³o siê arteri¹ gospodarcz¹, 

handlow¹ i kulturow¹ Europy.
Wielki poeta niemiecki Johan Wolfgang Goethe napisa³, ¿e Europa 

powsta³a na szlaku œw. Jakuba. Piêknie tê myœl rozwin¹³ Jan Pawe³ II, który 
w 1982 roku odwiedzi³ to niezwyk³e miejsce. Zreszt¹ wielu œwiêtych 
nawiedza³o grób Patrona: œw. Franciszek z Asy¿u, œw. Brygida Szwedzka, 
œw. El¿bieta Portugalska, œw. Józef Sebastian Pelczar, który z tej racji napisa³ 
swoje wspomnienia. Jest to dla nas cenne Ÿród³o informacji z XIX wiecznej 
Hiszpanii, jej religijnoœci i obyczajów, a zw³aszcza dowiadujemy siê, jak 
wygl¹da³y ówczesne odpusty w samym sanktuarium: o procesjach 
niezwykle kolorowych i bogatych, o sztucznych ogniach, o serenadach 
i kilkudniowych zabawach. Niestety, na przestrzeni wieków dawna Europa 
bardzo siê zlaicyzowa³a i absolutnie wymaga nowej ewangelizacji.

Ciekawe natomiast, i¿ nawet w tych krajach, gdzie wiara niemal 
zniknê³a z przestrzeni publicznej, odrodzi³a siê tradycja pielgrzymowania 
do Santiago de Compostela. Byæ mo¿e, ¿e tylko po³owa pielgrzymów czyni 
to z potrzeb œciœle religijnych, to jednak tych ludzi pielgrzymka ta sk³ania do 
zadawania sobie odwiecznych pytañ: do czego zmierzam, po co ¿yjê, kim 
jestem? A wtedy ju¿ Pan jest bardzo blisko.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Katedra w Santiago
de Compostela

TURNIEJ SZACHOWY
    Mi³oœników gry w szachy zapraszamy na turniej szachowy o nagrodê 
ksiêdza Proboszcza. Spotkania w kawiarence BETANIA w ka¿dy czwartek: 
- dzieci od 16.00 do 17.00, 
- m³odzie¿ i  doroœli od 17.30 do 19.30.

UWAGA MIESZKAÑCY OSIEDLA 
“OKRÊTOWIEC”

     Zdjêcia ze spotkania z okazji 40 - lecia zasiedlenia osiedla mo¿na odebraæ 
u Pana Andrzeja Tele¿yñskiego  tel. 58 552 74 12 lub 516 132 108.

Œroda popielcowa

Jest to œwiêto koœcielne, ale nie jest ono dniem wolnym od pracy. 
Przes³anie Œrody Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym 
o koniecznoœci pokuty i duchowego przygoto-wania siê na œwiêtowanie 

z m a r t w y c h w s t a n i a  
Chrystusa.

W Koœciele kato-
lickim zwyczaj posy-
pywania g³owy popio³em 
w  p i e r w s z y  d z i e ñ  
Wielkiego Postu zosta³ 
wprowadzony w XI 
wieku przez papie¿a 
Urbana II. Ustalono 
równie¿, ¿e popió³ bêdzie 

pochodzi³ z palm poœwiêconych w zesz³oroczn¹ Niedzielê Palmow¹. 
Ponadto, Jan Pawe³ II og³osi³ Popielec Dniem modlitw o pokój na œwiecie.

W Œrodê Popielcow¹ katolików obowi¹zuje post œcis³y, a wiêc spo¿ycie 
trzech posi³ków, w tym jednego do sytoœci. W koœcio³ach kap³ani, odziani 
w fioletowe szaty liturgiczne, bêd¹ce symbolem pokuty, odprawiaj¹ msze 
œwiête. Centralnym rytu-
a³em podczas nabo¿eñ-
stwa jest posypywanie 
g³ów wiernych popio³em. 
Kap³ani czyni¹c to, wypo-
wiadaj¹ s³owa z Ksiêgi 
Rodzaju: „Prochem jesteœ 
i w proch siê obrócisz” lub 
cytuj¹ s³owa Ewangelii 
œwiêtego Marka: „Nawra-
cajcie siê i  wierzcie 
w Ewangeliê”. Obrzêdowi 
towarzyszy odœpiewy-
wanie pokutnych pieœni: 
„Wisi na krzy¿u”, „Ludu, mój ludu” czy „Jezu Chryste, Panie mi³y”. 
W tradycji ludowej w niektórych regionach Polski istnia³ równie¿ zwyczaj, 
zgodnie z którym w ten dzieñ posypywano popio³em pola, co mia³o zapewniæ 
przysz³y urodzaj.

www.dniwolne.pl

Msze œwiête z posypaniem popio³em odprawione zostan¹ 
w górnym koœciele o godzinach: 7.15, 8.00 9.00, 16.00, 17.00, 
18.00 i 19.00.

Od 1. marca wszystkie msze œwiête bêd¹ odprawiane 
w górnym koœciele, z wyj¹tkiem niedzielnej m³odzie¿owej  mszy 
œwiêtej o godzinie 9.00.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

