
Pamiêtaj, ¿e jesteœ prochem...

Mo¿e nigdy S³owo Boga nie brzmi tak wprost. Nie zwraca siê tak 
bez wyj¹tku do ka¿dego: Pamiêtaj,¿e jesteœ prochem i w proch 
siê obrócisz.

Ka¿dy te¿ przyjmuje te s³owa. S¹ tak bardzo oczywiste! Tak 
dok³adnie potwierdzaj¹ ich prawdê dzieje ludzkoœci. I doœwiadczenie 
ka¿dego cz³owieka.

S³owa te mówi¹ o œmierci, któr¹ koñczy siê ¿ycie ka¿dego cz³owieka 
na ziemi. Równoczeœnie s³owa te przywo³uj¹ ka¿dego z nas ku 
pocz¹tkowi”. Zosta³y wypowiedziane do pierwszego Adama jako owoc 

grzechu je¿eli bêdziecie spo¿ywaæ owocu tego drzewa, œmierci¹ 
pomrzecie” (por. Rdz 2,17).

Œmieræ jako owoc drzewa wiadomoœci dobra i z³a. Owoc grzechu. Te 
s³owa mówi Bóg - Jahwe, Bóg - Stwórca. Ten, który powo³a³ - i stale 
powo³uje - do istnienia z nicoœci 
œwiat i cz³owieka. A cz³owieka 
s tworzy³  z  prochu ziemi” 
(Rdz 1,7): ukszta³towa³ go z tej 
samej materii, z której zbudowany 
jest ca³y widzialny œwiat.

Kiedy Bóg mówi: pamiêtaj 
cz³owieku, ¿e jesteœ prochem i w 
proch siê obrócisz” (por. Rdz 3,19) - 
s³owa te brzmi¹ jak surowy wyrok. 
I Bóg, który je wypowiada, objawia 
siê w nich jako Stwórca i jak Sêdzia.

A jednak - s³owa te s¹ 
równoczeœnie pe³ne cierpienia. 
Wyra¿a siê w nich zapowiedŸ Wielkiego Pi¹tku. Wyra¿a siê w nich 
cierpienie Syna Bo¿ego, który mówi: jeœli mo¿e byæ, Ojcze! Abba! 
odwróæ ten kielich” (por. Mk 14,36).

Tak! Te surowe s³owa kryj¹ w sobie ból Boga! Przecie¿ wypowiada 
je do cz³owieka, którego uczyni³ na swój obraz i podobieñstwo; obraz 
i podobieñstwo Boga... ma siê obróciæ w proch?

Pan zapali³ siê zazdrosn¹ mi³oœci¹ ku swojej ziemi, i zmi³owa³ siê 
nad swoim ludem” - g³osi prorok Joel (2,18).

Jan Pawe³ II, nauczanie papieskie, Pallotinum
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2016):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

-----

-----

El¿bieta Hoga-Nowak, l. 67
Stefania Œmietañska, l. 84

Intencje modlitewne na LUTY
Ogólna: 

Misyjna:

Abyœmy opiekowali siê œwiatem stworzonym, który 
otrzymaliœmy jako bezinteresowny dar, ¿eby go pielêgnowaæ i chroniæ dla 
przysz³ych pokoleñ.

 Aby wzrasta³y szanse na dialog i spotkanie wiary 
chrzeœcijañskiej i ludów Azji.

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

JUBILEUSZ  
MI£OSIERDZIA
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WRACAMY DO 
ZWYK£EGO PORZ¥DKU 

MSZY ŒW. W DNI POWSZEDNIE

Kancelaria parafialna

Rekolekcje Parafialne

   Od poniedzia³ku 1. lutego wróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy 
œwiêtych w dni powszednie: rano o godz. 7.15, 8.00, popo³udniu 
o 17.00 i 18.00 (w okresie zimowym w dolnym koœciele).
   jest czynna wraz z bibliotek¹ we wtorki, 

00 00œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .
    odbêd¹ siê w dniach od 6 do 9. marca.

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 godz. 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godz. 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godz. 16:00 dla dzieci , o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa
o godz. 17.00. Podczas sprawowania Gorzkich ¯alów 

kazania pasyjne bêdzie g³osi³ diakon Dawid Szabowski.                           .
Za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯alów w Wielkim Poœcie oraz za 

odprawienie Drogi Krzy¿owej mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod 
zwyk³ymi warunkami, czyli:
1. Wykluczyæ wszelkie przywi¹zanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszedniego.
2. Wype³niæ trzy warunki:
- SpowiedŸ sakramentalna lub bycie w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej.
- Przyjêcie Komunii Œwiêtej.
- Odmówienie modlitwy w intencji Ojca Œwiêtego.

Pamiêtajmy, ¿e kto uzyskuje odpust zupe³ny, jest w takim stanie, jak 
zaraz po chrzcie œwiêtym. Gdyby umar³, poszed³by wprost do nieba.
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Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Moja relacja z Bogiem
Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem... (Mt 22,37)

Moja relacja z bliŸnimi
Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego (Mt 22,39)

PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, oœwieæ mój rozum, bym pozna³ moje grzechy. 
WzbudŸ w moim sercu ¿al i spraw, bym szczerze d¹¿y³ do poprawy.

Wszechmog¹cy i naj³askawszy Bo¿e, który dla spragnionego ludu 
wyprowadzi³eœ ze ska³y Ÿród³o wody ¿ywej, wywiedŸ z twardego serca 
mojego ³zy skruchy, abym móg³ op³akiwaæ swoje grzechy i zas³u¿y³ 
u Twojego mi³osierdzia na ich odpuszczenie.

Proszê Ciê, Panie Bo¿e, wejrzyj ³askawie na moje modlitwy, które 
zanoszê do Ciebie i wyciœnij z moich oczu strumieñ ³ez, abym móg³ nimi 
ugasiæ p³omienie kary, na któr¹ zas³u¿y³em swoimi grzechami.

Panie Bo¿e, wlej w moje serce ³askê , abym ³zami skruchy obmy³ zmazy 
swoich grzechów i dost¹pi³ z Twojej dobroci upragnionego przebaczenia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

* Czy wiara w Chrystusa ma wp³yw na moje ¿ycie osobiste?
* Czy sprawy dnia codziennego (praca, rozrywki itp.) nie przes³aniaj¹ mi 
   Boga?
* Czy znajdujê czas na codzienn¹ modlitwê?
* Czy œwiêtujê niedzielê?
* Czy pog³êbiam swoj¹ wiedzê religijn¹?
* Czy potrafiê z odwag¹ wyznaæ swoj¹ chrzeœcijañsk¹ wiarê?

* Czy dbam o swoj¹ rodzinê?
* Czy praca nie przes³ania mi rodziny?
* Czy moim postêpowaniem nie zasmucam, nie krzywdzê pozosta³ych 
    cz³onków rodziny?
* Czy u¿ywam antykoncepcji?
* Czy dobrze wykonujê swoj¹ pracê?
* Czy nie oszukujê?
* Czy p³acê nale¿ne podatki?
* Czy nie ulegam lenistwu?
* Czy nie marnujê czasu?
* Czy dostrzegam innych potrzebuj¹cych wokó³ mnie?
* Czy potrafiê przebaczaæ?
* Czy nie k³amiê?

* Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliŸniego?
* Czy nie zazdroszczê?
* Czynie zaniedbujê dobra, gdy mogê je czyniæ?

* Czy nie panuje we mnie egoizm?
* Czy nie jestem zbytnio przywi¹zany do pieniêdzy, rzeczy, ubiorów, 
   wygód?
* Czy nie grzeszê ³akomstwem?
* Czy nie nadu¿ywam alkoholu?
* Czy jestem wolny od na³ogów?
* Czy w³aœciwie i roztropnie u¿ywam œrodków masowego przekazu 
   (telewizja, internet, prasa itp)?
* Czy zachowujê czystoœæ w myœlach, s³owach, spojrzeniach, czynach?
* Czy akceptujê siebie ze swoimi ograniczeniami?
* Czy potrafiê Bogu dziêkowaæ za to, kim jestem?
* Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?

Panie Jezu, chcê Ci wyznaæ z ca³¹ szczeroœci¹ wszystkie moje grzechy. 
Dlatego proszê Ciê, daj mi Twego Ducha, aby oœwieci³ moje serce i rozum, 
bym przypomnia³ sobie wszystko z³o, jakiego siê dopuœci³em od ostatniej 
spowiedzi œwiêtej w moich s³owach, myœlach, uczynkach i zaniedbaniach.

Panie Bo¿e, który odnowi³eœ nas na podobieñstwo swojego Syna, 
spraw, abyœmy doznawszy mi³osierdzia œwiadczyli wœród œwiata o Twojej 
mi³oœci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyrzekam, mój Jezu, ¿e uczyniê wszystko, bym Ciê nie zasmuca³ 
grzechami. Duchu Œwiêty, dopomó¿ mi, bym zachowa³ czyst¹ dusze i unika³ 
grzechu. Amen.

Dziêkujê Ci, Panie Jezu Chryste, za ³askê pojednania z Tob¹. Daj mi 
jeszcze odwagê i moc, bym umia³ przeprosiæ, naprawiæ i zadoœæuczyniæ 
moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdzi³em. Amen.

Dziêki Ci Jezu, za odpuszczenie moich grzechów; Ty wiesz, ¿e pomimo 
moich upadków kocham Ciê i chcê byæ z Tob¹. Dziêkujê Ci za ³askê 
sakramentaln¹, która mnie umacnia dla walki z grzechem. Amen.

Modlitewnik do Bo¿ego Mi³osierdzia, s.180-186, DW Rafael, Kraków  2015

Moja relacja z samym sob¹
Bêdziesz mi³owa³... samego siebie (Mt 22,39)

Modlitwa przed spowiedzi¹

Modlitwy po spowiedzi - postanowienie poprawy

JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA

Modlitwy o ³askê mi³osierdzia

Mi³osierdzie Bo¿e w tajemnicy przebaczenia
Najpe³niej potêga Bo¿a objawia siê w przebaczeniu i pojednaniu, objawionym w tajemnicy mêki, œmierci i zmartwychwstania 

Pañskiego. Bóg jest wiêkszy od ludzkich grzechów. Przebaczaj¹c wspania³omyœlnie, na nowo stwarza i obdarza ¿yciem swoje dzieci. 
Uwielbiajmy zatem Bo¿e mi³osierdzie w tajemnicy przebaczenia, staraj¹c siê je naœladowaæ, daruj¹c winy naszym winowajcom.

O UMIEJÊTNOŒÆ 
WYBACZANIA 
WINOWAJCOM

   Panie,Ty nauczy³eœ nas modliæ 
siê do Ojca w niebie: “Odpuœæ 
nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym wino-
wajcom”. Spraw, abyœmy 
potrafili, z ufnoœci¹ w Twoje 
mi³osierdzie, polecaæ Ci tych, 
którzy zawinili wobec nas. 
Dopomó¿ nam równie¿ do tego, 
abyœmy byli wolni od nienawiœci 
i chêci zemsty, a przebaczenie 
uczynili sposobem wzrastania 
w doskona³ej mi³oœci na wzór 
Ojca Niebieskiego.

O TO, BY INNI 
UMIELI MI WYBACZYÆ

   Bo¿e, na drogach swojego 
¿ycia uczyni³em wiele z³a wobec 
innych - przez obmowy, plotki, 
brak przebaczenia, zawiœæ 
i z³oœæ. Niech ci, wobec których 
okaza³em siê niemi³osierny, 
pozwol¹  mi  przez  swoje  
przebaczenie, abym znowu 
cieszy³ siê ¿yciem i odnowi³ 
w sercu mi³oœæ, która pozwoli mi 
wzrastaæ w osobistej œwiêtoœci.

O MOJE
NAWRÓCENIE

   Panie, Ty wiesz, ¿e odszed³em 
od Ciebie jak syn marnotrawny. 
Wiem, ¿e mimo swoich s³aboœci 
nadal jestem Twoim ukochanym 
dzieckiem. Dlatego pragnê 
z Twoj¹ pomoc¹ wejœæ na drogê 
nawrócenia, by powróciæ do 
C i e b i e  i  w  p r o m i e n i a c h  
mi³osiernej mi³oœci wzrastaæ 
w m¹droœci i ³asce.

PO POPE£NIONYM 
GRZECHU

   Zmi³uj siê nade mn¹ Bo¿e, 
w s w o i m  m i ³ o s i e r d z i u  -  
zb³¹dzi³em, pope³ni³em grzech, 
zszed³em z drogi  Twoich 
przykazañ, nie by³em pos³uszny 
Twojemu s³owu. Teraz na mojej 
twarzy widaæ wstyd, a moje serce 
nape³nia lêk przed kar¹. Dlatego 
proszê: niech szybko mnie spotka 
Twoje mi³osierdzie, bo bardzo 
jestem s³aby i w Tobie pok³adam 
moj¹ ufnoœæ.

Rachunek sumienia opracowany przez Szko³ê dla Spowiedników

Modlitewnik do Bo¿ego Mi³osierdzia, s.2012-215, DW Rafael, Kraków 2015
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W naszej parafii rodzi siê nowa wspólnota "Matki w Modlitwie", 
w której kobiety (matki fizyczne i duchowe, kobiety zamê¿ne 
i samotne, m³odsze i starsze) otaczaj¹ modlitw¹ wspólnotow¹ 

dzieci.
Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powsta³ w Anglii w 1995 

roku. Jego za³o¿ycielk¹ jest Veronica Williams, obecnie 76-letnia matka 
i babcia, która wobec wielkich zagro¿eñ wspó³czesnego œwiata, poczu³a 
wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki 
powierzaj¹ swoje dzieci i wnuki Jezusowi.

Obecnie Matki w Modlitwie dzia³aj¹ w ponad 100 krajach œwiata. 
Zasad¹ ruchu jest nie korzystanie z reklamy czy promocji. Jego 
upowszechnienie odbywa siê drog¹ osobistych kontaktów i œwiadectwa 
matek.

W Polsce Matki w Modlitwie (MwM) 
pojawi³y siê w 2002 roku. Dynamiczny rozwój 
ruchu datuje siê od roku 2009 i od Archidiecezji 
Bia³ostockiej. Ksi¹dz arcybiskup Edward 
Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki mianowa³ 
ks. dr. Miros³awa Korsaka asystentem 
koœcielnym ruchu. Koordynatork¹ krajow¹ 
MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec 
z Bia³egostoku.  

W listopadzie 2012 roku, po rekomendacji 
Ksiêdza Arcybiskupa Józefa Kupnego (delegata 
Komisji Episkopatu Polski ds. ruchów 
i stowarzyszeñ katolickich), Matki w Modlitwie 
zosta³y przyjête do Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów Katolickich. Obecnie w Polsce dzia³a 
ponad 100 grup MwM w 22 diecezjach i archidiecezjach.

Struktura organizacyjna ruchu jest bardzo prosta. Jego podstaw¹ s¹ 
grupy modlitewne matek dzia³aj¹ce w danym kraju. W krajach, gdzie ruch 
jest szerzej rozwiniêty dzia³aj¹ koordynatorki krajowe, a pomagaj¹ im 
zwykle koordynatorki regionalne. Co dwa lata odbywaj¹ siê 
miêdzynarodowe konferencje koordynatorek krajowych.

Spotkania grup modlitewnych odbywaj¹ siê raz w tygodniu w domach, 
a wszystkie grupy w pierwsze pi¹tki miesi¹ca, po Mszy œw. wieczornej 
(odprawianej w intencji dzieci), maj¹ formê adoracji i modlitwy 
wystawienniczej.

Grupy modlitewne sk³adaj¹ siê z 2 do maksimum 8 kobiet. Podczas 
spotkania matki - korzystaj¹c ze specjalnego modlitewnika - zawsze modl¹ 
siê do Ducha Œwiêtego o prowadzenie spotkania, o ochronê przed z³em, 
o przebaczenie, jednoœæ serc i ducha.

Na koniec powierzaj¹ swoje dzieci, wnuki, dzieci chrzestne oraz dzieci 
adoptowane duchowo Jezusowi, wk³adaj¹c do koszyka umieszczonego 
u stóp Krzy¿a, a symbolizuj¹cego d³onie Jezusa - imiona dzieci zapisane na 
bia³ych kó³kach papieru . Kó³ko - bez pocz¹tku i koñca - symbolizuje mi³oœæ 
do dzieci, która nigdy siê nie koñczy i trwa tak¿e wtedy, gdy dzieci ¿yj¹ 
inaczej ni¿ byœmy tego pragnêli. Ten gest - powtarzany na ka¿dym spotkaniu 
- symbolizuje ca³kowite oddanie dzieci opiece Bo¿ej. 

Spotkania wieñczy modlitwa za ojców dzieci 
oraz w intencjach powierzonych grupie, 
a zapisanych w specjalnym „zeszycie intencji”.W 
grupach obowi¹zuje zasada poufnoœci i nie 
udzielania rad.

Matki w Modlitwie s¹ otwarte dla 
wszystkich kobiet - matek biologicznych 
i duchowych, równie¿ matek chrzestnych. 
Zachêca siê szczególnie do duchowej adopcji 
kap³anów i sióstr zakonnych.

Duchowoœæ ruchu charakteryzuje ca³kowite 
zawierzenie Bogu; prostota i radosne 
pos³uszeñstwo Bogu i Koœcio³owi.

Z ca³ego œwiata - tak¿e z Polski - przychodz¹ 
œwiadectwa potwierdzaj¹ce, ¿e modlitwy matek 
s¹ wys³uchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi 

³askami: odzyskuj¹ zdrowie, wychodz¹ z na³ogów, nawracaj¹ siê, nastêpuje 
pojednanie z rodzinami, rodz¹ siê d³ugo oczekiwane dzieci. Matki 
doœwiadczaj¹ przemiany, zyskuj¹ pokój serca, pog³êbiaj¹ wiarê.

Spotkanie modlitewne i organizacyjne nowopowsta³ej wspólnoty 
w naszej parafii odby³o siê 5. lutego w pierwszy pi¹tek miesi¹ca po mszy 
œwiêtej o 18.00. Powsta³a przy naszej Parafii wspólnota liczy³a w tym dniu 
dwie grupy modlitewne. Natomiast zainteresowanych kobiet by³o na 
spotkaniu kilkadziesi¹t. Wspólnot¹ opiekowaæ siê bêdzie ks. Grzegorz.

Wiêcej informacji o ruchu oraz wszelkie wskazówki na temat za³o¿enia 
nowych grup MwM przy naszej Parafii mo¿na uzyskaæ u Pani Ma³gorzaty 
Bienias tel. 609-733-467

Zestawi³, korzystaj¹c z ulotki Ruchu MwM  JJ

Matki w modlitwie

Medytacja tweetów papie¿a Franciszka zmieni twoje ¿ycie w wiosnê...

TWEETY  O  MI£OSIERDZIU
*  Cennym darem, jaki Duch Œwiêty przynosi naszym sercom, jest g³êboka 
ufnoœæ pok³adana w mi³oœci i mi³osierdziu Boga.

* Niech Koœció³ bêdzie zawsze miejscem 
mi³osierdzia i nadziei, w którym ka¿dy bêdzie 
czu³ siê akceptowany, kochany i zrozumiany

*  Bóg jest dla nas mi³osierny. My równie¿ 
uczmy siê byæ mi³osierni dla innych, 
szczególnie tych, którzy cierpi¹.

*  Nie bój siê prosiæ Boga o przebaczenie. Bóg 
jest samym mi³osierdziem. Przebaczanie nam 
nigdy Go nie mêczy.

*  Naœladowanie Jezusa oznacza udzia³ w Jego 
mi³osiernej mi³oœci do ka¿dej istoty ludzkiej.

* Wszyscy jesteœmy grzesznikami, ale 
prze¿ywamy radoœæ z Bo¿ego przebaczenia i 
ufamy w Jego mi³osierdzie.

*  Prawdziwe mi³osierdzie wymaga odrobinê 
odwagi.  Przezwyciê¿ajmy lêk przed 
zbrudzeniem sobie r¹k, by pomagaæ 
potrzebuj¹cym

* Bo¿e przebaczenie jest mocniejsze od 
ka¿dego grzechu.

*   Mi³osierdzie jest prawdziw¹ si³¹, która mo¿e wyzwoliæ cz³owieka i œwiat 

z grzechu i z³a.

*  Wszyscy jesteœmy grzesznikami. Bóg jednak uzdrawia nas obfitoœci¹ 
³aski, mi³osierdzia i czu³oœci.

*  Wyznawanie grzechów nieco nas kosztuje, ale przynosi pokój. Jesteœmy 
grzesznikami i potrzebujemy Bo¿ego przebaczenia.

*  Wielkie s¹ twoje grzechy? Powiedz Panu: 
„Przebacz mi, pomó¿ mi siê podnieœæ, 
przemieñ moje serce!”.

*  Czasami jesteœmy smutni z powodu ciê¿aru 
naszych grzechów. Odwagi! Chrystus 
przyszed³, aby zdj¹æ z nas to wszystko. On daje 
nam pokój.

*  Nigdy nie traæmy nadziei! Bóg zawsze nas 
kocha, nawet z naszymi b³êdami i grzechami.

*  Wszyscy pope³niamy z ¿yciu wiele b³êdów. 
Uczmy siê uznawaæ nasze pomy³ki i prosiæ o 
przebaczenie.

*  Jezus nigdy nie jest daleko od grzeszników. 
Chce bez ograniczeñ rozlewaæ na nas swoje 
mi³osierdzie.

*  Nikt nie jest bardziej cierpliwy ni¿ Bóg 
Ojciec; nikt nie rozumie i nie potrafi tak czekaæ 
jak On.

*  Mi³osierdzie Bo¿e zbawia nas. Nigdy nie 
ustawajmy w g³oszeniu œwiatu tego radosnego przes³ania.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Perpetua i œw. Felicyta
mê¿atki i mêczennice

Wspomnienie liturgiczne w dniu 7. marca

Historia tych œwiêtych kobiet oraz ich towarzyszy, którzy zginêli tego 
samego dnia 7. marca 203. roku na arenie w Kartaginie, stanowi 
szczególn¹ kartê w historii pierwszych 

mêczenników chrzeœcijañskich. Jesteœmy bowiem 
w posiadaniu autentycznych dokumentów, które 
daj¹ nam obraz ich prze¿yæ i osobowoœci. 
Zachowa³y siê bowiem: pamiêtnik samej 
œw. Perpetui, zapiski jednego z jej towarzyszy, 
a wreszcie relacja naocznego œwiadka, s³awnego 
filozofa i uczonego tamtego okresu - Tertuliana.

Œw. Perpetua pochodzi³a ze znanej rodziny 
szlacheckiej, mia³a wtedy 22 lata i w³aœnie 
urodzi³a syna. Natomiast œw Felicyta by³a 
niewolnic¹,  w owym czasie  w stanie  
b³ogos³awionym i dopiero w wiêzieniu urodzi³a 
dziecko. Razem z nimi uwiêziono jeszcze dwóch chrzeœcijan, œwie¿o 
ochrzczonych, a do nich do³¹czy³ dobrowolnie ich chrzciciel Saturus. 
Dlaczego ich uwiêziono?

Otóz z racji ró¿nych œwi¹t pañstwowych organizowano publiczne 
sk³adanie ofiar w œwi¹tyniach pogañskich, czêsto z inspiracji samego 
cesarza. Ceremonia ta mia³a wiêc byœ testem wiernoœci i lojalnoœci wobec 

cesarza. A w tym wypadku kara mog³a byæ tylko jedna - œmieræ. 
Chrzeœcijanie natomiast ze wzglêdów religijnych nie uczestniczyli w tych 
obrzêdach. Oczywiœcie zdarza³y siê odstêpstwa, przekupstwa itp. Jednak 
w ogromnej wiêkszoœci koñczy³y siê mêczeñstwem.

Warto jednak zaznaczyæ, ¿e nie wszyscy w³adcy rzymscy i ich 
pe³nomocnicy w ró¿nych prowincjach imperium rzymskiego stawiali te 
sprawy tak zdecydowanie. Trwa³y wiêc ca³e lata, gdy chrzeœcijanie ¿yli 
nawet w wolnoœci i spokoju. Od po¿aru Rzymu (67 r.), a¿ do edyktu 
mediolañskiego (317 r.) mo¿na zaobserwowaæ 9 okresów nasilenia 

przeœladowañ, które trwa³y kilka lub kilkanaœcie 
lat, a potem ulga i wolnoœæ. Co ciekawe - wœród 
okrutników cesarzy byli psychopaci jak 
Neron,Kaligula, Dioklecjan, ale i bardzo 
wykszta³ceni, kulturalni, jak choæby Marek 
Aureliusz.

Rzymianie mieli upodobania do krwawych 
igrzysk, st¹d na arenach walki gladiatorów, walki 
ludzi z dzikimi zwierzêtami i po¿eranie 
chrzeœcijan przez zwierzêta. Tak dzia³o siê 
w Rzymie i w innych wielkich miastach, a 7. marca 
203. roku w Kartaginie. Obie mêczennice 

zaimponowa³y swoj¹ odwag¹ nie tylko zgromadzonym t³umom, ale 
zw³aszcza chrzeœcijanom, st¹d na ich czeœæ budowano koœcio³y, ich imiona 
wprowadzono do kanonu mszy œwiêtej, dziewczynki otrzymywa³y imiona 
Perpetui i Felicyty.

Ks. Henryk Bietzke
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TURNIEJ SZACHOWY 
z okazji Jubileuszu Chrztu Polski

W naszej Parafii rozpocz¹³ siê turniej szachowy dla uczczenia 
Jubileuszu 1500 - lecia Chrztu Polski. Turniej odbywa siê 
systemem ka¿dy z ka¿dym po trzy partie. Dotychczas zg³osi³o siê 

dziewiêcioro dzieci i trzech doros³ych szachistów.
Spotkania odbywaj¹ siê w kawiarence BETANIA w ka¿dy czwartek;  

dzieci graj¹ od 16.00 do 17.00, a doroœli rozgrywaj¹ partie od 17.00 do 19.00.
Turniej trwaæ bêdzie do niedzieli 21. kwietnia br., kiedy to zostan¹ 

og³oszone wyniki turnieju i wrêczony puchar oraz nagrody zwyciêzcom. Do 
rozgrywek mo¿na siê jeszcze zg³aszaæ w czwartki do koñca marca.

W œwiêto Ofiarowania Pañskiego 2. lutego po¿egnaliœmy nasze piêkne ¿³obki:
w dolnym koœciele w górnym koœciele

1% PODATKU 
NA CELE DOBROCZYNNE

Osoby chc¹ce przekazaæ 1% swojego podatku na dowolny cel 
dobroczynny mog¹ w Parafialnym CARITAS uzyskaæ pomoc 
w wype³nieniu rocznego zeznania podatkowego (tzw PIT-37). 

Telefony kontaktowe:   58 552 52 28  i  505 953 452.

ŒWIATOWY  DZIEÑ  CHOREGO

W czwartek, 11. lutego w dolnym koœciele o godzinie 10.00 
sprawowana by³a specjalna msza œwiêta dla chorych. Po mszy 
œwiêtej Parafialny Zespó³ CARITAS i Rodzina Ró¿añcowa 

urz¹dzi³y dla chorych s³odki poczêstunek w Betanii. 
      W naszej Parafii od wielu lat sprawowana jest taka specjalna msza œwiêta, 
z namaszczeniem Krzy¿mem chorych oraz b³ogos³awieñstwem 
Najœwiêtszym Sakramentem, z okazji wspomnienia Matki Bo¿ej z Lourdes 
i Œwiatowego Dnia Chorego.


