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BOZE  
NARODZENIE

„

Z
Nadzieja i radoœæ”

bli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia gromadz¹ nas na tradycyjnej i 
mi³ej sercu wymianie ¿yczeñ. Nasze serca nape³niaj¹ siê nawzajem 
radoœci¹: Dominus prope est! Pan jest blisko. Oczekiwanie ziemskich 

narodzin Syna Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem, skupia w tych dniach nasz¹ 
uwagê, nasze czuwanie i nasz¹ modlitwê, czyni je bardziej przenikliwymi, 
intensywniejszymi i bardziej pokornymi. (...)

Razem udajemy siê na spotkanie przychodz¹cego Zbawiciela. Liturgia 
Adwentu przygotowa³a nas ju¿ w pe³ni do tej wêdrówki ku Oczekiwanemu 
przez narody: odbywaliœmy j¹ w towarzystwie Izajasza, „typu” oczekiwania 
mesjañskiego; id¹c œladami Jana Chrzciciela, którego wo³anie, aby 
„przygotowaæ drogi”, rozbrzmia³o raz jeszcze. Nade wszystko zaœ Maryja, 
Dziewica zas³uchana, towarzyszy³a nam swoim przyk³adem i swoim 
wstawiennictwem, bowiem wszêdzie tam, gdzie oczekuje siê Jezusa, jest 
zawsze obecna Maryja, „Gwiazda zaranna”, która przygotowuje nadejœcie 
„S³oñca Sprawiedliwoœci”.

I  o t o  t e r a z  
wype³niaj¹ siê dni 
b³ogos³awionego 
Narodzenia, które 
prze¿yjemy po-
nownie w Bo¿ych 
Misteriach Œwiêtej 
Nocy; nadchodzi 
„pe³nia  czasu”,  
kiedy to, jak mówi 
œ w i ê t y  P a w e ³ ,  
„zes³a³ Bóg Syna 
swego, zrodzonego 
z niewiasty, zrodzo-
nego pod Prawem, 
aby wykupi³” (Ga 
4,4).

Jezus rodzi siê, 
aby nas wykupiæ, 
przychodzi, aby nas 
odkupiæ. Przycho-
dzi, aby nas pojed-
naæ z Bogiem. Jak 
s³usznie podkreœla œwiêty Augustyn, z w³aœciw¹ sobie si³¹ wyrazu: „ ... przez 
nasz¹ G³owê jednamy siê z Bogiem, poniewa¿ w Nim Bóstwo Jednorodzonego 
sta³o siê uczestnikiem naszej œmiertel-nej natury, abyœmy i my stali siê 
uczestnikami Jego nieœmiertelnoœci”.

Bo¿e Narodzenie jest pocz¹tkiem owej „przedziwnej wymiany”, która 
jednoczy nas z Bogiem. Jest pocz¹tkiem Odkupienia.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano 1983 nr 1 s. 6

Powo³anie postrzegam 
jako proces...

Wywiad z ks.Grzegorzem B³asiakiem

                                     str.2

   Szczêœliwych i spokojnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym 2015 - tym Roku 
naszym Duszpasterzom 
i Czytelnikom ¿yczy

Redakcja Fra Filippo Lippi, "Bo¿e Narodzenie"

Zapraszamy w Wigiliê 
na PASTERKÊ (górny koœció³)

o godzinie 22.00 dla dzieci, o godzinie 24.00 dla wszystkich.
O godzinie 23.30 œpiewamy kolêdy z naszym chórem
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Powo³anie postrzegam jako proces...
Wywiad z ks.Grzegorzem B³asiakiem

Zacznijmy od pocz¹tku.Gdzie Ksi¹dz spêdzi³ dzieciñstwo i co z tego okresu 
najbardziej utkwi³o ksiêdzu w pamiêci?
Ks. Grzegorz B³asiak: 
   Okres dzieciñstwa spêdzi³em zasadniczo w Gdyni. Do po³owy stycznia 
1983 roku mieszkaliœmy z ca³¹ Rodzin¹ (Rodzice i oprócz mnie jeszcze 
trójka rodzeñstwa) w malowniczej dzielnicy „Dzia³ki Leœne”, a potem na 
Karwinach. Z tamtego  okresu pamiêtam wiele ciekawych i radosnych 
wydarzeñ. Przede wszystkim kwit³o ¿ycie towarzyskie na podwórku :-). Po 
szkole bawiliœmy siê w ró¿ne, zazwyczaj proste zabawy, które przynosi³y 
nam, ówczesnym dzieciakom, mnóstwo radoœci: zabawy w „chowanego”, 
„podchody”, wyœcigi pokoju na piaskowych torach z wykorzystaniem kapsli 
z butelek po oran¿adzie, mecze lub turnieje podwórkowe pi³ki no¿nej (nieraz 
mieliœmy do dyspozycji tylko pi³kê do tenisa ziemnego). Podobnie by³o 
podczas wyjazdów na wieœ do krewnych, gdzie spotyka³em siê z licznym 
kuzynostwem.
   W zimê urz¹dzaliœmy skocznie narciarskie i próbowaliœmy naœladowaæ 
Piotra Fijasa. W pi¹tej klasie podstawówki mój najdalszy skok na ma³ej, 
niemal p³askiej skoczni, wynosi³ 7,5 m - nie pamiêtam czy by³ to tele-mark). 
Poza tym uczestniczy³em w ró¿nych spotkaniach klasowych po szkole i mam 
„na koncie”   sporo innych zrealizowanych pomys³ów.
  „Sielankê” okresu dzieciñstwa przeplata³y ró¿ne problemy. 
Najpowa¿niejszymi by³y moje czêste choroby, szczególnie górnych dróg 
oddechowych czy zatrucia - w drugiej klasie podstawowej wyl¹dowa³em 
w red³owskim szpitalu na intensywnej terapii (gdy przyjecha³a karetka 
zmierzona temperatura przekroczy³a ju¿ 41st.C i ros³a...). Ciê¿ko znosi³em 
tak¿e podró¿e – choroba lokomocyjna to by³a po prostu moja specjalnoœæ. 
Pierwsz¹ dalsz¹ podró¿ autokarem, jak¹ przyzwoicie „prze¿y³em”, by³a 
pielgrzymka parafialna do Sanktuarium M.B. w Licheniu w 1986 r.! 
    Poza tym od roku 1980  pomaga³em rodzicom i rodzeñstwu w ró¿nych 
sprawach domowych np. stoj¹c w wielogodzinnych kolejkach za 
czymkolwiek itd.

Jaki by³ ulubiony przedmiot w szkole?
    W podstawówce z pewnoœci¹ by³ to wf  i zajêcia praktyczne. Bardzo 
lubi³em tak¿e historiê i geografiê. Z  jêzyków obcych musieliœmy siê uczyæ 
„jedynie s³usznego” - czyli rosyjskiego.

Czy by³ Ksi¹dz ministrantem?
Tak, by³em nim ponad 12 lat – od 2 klasy podstawówki do koñca 

pierwszego roku studiów na PG (w trzech parafiach – to wynika³o 
z przeprowadzek).

Szko³a œrednia – zainteresowania, hobby,  jaki kierunek?
Po ukoñczeniu podstawówki (z wyró¿nieniem) oraz udanym egzaminie 

kwalifikacyjnym dosta³em siê do  Technikum Ch³odniczego w Gdyni 
(jedynego takiego w Polsce). Wówczas coraz bardziej interesowa³em siê 
technik¹. Bardzo mile wspominam tamten okres – wspania³ych nauczycieli 
i kolegów (dziewcz¹t tam akurat nie by³o), wszelkie praktyki i wyjazdy 
klasowe w ró¿ne miejsca Polski.

Bunt: by³? nie by³o?
Na szczêœcie nie by³o – chocia¿ na brak energii nie narzeka³em. Na 

przyk³ad w pierwszej klasie Technikum trenowa³em biegi œrednie w sekcji 
lekkoatletycznej klubu Ba³tyk Gdynia. Na wiosnê 1989 r. (czyli na pocz¹tku 
przemian „po okr¹g³osto³owych”) musia³em jednak przerwaæ treningi 
z powodu ponownej, powa¿nej choroby górnych dróg oddechowych oraz 
sytuacji rodzinnej.  Jednak w wieku 18 lat powróci³em do sportu, zak³adaj¹c 
z kolegami-ministrantami zespó³ pi³karski „Carviny” Gdynia.. Graliœmy 
kilka lat (potem pod zmienionymi nazwami) w Lidze Salezjañskiej w Rumii 
oraz w powsta³ej na prze³omie 1992/93 r Trójmiejskiej Lidze Halowej (wtedy 
zajêliœmy 6 miejsce, remisuj¹c m.in. z Ba³tykiem Gdynia - strzeli³em wtedy 
niez³¹ petardê pod poprzeczkê :-)

A  matura?
Maturê wspominam szczególnie – najpierw studniówkê, bardzo udan¹ -

chocia¿ w cieniu tragedii zatoniêtego promu „Heweliusz”. W maju 1993 r., 
po zdanym egzaminie zawodowym  i obronionej pracy dyplomowej, 
pozosta³o niewiele czasu na szlifowanie formy do matury. Szczêœcie jednak 
nam sprzyja³o – strajki nauczycieli wyd³u¿y³y dostêpny czas przygotowañ 
o tydzieñ, a piêkna pogoda sprawi³a, ¿e przed obiadem powtarza³em materia³, 
opalaj¹c siê na pla¿y w Red³owie.

Coœ o swoim charakterze...
Pracowity i pomys³owy; nieco uparty (nieraz pozytywnie); odwa¿ny 

i cierpliwy, nieraz wyrozumia³y, ¿yczliwy i uœmiechniêty; raczej spokojny, 
a czasami stanowczy, dynamiczny np. podczas zabaw tanecznych przy dobrej 
muzyce.

Wybór drogi ¿yciowej; studia, praca - dlaczego takie?
To by³o jasne – wy¿sze studia techniczne, które mia³yby lepiej 

przygotowaæ mnie do pracy w dziedzinie ch³odnictwa (któr¹ to dziedzinê 
kiedyœ bardzo polubi³em).

Kiedy pojawi³a siê myœl o kap³añstwie, dlaczego?
Po obronie pracy magisterskiej na PG, podj¹³em z czasem pracê 

w ulubionej dziedzinie -czyli ch³odnictwie (jako inspektor ds. 
technicznych). Czas, poza prac¹ zawodow¹, poœwiêca³em na sprawy 
osobiste i duchowe -m.in. wyjazdy i pielgrzymki piesze albo rowerowe. 
Powo³anie postrzegam jako proces; wiele lat modli³em siê o rozeznanie woli 
Bo¿ej wzglêdem siebie (modlitw¹ otacza³o mnie - jak teraz wiem - jeszcze 
wiele innych osób, m.in. rodzice, chrzestni, krewni, przyjaciele i znajomi 
mojej rodziny). Po 4 latach pracy zawodowej przyszed³ szczególny egzamin 
– Pielgrzymka rowerowa z Gdyni na Nordkapp (oraz po sanktuariach i 
parafiach pañstw nadba³tyckich i Skandynawii), prowadzona przez 
wikariusza s¹siedniej parafii, ks. Janusza Przygockiego. 52 dni nieustannej 
jazdy, na dystansie ok. 5600 km, wymaga³o wczeœniejszych przygotowañ – 
praktycznie postawienia wszystkiego na „jedn¹ kartê”. W 2002 
przeczuwa³em du¿¹ zmianê w moim ¿yciu osobistym; na wiosnê 2003 r. 
pojawi³y siê wyraŸne skojarzenia i myœli zwi¹zane z powo³aniem 
kap³añskim. Dziœ wspominaj¹c ten okres – mogê powiedzieæ, ¿e ró¿ne znaki 
to powo³anie „podpowiada³y”. Jednak ostateczn¹ decyzjê podj¹³em 
osobiœcie, œwiadomie i dobrowolnie, po kilku dniach od powrotu z 
Pielgrzymki „skandynawskiej”.

Seminarium – jak scharakteryzowa³by Ksi¹dz w jednym zdaniu te - jak¿e 
niezwyk³e – studia?

By³y to studia znacznie ró¿ni¹ce siê od „œwieckich” - „kocio³” 
osobowoœci, wymagañ i niespodzianek we wspólnym domu braterskiej 
wspólnoty. Pewn¹ ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e na moim roku by³o jeszcze 
trzech absolwentów wy¿szych uczelni, w tym by³y reprezentant kadry 
Polski juniorów w hokeju na lodzie! Ca³a nasza doœwiadczona czwórka 
dost¹pi³a ³aski œwiêceñ kap³añskich!

 A temat pracy magisterskiej?
S¹dzê, ¿e ciekawy i zobowi¹zuj¹cy: „Mi³oœæ ojczyzny jako zadanie 

w œwietle dzie³a Jana Paw³a II „Pamiêæ i To¿samoœæ”.

Prymicja – czy to jest msza œwiêta, któr¹ pamiêta siê zawsze?
Rzeczywiœcie jest to pamiêtna Msza œw. - baaardzo uroczysta, 

wyzwalaj¹ca wielk¹ radoœæ i wdziêcznoœæ wobec Boga i mnóstwa 
konkretnych osób, w tym tak¿e „bezimiennych”, cichych anio³ów, którzy 
dyskretn¹ modlitw¹, dobrym s³owem i ró¿nym wsparciem wspierali 
dojrzewanie niejednego powo³ania.

Parafia Chrystusa Zbawiciela – jakie by³o pierwsze wra¿enie?
Bardzo pozytywne – najpierw poprzez „podgl¹d” na treœciwej i aktualnej 

parafialnej stronie www, a potem podczas osobistego rekonesansu. 
Wstêpuj¹c po raz pierwszy do górnego koœcio³a myœla³em, ¿e ksi¹dz 
Proboszcz specjalnie dla mnie otworzy³ drzwi œwi¹tyni na oœcie¿. Okaza³o 
siê jednak, ¿e koœció³ i ks. Proboszcz jest „tradycyjnie” otwarty dla 
wszystkich!

Nadzieje zwi¹zane z kap³añstwem, a mo¿e obawy...
Nadziejê umacnia fakt, ¿e kap³añstwo to niezas³u¿ony dar Pana Boga i to 

Jego moc i œwiêtoœæ decyduj¹ o skutecznoœci podjêtej misji. 
  Obawy? Bywaj¹ w konkretnych sprawach. Jednak¿e przytoczê w tym 
miejscu  s³owa z Ksiêgi Psalmów, umieszczone na moim obrazku 
prymicyjnym: „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To on mój los 
zabezpiecza.” (Ps 16, 15) 

Krótka charakterystyka bohatera. Czyli kilka zdañ o sobie.
Sporo ju¿ o sobie powiedzia³em, odpowiadaj¹c na poprzednie pytania. 

Ale... mo¿e dodam jeszcze jeden szczegó³. Wa¿ê obecnie ok. 77 kg,  co przy 
moim wzroœcie i muskularnej posturze (z uwzglêdnieniem wieku) jest 
ca³kiem dobrym wynikiem :-)

Zainteresowania, co robi Ksi¹dz w wolnym czasie?
Nie narzekam na nadmiar wolnego czasu; jeœli jest, to lubiê spêdziæ go 

rekreacyjnie na œwie¿ym powietrzu lub staram siê odwiedziæ kogoœ, 
poczytaæ lekturê, albo pos³uchaæ dobrej muzyki.

Parê pytañ typowych:
Jaka ksi¹¿ka wywo³a³a najwiêksze wra¿enie?
„Œwiêci w dziejach Narodu Polskiego” Feliksa Konecznego 
(w podstawówce), „Ig³a” Kena Folletta  (to w czasach Technikum), 
„Metafizyka” O. Mieczys³¹wa A. Kr¹pca OP (w czasie Seminarium) 
i ostatnio „Franciszkanin z SS -Prawdziwa historia Gereona Goldmanna”.

Czy Ksi¹dz gotuje – ulubiona potrawa?
Przed seminarium kilka lat sam siê utrzymywa³em; tzn. osobiœcie 
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ró¿ne dania, zarówno w Polsce jak i za granic¹. Podczas ostatniej 
Pielgrzymki Rowerowej, po Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, hitem 
mojej kuchni polowej by³ dwudaniowy obiad, sk³adaj¹cy siê z zupy 
borowikowej oraz kaszy gryczanej z sardynkami w oleju i bukietem warzyw.

Ulubiony rodzaj muzyki – ulubiony zespó³, kompozytor?
Trudno mi wskazaæ tylko jeden, gdy¿ w nieraz czujê jak w duszy gra mi 

niejeden zespó³, a nawet ca³a symfonia!!! np. rockowa (m.in. Dire Straits, 
U2) regge (m.in. Maleo Regge Rockers); instrumentalna. S³ucham i polecam 
licznych wykonawców chrzeœcijañskich w ró¿nych rodzajach i brzmieniach, 
zarówno polskich jak i zagranicznych, np. Mocni w Duchu, WMU, 
Propaganda Dei, Michael Smiths itd.

Ulubiona dyscyplina sportu?
Obecnie: rowerowe prze³aje, p³ywanie, jazda (zjazdowa) na nartach …

Spotkana osoba, która wywar³a najwiêksze wra¿enie.
Rodzice i œw. Jan Pawe³ II w Rzymie w 2000 r. 

Gdyby mia³ Ksi¹dz szansê wybieraæ jeszcze raz, czy by³by to taki sam wybór 
drogi ¿yciowej? Dlaczego?

Dziêkujê Panu Bogu za dotychczasow¹ drogê ¿ycia – jestem pe³en 
zachwytu, jak Bóg wyre¿yserowa³ tak wiele ró¿nych, maj¹cych zawsze 
okreœlony sens, wydarzeñ. Jestem œwiadomy, ¿e mog³em w wielu z nich 
owocniej uczestniczyæ.

Plany na przysz³oœæ – o ile jest to w ogóle odpowiednie pytanie?
Mam ró¿ne plany do 2017 r. A CO BÊDZIE DALEJ, TO WIE TYLKO 

PAN BÓG.
Wywiad przeprowadzi³a JB

WIZYTA  DUSZPASTERSKA  2014/2015
Bo¿e Narodzenie to czas kolêd. A kolêda to wspólne spotkanie. A spotkanie to bycie razem. 

A gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich (Mt 18,20) – mówi Pan.

Kochani Parafianie! Z wielk¹ radoœci¹ idziemy z wizyt¹ duszpastersk¹, z kolêd¹, do Waszych domów i mieszkañ. Pragniemy razem z Wami 
modliæ siê do Boga  i oddaæ Was pod Opiekê Bo¿ej Opatrznoœci, udzielaj¹c obfitego b³ogos³awieñstwa. To, co nam Bóg da³ bez naszych zas³ug, 

pragniemy przekazaæ Wam. Nieœmia³o pukamy do Waszych drzwi, oczekuj¹c na spotkanie.
Przyjmij Jezu, na kolêdê te nasze dary.

Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byœmy kiedyœ w niebie posi¹œæ mogli Ciebie na wieki wieków.

Wasi Ksiê¿a: ks. Proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. Grzegorz i ks. Krzysztof

                27.12.2014 (sobota): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady, Mirandy, Planetarna, Saturna 

29.12.2014 (poniedzia³ek): Barniewicka parzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat, Letniskowa
30.12.2014 (wtorek): Barniewicka nieparzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat, Okrêtowa
02.01.2015 (pi¹tek): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6
03.01.2015 (sobota): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru,  Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe  

                                                   Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

05.01.2015 (poniedzia³ek): Komandorska

07.01.2015 (œroda): Daru Pomorza, Otago, Maciejewicza, Afrodyty
08.01.2015 (czwartek): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12),  Szafera
09.01.2015 (pi¹tek): Antygony 
10.01.2015 (sobota): Konstelacji, Herosa, Seleny

12.01.2015 (poniedzia³ek): ca³a Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy
13.01.2015 (wtorek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
14.01.2015 (œroda): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71)
15.01.2015 (czwartek): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16)
16.01.2015 (pi¹tek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
17.01.2015 (sobota): Chirona, Pegaza, Minerwy

19.01.2015 (poniedzia³ek): Kielnieñska nieparzysta bez Osiedla Tadeusza (+ Zatokowa 29), Sopocka
20.01.2015 (wtorek): Cumowników
21.01.2015 (œroda): Kwiatkowskiego
22.01.2015 (czwartek): Osiedle Tadeusza
23.01.2015 (pi¹tek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa
24.01.2015 (sobota): Zatokowa, Balcerskiego bloki 4, 6 i 8

26.01.2015 (poniedzia³ek): Gryfa Pomorskiego, Kozioro¿ca
27.01.2015 (wtorek): Wendy
28.01.2015 (œroda): Juraty
29.01.2015 (czwartek): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
30.01.2015 (pi¹tek): Balcerskiego, Siedleckiego 18,28 i 45
31.01.2015 (sobota): 

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele i Trzech Króli od godz. 15.00 do 21.00.

KOLÊDA DODATKOWA – od godz. 15.00

28.12.2014 (niedziela): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona

                04.01.2015 (niedziela): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za kapliczk¹, parzysta i nieparzysta

06.01.2015 (wtorek): Borchardta, Izydy, Centaura, Victorii 

                11.01.2015 (niedziela): Junony, Konkordii, Westy (+ Barniewicka 135), Cerery, Hestii

                18.01.2015 (niedziela): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska

                25.01.2015 (niedziela): Rabatki, Parterowa, Willowa

UWAGA: Podobnie jak w roku ubieg³ym, w przeprowadzeniu wizyt duszpasterskich bêd¹ pomagaæ naszym 
duszpasterzom: ks. kan. Andrzej Pradela z Kurii  oraz ks. Nikos Skuras, którego nasi Parafianie doskonale znaj¹.
     W okresie kolêd, tj. od 27 grudnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.  w dni powszednie: msze œw. bêd¹ rano o 7.15, 8.00 
i 9.00 oraz po po³udniu o godz. 16.00. W soboty odprawiane bêd¹ msze œw. wieczorne o godzinie 18.00 (niedzielne).
      Przez okres kolêd, biuro parafialne bêdzie czynne tylko w soboty od 11.00 do 13.00. Metryki chrzcielne do I 
Komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po mszach œwiêtych w zakrystii.  
Wezwanie do chorego oraz formalnoœci pogrzebowe o ka¿dej porze.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Seweryn z Noricum (418 -482)
Pustelnik

Wspomnienie liturgiczne w dniu 8. stycznia

W Polsce imiê Seweryna by³o kiedyœ bardziej popularne. A¿ 
24 miejscowoœci w naszej ojczyŸnie nawi¹zuje do tego imienia. 
W naszej wspólnocie imiê to kojarzy siê z ksiêdzem Sewerynem 

Sobczakiem, który kilka lat z nami wspó³pracowa³. Obecnie pos³uguje on 
w parafii na Morenie, a tego dnia (8.stycznia) bêdzie obchodzi³ imieniny. 
Szczêœæ Bo¿e ksiê¿e Sewerynie!

Wróæmy jednak do naszego 
Patrona. Pochodzi³ ze znakomitej 
rzymskiej rodziny, ale sprag-
niony by³ ciszy i dlatego 
wyjecha³ na Wschód, gdzie 
w pustelni wiód³ ¿ycie pokut-
nicze.

Ale by³y to czasy bardzo 
niespokojne. Co kilka lat kolejne 
hordy barbarzyñskie naje¿d¿a³y 
po³udniow¹ Europê, niszcz¹c 
i pal¹c wszystko po drodze. By³y 
to plemiona germañskie: Huno-
wie, Goci, Wizygoci, Wandalo-
wie (st¹d charakterystyczna 
nazwa: wandalizm). Imperium 
rzymskie trzeszcza³o w posa-
dach, granice ¿elaznych legio-
nów rzymskich pêka³y, a barba- 

rzyñskie plemiona zalewa³y tereny obecnych Niemiec, Francji, Anglii, 
Hiszpanii, Italii, a¿ popó³nocn¹ Afrykê. Rodzi³a siê nowa Europa.

Gnany apostolskim duchem Seweryn opuszcza pustelniê i gorliwie 
pracuje, by te nowe ludy zjednaæ dla Chrystusa. Udaje siê do Noricum 
(obecnie Austria), przemierza okolice Wiednia i Kremsu. Pociesza swoich 
rodaków, poœredniczy miêdzy miejscowymi ludŸmi a najeŸdŸcami. Cieszy 
siê ogromnym szacunkiem i jednych i drugich. Bardzo wielu barbarzyñców 
zjednuje dla Ewangelii. Chrzci, naucza i udziela innych sakramentów.

Umiera po 30 letniej, bardzo trudnej i owocnej, pracy apostolskiej 
8. stycznia 482 roku. Gdy jednak pewna grupa obywateli rzymskich 
zdecydowa³a siê powróciæ do Italii, zabrali ze sob¹ relikwie œw. Seweryna 
i umieœcili je w klasztorze pod Neapolem.

Austria natomiast czci tego œwiêtego, jako swego g³ównego patrona.

Ks. Henryk Bietzke
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Z cyklu: Grupy duszpasterskie w Parafii

KOŒCIÓ£  DOMOWY

W naszej Parafii od 11 lat istnieje wspólnota Domowego Koœcio³a, 

ga³êzi rodzinnej Ruchu Œwiat³o – ¯ycie. Obecnie istniej¹ 2 krêgi 

DK. Opiekunem pierwszego jest ks. Krzysztof a drugiego 
ks. Grzegorz. Liczymy, ¿e wkrótce powstanie kolejny, trzeci kr¹g, na który 
czeka kilka ma³¿eñstw.

Domowy Koœció³ pomaga ma³¿onkom sakramentalnym czerpaæ z ³aski 
i mocy sakramentu ma³¿eñstwa, uczy jak ¿yæ tym sakramentem i celebrowaæ 
go przez ca³e ¿ycie. Jest ogromnym darem Ducha Œwiêtego, który przez 
dzie³o s³ugi bo¿ego ksiêdza Franciszka Blachnickiego, wskaza³ tê drogê 
wspólnego uœwiêcania siê ma³¿onków. Pomaga im przybli¿aæ siê do Pana 
Boga i do siebie wzajemnie na drodze formacji modlitewnej i rekolekcyjnej.

Zapraszamy wszystkich, ciekawych tej niezwyk³ej drogi odnowy 
swojego ma³¿eñstwa, na spotkania w „Betanii”. Spotykamy siê zawsze po

mszy œw. o godzinie 10:30 w ka¿d¹ 3-ci¹ niedzielê miesi¹ca. 
Kilka s³ów o za³o¿y-cielu Ruchu Œwiat³o - ̄ ycie:
ks. Franciszek Blachnicki – ur. 24 marca 1921 r. w Rybniku; zm. 27 

lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy), kandydat na o³tarze, za³o¿yciel 
i duchowy ojciec Ruchu Œwiat³o-¯ycie – jednego z ruchów odnowy 
Koœcio³a wg nauczania Soboru Watykañ-skiego II oraz wspólnoty ¿ycia 
konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Koœcio³a. Walczy³ 
z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny œwiatowej; wiêzieñ KL 
Auschwitz. Po wojnie wst¹pi³ do Œl¹skiego Wy¿szego Seminarium 
Duchownego w Krakowie – œwiêcenia przyj¹³ w 1950 r.; inicjator Krucjaty 
WstrzemiêŸliwoœci, za³o¿yciel Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, 
Chrzeœcijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Narodu, Miêdzynarodowego 
Centrum Ewangelizacji Œwiat³o-¯ycie w Carlsbergu. W 1995 r. rozpocz¹³ 
siê proces beatyfikacyjny. Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego znajduje siê 
w koœciele pw. Dobrego Pasterza w Kroœcienku n. Dunajcem.

Dorota F.

Mistyczne paradoksy

Po raz pierwszy, w starym koœciele farnym w Bia³ymstoku, zabrzmia³y 
Pieœni Nabo¿ne”, wydane drukiem w 1792 r. przez klasztor ojców 

Bazylianów w Supraœlu. Jednym z najwa¿niejszych utworów tego 
zbioru jest Pieœñ o narodzeniu Pañskim”, znana szerzej pod tytu³em Bóg siê 
rodzi”. S³usznie uchodzi ona za najg³êbsz¹, pod wzglêdem teologicznym, 
polsk¹ kolêdê. Jest te¿ arcydzie³em poezji mistycznej. Jej pierwsza zwrotka 
opiera siê w ca³oœci na paradoksach. Bóg - siê rodzi”, moc - truchleje”, Pan 
niebiosów - obna¿ony”, ogieñ - krzepnie”, blask - ciemnieje” - w ka¿dym 

z wersów znajduj¹ siê wyra¿enia z pozoru 
przeciwstawne. W ten sposób autor, 
Franciszek Karpiñski, podkreœli³ 
n iezwyk³oœæ  t a jemnicy  Bo¿ego  
Narodzenia. Sta³o siê bowiem coœ, co 
z ludzkiego punktu widzenia wydaje siê 
niemo¿liwe.

Z kolei ostatnia zwrotka, rozpoczy-
naj¹ca siê od s³ów : Podnieœ rêkê, Bo¿e 
Dzieciê, b³ogos³aw krainê (dziœ 
œpiewamy: ojczyznê) mi³¹”, nadaje pieœni 
charakter narodowy. Karpiñski wspaniale 
³¹czy tutaj wznios³oœæ z potocznoœci¹.

Szymon Babuchowski, Goœæ Niedzielny nr 51-52 2013r., fragment

„

„ „
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Franciszek
Karpiñski

Niedziela
Œwiêtej

Rodziny, 
w tym roku 

przypadaj¹ca na 
28. grudnia,
jest œwiêtem 
patronalnym 

Domowego Koœcio³a 
- ga³êzi rodzinnej 
Ruchu Œwiat³o - 

¯ycie. 
Zapraszamy wiêc 

w niedzielê 
28. grudnia 2014r. 

o godz. 17:00 
do Betanii
na wspólne 

kolêdowanie.

ŒWI¥TECZNA ¯BIÓRKA ¯YWNOŒCI
   Panie wolontariuszki z PZ Caritas, 
w dniach 12. i 13. grudnia, w skle-
pach MARCIN oraz MARIOL, 
przeprowadzi³y œwi¹teczn¹ zbiórkê 

¿ywnoœci dla osób i rodzin, 
bêd¹cych w trudnej sytuacji 
materialnej.
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