
Ró¿aniec œwiêty modlitw¹ odkupionych

W tym miesi¹cu, w paŸdzierniku, tradycyjnie poœwiêconemu 
ró¿añcowi œwiêtemu, pragnê poœwiêciæ parê myœli tej 
modlitwie tak bardzo drogiej sercom katolików, tak bardzo 

umi³owanej przeze mnie i tak bardzo zalecanej przez Papie¿y, moich 
poprzedników...

Ró¿aniec nabiera nowej perspektywy; towarzysz¹ mu g³êbsze 
i powszechniejsze intencje ni¿ w przesz³oœci. Dzisiaj nie chodzi ju¿ 
o proœby w intencjach wielkich zwyciêstw, takich jak pod Lepanto czy 
Wiedniem; dziœ chodzi raczej o proœbê, by Maryja uczyni³a z nas 
dzielnych bojowników przeciw duchowi b³êdu i z³a, walcz¹cych 
broni¹ Ewangelii, czyli broni¹ Krzy¿a i S³owa Bo¿ego.

Modlitwa ró¿añcowa jest modlitw¹ cz³owieka za cz³owieka; jest 
modlitw¹ ludzkiej solidarnoœci, modlitw¹ wspóln¹ odkupionych, która 
odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki 
i obrazu Koœcio³a; jest modlitw¹ za wszystkich ludzi œwiata i historii, 
¿ywych i umar³ych, powo³anych do tworzenia wraz z nami Cia³a 
Chrystusa i do stania siê wraz z Nim wspó³dziedzicami chwa³y Ojca.

Rozwa¿aj¹c orientacje duchowe sugerowane przez ró¿aniec, 
modlitwê prost¹ i ewangeliczn¹, odnajdujemy intencje, które œwiêty 
Cyprian podkreœla³ w swoim dziele o modlitwie “Ojcze nasz”. Napisa³ on: 
“Chrystus, nauczyciel pokoju i jednoœci, nie chcia³, byœmy modlili siê 
indywidualnie i sami. Nie mówimy bowiem, Ojcze mój, który jesteœ 
w niebie, ani te¿ daj mi chleba powszedniego. Nasza modlitwa jest za 
wszystkich, tak ¿e gdy modlimy siê, nie modlimy siê za jednego 
cz³owieka, ale za ca³y lud, poniewa¿ z ca³ym ludem tworzymy jedno” (De 
dominica oratione, 8).

JP II, “L’ Osservatore Romano” 1983 (wyd. polskie) nr 10.s.25

foto Wojciech Kapusta

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
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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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej. 
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 
   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

foto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(wrzesieñ 2014):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Hania Schicks, 08.09.2014
Antoni Sowiñski, 21.09.2014
Oliwia Janiszewska, 21.09.2014
Dawid Górka, 21.09.2014
Michalina Kozera, 21.09.2014
Miko³aj Kowalewski, 21.09.2014
Bolebor Bastian, 21.09.2014
Karina Borkowska, 21.09.2014
Szymon Wronka, 21.09.2014
Dawid Smó³kowski, 21.09.2014
Mateusz Smó³kowski,21.09.2014

Aleksandra Ka³donek i Markus Schicks, 06.09.2014
Danuta Wy¿ykowska i Tadeusz Bauer, 12.09.2014

Janusz Barej, l. 61
Adam Karaszewski, l. 39
Leokadia Gajos, l. 90
Kazimierz Szymerkowski, l. 78
Katarzyna Lerch-B³aszczak, l. 46

Intencje modlitewne na paŸdziernik
Ogólna:

Misyjna:

Aby Pan da³ pokój najbardziej udrêczonym przez wojnê 
i przemoc regionom œwiata.

 Aby Œwiatowy Dzieñ Misyjny rozbudzi³ w ka¿dym wierz¹cym 
pasjê i gorliwoœæ, by nieœæ Ewangeliê ca³emu œwiatu.

NOWY ROZK£AD MSZY ŒW.
Bior¹c pod uwagê:
- wytyczne Synodu Gdañskiego, 
- wskazówki powizytacyjne ks. Arcybiskupa Metropolity, 
- jak równie¿ wzglêdy techniczne, a w tym przede wszystkim wygodê           
Parafian i dostêpnoœæ miejsc parkingowych,
od I niedzieli paŸdziernika, tj, od 05 paŸdziernika 2014 r., uleg³y zmianie 
godziny Mszy œw. w niedziele i uroczystoœci na nastêpuj¹ce:
7.30 
9.00 (dolny koœció³) 
10.30 (suma parafialna) 
12.00 (dolny koœció³ – z udzia³em dzieci) 
13.30
14.30 - Msza œw. chrzcielna - II niedziela miesi¹ca
16.00 
20.00.
W zwi¹zku ze zmian¹ godzin Mszy œw. prosimy o szczególne zwrócenie 
uwagi na intencje niedzielne zamówione ju¿ wczeœniej, gdy¿ niektóre 
godziny mszy œw. zmieni¹ siê w stosunku do tych zapisanych na kartce 
z intencj¹. I tak: intencja z godz. 9.30 przejdzie na 9.00, z godz. 11.30 na 
12.00, a z 12.30 na 13.30.
      W dni powszednie Msze œw. odprawiane bêda jak dotychczas:
8.00, 17.00 i 18.00 (górny koœció³; w okresie zimowym dolny koœció³)

MIESIAC
ROZANCA  SWIETEGO

Zapraszamy na Ró¿aniec w naszym koœciele:
30DNI POWSZEDNIE: godz. 17

30NIEDZIELE: godz. 15
Dodatkowo, Apostolat Maryjny zaprasza na ró¿aniec w ka¿d¹ sobotê 

00paŸdziernika, po mszy œw. o godz. 8 .
30RÓ¯ANIEC DLA DZIECI: poniedzia³ki, œrody, pi¹tki godz. 16 .
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Modlitwa nie do  odparcia
„Wszystkim g³osiæ bêdê, jak dobrotliwie obesz³aœ siê ze mn¹, aby 

i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie siê udawali.”
Powy¿sze s³owa, to cytat fragmentu modlitwy odmawianej w nowennie 

dziêkczynnej skierowanej do Królowej Ró¿añca œw z Pompei. Te s³owo 
obliguj¹ do przekazania informacji o tej nowennie wszystkim, a szczególnie 
tym którzy potrzebuj¹ ³aski Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z Pompei.

Nowenna pompejañska wi¹¿e siê z osobami : b³og. Bartolo Longo 
i Fortunatiny Agrelli.

B³ogos³awiony Bartolo Longo wychowywa³ siê w rodzinie katolickiej, 
ale w okresie studiów straci³ wiarê. Dziêki pomocy dominikanina, ojca 
Alberta Radentego nawróci³ siê. Jednak  pomimo  nawrócenia drêczy³a go 
obawa o zbawienie. Gdy po raz pierwszy zawita³ w Pompei us³ysza³ 
wewnêtrznie g³os powtarzaj¹cy s³owa Matki Najœwiêtszej : „Ten, kto 
propaguje mój ró¿aniec, bêdzie zbawiony.” S³owa te da³y Bartolo nadziejê 
i sk³oni³y do podjêcia dzia³añ dla rozszerzania nabo¿eñstwa do Ró¿añca œw. 
W 1875 roku b³og. Bartolo pozyska³, za rad¹ ojca Alberta, obraz dla parafii 
w Pompei. Bardzo zniszczony obraz przedstawia³ Matkê Bosk¹ 
z Dzieci¹tkiem, siedz¹c¹ na tronie i klêcz¹cych œw. Dominika i œw. Ró¿ê 
z Limy. Podczas renowacji obrazu w miejsce œw. Ró¿y  namalowana zosta³a 
œw. Katarzyna ze Sieny. Renowacja zakoñczona zosta³a na pocz¹tku  roku 
1876. W pierwszym dniu  wystawienia obrazu na widok publiczny 
w koœciele w Pompei mia³ miejsce cud uleczenia dwunastoletniej 
dziewczynki z epilepsji. Drugi cud, w dniu 8.05.1876 r, dotyczy³ uzdrowienia 
kap³ana umieraj¹cego z powodu gangreny. Kolejne uzdrowienie, ciê¿ko 
chorej na gruŸlicê, mia³o miejsce równo miesi¹c póŸniej.

Na polecenie biskupa diecezji, Bartolo Longo zacz¹³ zbieraæ fundusze 
na  budowê koœcio³a w Pompei ku czci Matki Boskiej Ró¿añcowej. Budowê 
rozpoczêto w 1876r, a zakoñczono 20 lat póŸniej. Tam obecnie znajduje siê 
wspomniany obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Cudów uzdrowieñ by³o 
wiele, a oczekuj¹cy na zdrowie czêsto deklarowali wsparcie dla budowy 
œwi¹tyni. Byæ mo¿e w celu pozyskania funduszy na budowê koœcio³a 
wybijano medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej Pompejañskiej. Jeden 
z medalików zosta³ przekazany lekarzowi ciê¿ko chorej Fortunatiny Agrelli 
z Neapolu. Chora z³o¿y³a zobowi¹zanie: „Ciê¿ko chora Fortunatina Agrelli 
prosi o uzdrowienie Najœwiêtsz¹ Pannê Ró¿añcow¹ w Pompei. Je¿eli 
zostanie wys³uchana, przyrzeka osobiœcie przybyæ do Pompei, z³o¿yæ swoje 
podziêkowanie i przekazaæ ofiarê na Jej koœció³.” Ta proœba, w formie 
pisemnej, zosta³a z³o¿ona na o³tarzu pod obrazem Matki Boskiej 
Pompejañskiej. Chora wraz z cz³onkami rodziny odmówi³a nowennê, ale 
choroba nie ustêpowa³a. Nied³ugo po odmówieniu nowenny Fortunatinie 
ukaza³a siê Matka Boska, która obieca³a jej zdrowie oraz przekaza³a: „  – 
Ktokolwiek pragnie otrzymaæ ³aski, niech odprawi na moj¹ czeœæ trzy 
nowenny odmawiaj¹c piêtnaœcie tajemnic ró¿añca, a potem niech odmówi 
znowu trzy nowenny dziêkczynne.” Fortunatina rozpoczê³a modlitwê 
i wkrótce wyzdrowia³a. Cudowne wyzdrowienie potwierdzili lekarze 
i biskup diecezji. Po niej, ³aski otrzyma³o wielu modl¹cych siê z pokor¹. 
Czêœæ z nich otrzymywa³o ³askê krótko po rozpoczêciu nowenny, inni czekali 
d³u¿ej. Równie¿ ja spotka³em siê z ³ask¹ Matki Bo¿ej. Nowenna 

Pompejañska zosta³a zatwierdzona przez papie¿a Leona XIII, 29 listopada 
1887 roku. W 1894 roku Bart³omiej Longo podarowa³ koœció³ papie¿owi 
Leonowi XIII, który mianowa³ siê jego proboszczem (którym od tej pory jest 
ka¿dy kolejny papie¿). O œwiadectwach tych, którzy otrzymali ³askê mo¿na 
przeczytaæ w Internecie.

Nowenna pompejañska nazwana jest modlitw¹ nie do odparcia, 
poniewa¿ Matka Boska obieca³a, ¿e ka¿dy,  kto bêdzie modliæ siê na ró¿añcu 
przez 54 dni, otrzyma ³askê o któr¹ prosi. Wydawaæ siê mo¿e,  ¿e jest to 
bardzo trudna modlitwa, bo wymagaj¹ca codziennego odmówienia trzech 
tajemnic Ró¿añca (radosnej, bolesnej i chwalebnej). Jednak najtrudniejsze 
jest samo podjêcie decyzji o rozpoczêciu odmawiania nowenny. Jej 
pierwsza czêœæ obejmuje 3 nowenny w intencji b³agalnej, a czêœæ druga to 
3 nowenny dziêkczynne. Jedna nowenna trwa 9 dni. Ka¿da z nowenn: 
b³agalna i dziêkczynna, zgodnie ze s³owami Matki Boskiej, ma byæ 
odmówiona trzykrotnie. Ich ³¹czne odprawienie stanowi Nowennê 
Pompejañsk¹ i jak ³atwo wyliczyæ, wymaga modlitwy przez kolejne 54 dni. 
Natomiast w ka¿dym dniu 15 tajemnic Ró¿añca œw. obejmuje po 5 tajemnic 
radosnych , bolesnych i chwalebnych, czyli trzy ró¿añce. 

Do ró¿añców do³¹czone s¹ krótkie modlitwy odmawiane na 
rozpoczêcie i po zakoñczeniu ka¿dego z  ró¿añców. Intencja odmawiana 
przed rozpoczêciem ka¿dego ró¿añca powinna byæ sformu³owana krótko i 
jednoznacznie. 

Nowennê nale¿y odmawiaæ od przedstawienia intencji/proœby 
w formie: „Mateñko najukochañsza proszê Ciê o ³askê np. uzdrowienia 
matki, lub o ³askê wiary dla mê¿a itp”. Nastêpnie: „Ten ró¿aniec odmawiam 
na Twoj¹ czeœæ Królowo Ró¿añca Œwiêtego”. 

Po odmówieniu ró¿añca podczas pierwszych 27 dni odmawia siê 
nastêpuj¹c¹ modlitwê:

"Pomnij, o mi³osierna Panno Ró¿añcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze 
nie s³yszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Ró¿añcem Twoim pomocy 
Twej wzywaj¹cy, mia³ byæ przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardŸ proœb¹ 
moj¹, o Matko S³owa Przedwiecznego, ale przez œwiêty Twój Ró¿aniec 
i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej œwi¹tyni w Pompei, wys³uchaj 
mnie dobrotliwie. Amen". A nastêpnie trzykrotnie odmawia siê : "Królowo 
Ró¿añca Œwiêtego módl siê za nami". 

W nowennie dziêkczynnej po ró¿añcu odmawia siê nastêpuj¹c¹ 
modlitwê:

"Có¿ Ci daæ mogê, o Królowo pe³na mi³oœci? Moje cale ¿ycie 
poœwiêcam Tobie, ile mi si³ starczy, bêdê rozszerzaæ czeœæ Twoj¹, o Dziewico 
Ró¿añca œw. w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwa³em, nawiedzi³a mnie 
³aska Bo¿a. Wszêdzie bêdê opowiadaæ o mi³osierdziu, które mi 
wyœwiadczy³aœ, o ile zdo³am, bêdê rozszerzaæ nabo¿eñstwo do Ró¿añca œw., 
wszystkim g³osiæ bêdê, jak dobrotliwie obesz³aœ siê ze mn¹, aby i niegodni, 
tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie siê udawali. O, gdyby ca³y 
œwiat wiedzia³, jak jesteœ dobra, jak¹ masz litoœæ nad cierpi¹cymi, wszystkie 
stworzenia ucieka³yby siê do Ciebie. Amen".

Pozosta³e modlitwy/westchnienia podobnie jak w Nowennie b³agalnej.
Zachêcam serdecznie. 

Pielgrzym

W pobliskim ¯ukowie, w sobotê 7. czerwca, odby³ siê ju¿ po raz dziesi¹ty Kaszubski Festiwal 
Muzyki Chóralnej i Regionalnej. By³ to wiêc pierwszy jubileusz tego Festiwalu, ale „Chór 
Orszulika” naszej Parafii by³ jego uczestnikiem po raz pierwszy. 

Ostatnio Festiwal przyj¹³ formê konkursu œpiewaczego.Wœród laureatów tytu³ Grand Prix Festiwalu 
przyznano zwyciêzcy z grupy chórów œwieckich, a mianowicie:  

W kategorii chórów koœcielnych najlepszym okaza³ siê Chór „Rotondo” z parafii œw. Ojca Pio 
w Poznaniu pod dyrekcj¹ Natalii Sobkowiak-Bolewskiej. 

Najlepszym wykonaniem pieœni w jêzyku kaszubskim wykaza³ siê Chór Mieszany „Symfonia” z parafii 
œw. Antoniego w Gdyni pod dyrekcj¹ Bogny Swi³³o. 

Nasz Chór wyœpiewa³ w konkursie 80,33 pkt. za co dosta³ Dyplom Srebrny, natomiast dyrygent naszego 
Chóru, pani Magdalena Nanowska, otrzyma³a indywidualn¹ Nagrodê Dyrektora Artystycznego Gdañskiego 
Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr prof. zw. dr hab. Waldemara Górskiego dla Dyrygenta 
i Solisty. To indywidualne wyró¿nienie przedstawia³ piêkny z³oty puchar wrêczony w trakcie prezentacji 
wyników.

Komisja Artystyczna Festiwalu podsumowuj¹c imprezê podkreœli³a wysoki poziom artystyczny 
wszystkich zespo³ów.

Wiêcej informacji pod: http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/aktualnoci/wydarzenia-parafialne/5753-nasz-
chor-piewa-na-festiwalu-w-ukowie.html

Nasz Chór œpiewa³ na Festiwalu w ¯ukowie  i zosta³ jednym z laureatów

Nasz Chór parafialny serdecznie zaprasza do wspólnego œpiewania. 
Próby w poniedzia³ki o 19.00 oraz w œrody o 18.30,

w salce przy dolnym koœciele. 
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Z cyklu: Grupy duszpasterskie w Parafii

Ko³o ¯ywego Ró¿añca stanowi 20 osób jednego stanu, do których 
tradycyjnie zalicza siê matki, ojców, panny i kawalerów, zgodnie z tradycj¹ 
Koœcio³a Katolickiego. Ró¿¹ kieruje zelatorka lub zelator. 

Dzia³aj¹ce Ró¿e przyjmuj¹ imiona czêsto od patronów zelatorek lub 
zelatorów, nie jest to jednak zasad¹ obowi¹zuj¹c¹.  Form¹ modlitwy 
ró¿añcowej - ¯ywym Ró¿añcem - jest codzienne odmawianie, przez 
cz³onków danej Ró¿y, po jednej tajemnicy ró¿añcowej tak, aby 20 osób 
odmawia³o codziennie ca³y ró¿aniec obejmuj¹cy rozwa¿anie 20 tajemnic 

STOWARZYSZENIE  RÓ¯AÑCA
ŒWIÊTEGO

W miesi¹cu Ró¿añca Œwiêtego przedstawiamy nasze Ró¿e 
Parafialne, czyli Stowarzyszenie Ró¿añca Œwiêtego przy Parafii 
p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowie. Stowarzyszenie 

sk³ada siê obecnie z 11 Kó³ ¯ywego Ró¿añca czyli Ró¿. Przewodnicz¹c¹ 
ca³ej formacji jest Pani Halina Czubak.

odkupienia.  ¯ywy Ró¿aniec jest wiêc wspólnotow¹ modlitw¹ 20 osób 
obejmuj¹c¹: Wyznanie Wiary, Ojcze Nasz i Zdrowaœ Maryjo, w której 
rozwa¿anych jest tak¿e 20 tajemnic z ¿ycia Pana Jezusa i Matki Boskiej.  
Codziennie 11 Ró¿ ( 220 osób)w naszej Parafii odmawia ca³y ró¿aniec! 

W naszej Parafii cz³onkowie kolejnych Ró¿ spotykaj¹ siê w pierwsz¹ 
niedzielê ka¿dego miesi¹ca. Spotkanie rozpoczyna adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu (pocz¹tek o godz. 15:00), w czasie adoracji odprawiana jest 
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji osób ¿yj¹cych lub zmar³ych, 
a nastêpnie, po Mszy œwiêtej o godzinie 16.00, odbywa siê czêœæ towarzyska 
spotkania. S¹ to rozmowy przy kawie i herbacie oraz ciastach domowego 
wypieku. Spotkania te pozwalaj¹ cz³onkom Ró¿y bli¿ej siê poznaæ. 
W trakcie spotkañ omawiane s¹ ró¿ne sprawy, zbierane s¹ sk³adki, 
a najwa¿niejsza czêœæ spotkania to tzw. wymiana tajemnic, czyli ustalenie, 
kto w danym miesi¹cu bêdzie odmawia³ okreœlon¹ tajemnicê ró¿añcow¹. 
Przyjmuje siê zg³oszenia nowych cz³onków i podejmuje próby powo³ania 
nowych ró¿, zapraszaj¹c przedstawicieli innych stanów. 

Trzy spoœród istniej¹cych 11 Ró¿ zorganizowane zosta³y jeszcze przed 
powstaniem naszej Parafii, w parafiach w Matarni i Chwaszczynie.

A oto zestawienie wszystkich naszych Ró¿:

Nazwa Ró¿y

Ró¿a œw. Barbary

Ró¿a œw. Anny

Ró¿a œw. Heleny

Ró¿a NMP Królowej Ró¿añca Œw.

Ró¿a œw. Klary

Ró¿a œw. Agnieszki

Ró¿a œw. Jadwigi Królowej

Ró¿a Rodziny Nazaretañskiej

Ró¿a œw. Józefa

Ró¿a œw. Jana Paw³a II

Ró¿a 108 Mêczenników

Rodzaj

Ró¿a matek

“

“

“

“

“

“

Ró¿a. rodziców modl. siê za dzieci

“

Ró¿a mêska

Ró¿a matek

Rok powstania

1948

1948

1949

1989

1950

1952

2002

2007

2007

2010

2011

Kto zorganizowa³

œ.p. Klara Paw³owska

œ.p. Franciszka Kurowska

Zofia Wiœniewska

Regina Wenta

 Klara Wandtke

Matylda Wilkoska

Halina Czubak z pom. El¿biety

Halina Czubak

Genowefa Szudera

H. Czubak i Józef Nowicki

Danuta Leszczewicz

Obecny Zelator/ka

Bogumi³a Bastian

Zofia Kupczak

Krystyna Rowiñska

Regina Wenta

Leokadia Magrian

Katarzyna Schenk

Halina Czubak

Halina Czubak

Genowefa Szudera

Józef Nowicki

Danuta Leszczewicz

PROJEKT WITRA¯Y

Sfinalizowaliœmy sprawê projektu witra¿y. Projekt ten w ca³oœci mo¿na obejrzeæ 
w koœciele. Jego autorem jest Firma Amberlamp: Sebastian Pawlak, Rosario Alessandro 
Bavetta.

Witra¿e zaprojektowano w nowoczesnej, prostej formie. Nie naœladuje minionych epok, 
nie szuka na si³ê oryginalnoœci, czy ekstrawagancji. Jest spokojny w swojej wymowie dziêki 
czemu równowa¿y wielop³aszczyznowe wnêtrze koœcio³a. Jego atutem jest kolor stanowi¹cy 
przeciwwagê dla monochromatycznych powierzchni œcian i sklepienia. Jednoczeœnie z³ociste 
¿ó³cienie, czerwienie i b³êkity nawi¹zuj¹ do kolorystyki czêsto pojawiaj¹cej siê w obiektach  
sakralnych powoduj¹c, ¿e nowatorski w swoim wyrazie pomys³, dobrze wspó³gra 

z istniej¹cym wnêtrzem.
Projekt witra¿u przekazuje te¿ istotn¹ dla 

chrzeœcijan treœæ zawart¹ w mocniej 
zaakcen-towanych, nieprzejrzystych 
krzy¿ach znajduj¹cych siê na delikatnie 
zaznaczonych drogach podobnych do tych, 
którymi codziennie, niestrudzenie 
wêdrujemy. Kwintesencj¹ tego dzie³a jest 
monumentalny krzy¿ z widocznymi 
œladami Mêki Pañskiej (przy wejœciach do 
koœcio³a). £agodne przejœcia koloru 
w poszczególnych oknach sprawi¹, i¿ 
witra¿ nie bêdzie rywalizowa³ z 
istniej¹cymi i planowanymi, rzeŸbiarskimi 
przedstawieniami œwiêtych, lecz stanowi³ dla nich wa¿ne, dope³niaj¹ce t³o. 

Zaproponowana kolorystyka kojarzy siê tak¿e z codziennymi wschodami i zachodami s³oñca, które 
z zachwytem ogl¹damy myœl¹c o nieskoñczonej potêdze Stworzyciela. Mamy nadziejê, ¿e nowy witra¿ wpisze siê 
w obraz wnêtrza koœcio³a tworz¹c barwny, ale jednoczeœnie delikatny i ciep³y nastrój.

Przed nami teraz wykonanie i monta¿. Bardzo serdecznie zapraszamy Parafian do fundacji okien witra¿owych 
(jest ich 25). Fundator bêdzie dyskretnie przedstawiony u do³u witra¿a. Gdyby ktoœ z Parafian chcia³ ufundowaæ 
okno witra¿owe, serdecznie prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan Kanty (1390 - 1473)
student, profesor, dziekan i rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego

Wspomnienie liturgiczne w dniu 20. paŸdziernika

Dwudziesty paŸdziernik jest dla seminarzystów z Pelplina dniem 
bardzo wa¿nym. W tym bowiem dniu odbywa³a siê zawsze kolejna 
inauguracja roku akademickiego. 

Dlaczego wtedy? Otó¿ 20. paŸdziernika  
1939 roku mia³a miejsce najwiêksza 
tragedia w dziejach seminarium - 
rozstrzelano w Lesie Szpêgawskim 
wszystkich ksiê¿y profesorów oraz paru 
kleryków, którzy pojawili siê w Pelplinie, 
mimo ostrze¿eñ, by nie opuszczali swoich 
domów rodzinnych (ponad 30 osób).

Okaza³o siê, ¿e tego samego dnia 
równie¿ inne oœrodki teologiczne mia³y 
swoje inauguracje, ale z zupe³nie innego 
powodu. Dwudziesty dzieñ paŸdziernika 
jest bowiem dniem patronalnym œw. Jana 
Kantego - patrona wydzia³ów teologicz-
nych. 

Ca³e swoje ¿ycie Jan Kanty poœwiêci³ 
Uniwersytetowi Jagielloñskiemu: najpierw jako student, potem wyk³adowca 
i rektor - ca³e 50 lat. By³ filozofem, ale w wieku 40 lat rozpocz¹³ studia 
teologiczne, uwieñczone doktoratem. Ale nie ze wzglêdu na walory 
intelektualne wspominamy go dzisiaj, lecz dlatego, i¿ g³êbok¹ wiedzê ³¹czy³ 
z niezwyk³¹ œwiêtoœci¹ ¿ycia. By³ mê¿em modlitwy i umartwienia. Poœci³, 

przez ca³e ¿ycie kap³añskie wstrzymywa³ siê od potraw miêsnych. Odby³ 
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej i czterokrotnie wêdrowa³ do Rzymu pieszo.

Ponad wszystkimi cnotami górowa³a u niego mi³oœæ bliŸniego i litoœæ 
dla cierpi¹cych. Biedakom wszystko oddawa³, wraca³ nieraz boso z miasta, 
bo buty darowa³ komuœ biednemu. Nieustannie modli³ siê za grzeszników, 
pokutowa³ za nich, a ju¿ szczególn¹ mi³oœci¹ darzy³ ucz¹c¹ siê m³odzie¿.

Warto nadmieniæ, i¿ jego kanonizacja dokona³a siê tu¿ przed 
rozbiorami i do modlitw kap³añskich, do tzw. brewiarza, w³¹czono teksty 
odnosz¹ce siê do œw. Jana Kantego, a tekst ten odmawiali wszyscy katoliccy 

duchowni na ca³ym œwiecie:
Ty, coœ nikomu z biednych rzesz

Wsparcia nie sk¹pi³ nigdy wprzód,
Dziœ ojców twoich królestwa strze¿ -

Polski i obcy b³aga lud.”
Tego patrona nazywano czêsto 

mistrzem z Kêt. Dlaczego? By³ 
cz³owiekiem m¹drym. Wiedza nie jest 
równoznaczna z m¹droœci¹. Mo¿na 
mieæ ogromn¹ wiedzê, mo¿na byæ 
uczonym, ale nie byæ m¹drym. Wiedzê 
wystarczy zdobywaæ, wiedza ulatuje 
z g³owy, podlega procesowi zapomina-
nia. A m¹droœæ trwa. M¹droœæ wymaga 
s³u¿by. M¹droœæ jest stanem naszego 
wnêtrza. M¹dremu wiedza pos³u¿y ku 
dobremu. M¹droœæ rodzi dobro. 

M¹droœæ nie czyni z³a, chocia¿ rozumie s³aboœci. M¹droœæ kieruje siê 
sumieniem.

Ks. Henryk Bietzke
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IV rowerowa pielgrzymka
do Piaœnicy

W

http://www.24kaszuby.pl/gpu24-pl/iv-pielgrzymka-rowerowa/

 sobotê 27. wrzeœnia odby³a siê ju¿ czwarta z kolei pielgrzymka 
do Lasu Piaœnickiego, Sanktuarium Narodowo - Religijnym 
Archidiecezji Gdañskiej.

Trasa pielgrzymki mia³a formê pêtli, z Redy przez Lasy Puszczy 
Dar¿lubskiej, Muzê, Kalwariê i Kaplicê Leœn¹ w Lesie Piaœnickim, K¹pino, 
Wejherowo - Oœrodek Orlex, z powrotem do Redy. Dystans - 40 km, 
drogami publicznymi, gruntowymi oraz dostêpnymi, leœnymi 
i osiedlowymi, œcie¿kami rowerowymi.

W pielgrzymce uczestniczy³o oko³o 80 rowerzystów, w tym 4 ksiê¿y 
i siostra Zmartwychwstanka. Z naszej Parafii uczestniczy³o 9 rowerzystów, 
a przewodnikiem pielgrzymki by³ nasz Wikary, ksi¹dz Grzegorz B³asiak.

 Relacja video nt. IV Pielgrz. Rowerowej do Piaœnicy (ok. 10 min) na 
stronie: 

Poœwiêcenie drogi 
krzy¿owej

Uroczystoœæ poœwiêcenia 
nowej drogi krzy¿owej 
w d o l n y m  k o œ c i e l e  

i nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej 
odby³o siê w pi¹tek, 12. wrzeœnia. 
Poœwiêcenia dokona³ Ksi¹dz 
Proboszcz. Autorem dzie³a jest 
p. Piotr Boroñ.

Nowy kr¹g Koœcio³a Domowego

Owocem, odbytych w naszej parafii rekolekcji, jest powstaj¹cy 
kolejny kr¹g Koœcio³a Domowego. Ma³¿eñstwa, które chcia³yby 
jeszcze do³¹czyæ do tej wspólnoty, zapraszamy po mszach œwiêtych 

do zakrystii, do Ks. Proboszcza, który skontaktuje z t¹ grup¹ duszpastersk¹.

ODPUST  
PARAFIALNY

W œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego, 14. wrzeœnia, o godzinie 
12.30 rozpoczê³a siê Uroczysta 

Suma Odpustowa, koncelebrowana przez 
K s i ê ¿ y  z  n a s z e g o  d e k a n a t u ,  p o d  
przewodnictwem Ks. Dziekana Pra³ata dr 
Zbigniewa Zieliñskiego, który te¿ wyg³osi³ 
piêkne kazanie oraz poœwiêci³ figurê œwiêtej 
siostry Faustyny Kowalskiej. Figurê, 
ufundowan¹ przez sponsorów wykona³, nasz osowski rzeŸbiarz p. Stanis³aw 
Szwechowicz.

Cud úw. Jana Kantego na obrazie z koúcioùa w Ýoùyni 
[Fot. Arkadiusz Bednarczyk]
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