
Adwentus, czyli “przyjœcie”. Bóg przychodzi do cz³owieka. To 
jest podstawowy wymiar naszej wiary. ¯yjemy wiar¹, gdy 
otwieramy siê na “przyjœcie Boga”, gdy trwamy “w adwencie”. 

Modlitwa “Anio³ Pañski”, któr¹ odmawiamy, przypomina nam, jak by³a 
otwarta na przyjœcie Boga Najœwiêtsza Maryja Panna. Ona wprowadza 
nas w Adwent.

Myœlê przede wszystkim o tym adwencie, który urzeczywistnia siê 
w sakramencie chrztu œwiêtego. Cz³owiek przychodzi na œwiat. Rodzi siê 
jako dziecko swoich rodziców. Rodzice œwiadomi tego dziedzictwa, 
kieruj¹c siê wiar¹ w s³owo Chrystusa, przynosz¹ to swoje dziecko do 
chrztu. Pragn¹ otworzyæ jego duszê na przyjœcie Zbawiciela, na Jego 
“adwent”. W ten sposób adwent oznacza te¿ pocz¹tek nowego ¿ycia. 
Zostaje  niejako  zdjêta z tego dzieciêcia pieczêæ grzechu pierworodnego 
i zostaje wszczepiony pocz¹tek nowego ¿ycia, Bo¿ego ¿ycia. Chrystus 
bowiem nie przychodzi z pró¿nymi rêkami. Przynosi nam Bo¿e ¿ycie. 
Chce, abyœmy ¿ycie mieli i mieli je w obfitoœci (por. J 10,10).

Wiadomo, ¿e ka¿da parafia jest miejscem chrztu. W ten sposób staje 
siê ona te¿ miejscem “przyjœcia”. Nieustannie trwa “w adwencie”. 
Oczekuje w ka¿dym nowym parafianinie na przyjœcie Pana.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta

Roraty- adwentowe msze œwiête

Ta msza œwiêta,to jeden ze znaków obecnoœci Maryi w okresie 
adwentu. W czasie odprawiania mszy œwiêtej roratniej zapala siê 
dodatkow¹ œwiecê, która symbolizuje Maryjê. To Ona 

oczekiwa³a Mesjasza w sposób szczególny i w tym znaczeniu adwent to 
oczekiwanie Maryi, jako córki Izraela, która wraz z wszystkimi 
pokoleniami czeka³a na Jego przyjœcie, kiedy anio³ Gabriel zwiastowa³ 
Jej, ¿e  pocznie i porodzi Syna.  Jako  Matka  Pana  Jezusa,  oczekiwa³a  
w szczególny sposób na ¯ycie, które  wzrasta³o  pod  Jej sercem i jako 
Matka Koœcio³a, razem z Koœcio³em, czeka na ponowne przyjœcie 
chwalebnego, uwielbionego Chrystusa. Króluj¹c w niebie razem z Nim, 

wspiera Koœció³ w jego oczekiwaniu na 
ostateczny Dzieñ Pañski.

Dzieci zabieraj¹ ze sob¹,  id¹c na roraty, 
lampiony roratnie, aby rozœwietla³y mroki 
grudniowej nocy. Przygotowuje siê je 
najczêœciej z brystolu lub kartonu, w for-
mach czworoboków, wewn¹trz umieszcza siê 
œwiecê. Ten piêkny symbol przypomina nam 
o koniecznoœci zbierania przez ca³y adwent 
dobrych uczynków, które rozjaœni¹ mroki 
grzechu w naszej duszy, aby wskazaæ 
Chrystusowi drogê do naszego serca. 

http://www.wyszogrod.franciszkanie.pl/
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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 .

Dyrekcja  Szko³y Podstawowej Nr 81
oraz

Parafialny Zespó³ CARITAS 
Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela 

zapraszaj¹
osoby  starsze  i  osoby  samotne

na  tradycyjne

które odbêdzie siê
w sobotê 14. grudnia 2013 r.

ooo godzinie 12
w Szkole przy ulicy Siedleckiego.

Zapraszamy równie¿
parafialnych Duszpasterzy,

przedstawicieli Rady i Zarz¹du Osiedla, 
MOPS’u, Policji, Przychodni oraz

 osiedlowych mediów.

S P O T K A N I E  
O P £ A T K O W E

ADWENT,
to przyjœcie Pana

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(pa¿dziernik 2013):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Bartosz Biskupski, 13.10.2013
Jan Kasprzyk, 13.10.2013
Hanna Schröder, 19.10.2013

Natalia Chrabkowska i Jakub Zawadzki, 12.10.2013
Marta Gatz i Rafa³ Ró¿alski, 12.10.2013

Anna Dobek, l. 91
Marcin Chlebosz, l. 25
Zbigniew Okrój, l. 51
Marian Wieczyñski, l. 73
Jan Tacza³a, l. 80
Franciszek Cyman, l. 79
Michalina Drewa, l. 52

Intencje modlitewne na grudzieñ
Ogólna:

Misyjna:

Aby dzieci, które zosta³y porzucone lub pad³y ofiar¹ przemocy 
w jakiejkolwiek formie, znalaz³y potrzebn¹ mi³oœæ i opiekê.

 Aby Chrzeœcijanie, oœwieceni œwiat³em wcielonego S³owa. 
przygotowali ludzkoœæ ma przyjœcie Zbawiciela.

    W naszym koœciele w okresie Adwentu odprawiane 
s¹ RORATY, codziennie  od  poniedzia³ku  do soboty 

 o godzinie 6.30 (w dolnym koœciele). Zapraszamy 
wszystkich, a dzieci z lampionami roratnimi.

UWAGA
    Od 2. grudnia, na okres zimowy, zostaj¹ przeniesione do 
dolnego koœcio³a wszystkie Msze œw. w dni powszednie oraz 
niedzielne Msze œw. o godz. 7.30, 16.00 i 20.00.
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O WSZYSTKO SIÊ MODL¥
Rekolekcje Marana Tha w naszej parafii

Nazwa 'Wspólnota Marana Tha' bardzo czêsto pojawia siê w naszych 
og³oszeniach parafialnych. Wi¹¿e siê to z dzia³alnoœci¹ grupy 
Marana Tha, która powsta³a u nas cztery lata 

temu, po przeprowadzonych wówczas weekendowych 
rekolekcjach ewangelizacyjnych. 

W ostatni¹ sobotê i niedzielê paŸdziernika odby³y 
siê w naszej parafii kolejne rekolekcje ewan-
gelizacyjne zwane kursem Marana Tha I stopnia. 
Rekolekcje prowadzi³ ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
wraz z animatorami z za³o¿onej przez siebie 
wspólnoty. W rekolekcjach wziê³o udzia³ oko³o 110 
osób. 

G³ównym tematem rekolekcji by³o zbawcze 
dzia³anie Jezusa uwalniaj¹ce od z³ego ducha i od 
grzechu, przynosz¹ce uzdrowienie duchowe i fi-
zyczne. Na rekolekcje sk³ada³o siê 10 katechez 
przygotowanych przez ks. Kowalczyka, a g³oszonych 
przez animatorów. Wszystkie katechezy wspierane by-
³y czytaniem fragmentów Pisma Œwiêtego. W ramach 
katechez animatorzy przedstawiali œwiadectwa ze 
swego ¿ycia, ukazuj¹ce wyzwolenie, jakie przynosi 
zawierzenie siebie Chrystusowi. 

Pierwszego dnia prowadzone by³y te¿ spotkania 
w ma³ych grupach, podczas których uczestnicy dzielili 
siê doœwiadczeniami i prze¿yciami duchowymi, w tym 
tak¿e trudnoœciami napotykanymi na drodze do 
przyjêcia Jezusa, jako Zbawiciela w ich w³asnym 
¿yciu.  Pod koniec dnia wielu uczestników rekolekcji 
skorzysta³o z sakramentu pojednania. Przez ca³y pierwszy dzieñ trwa³a 
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, najpierw w odrêbnej salce, 
prowadzona,  równolegle z katechezami, przez cz³onków grupy Marana Tha 
z naszej parafii, a po katechezach, przez wszystkich uczestników rekolekcji 
w dolnym koœciele. Ks. Kowalczyk modli³ siê przed Najœwiêtszym 
Sakramentem o uzdrowienie z chorób duszy i cia³a uczestników rekolekcji, a 
nastêpnie odprawi³ Mszê Œwiêt¹.

Program drugiego dnia przygotowywa³ do wylania Ducha Œwiêtego. 
G³ównymi  elementami przygotowania by³o indywidualne wyznanie wiary 
w Jezusa jako Pana oraz przebaczenie doznanych krzywd. Uczestnicy 
rekolekcji trzymaj¹c siê za rêce stworzyli 
wielki  kr¹g,  otaczaj¹cy  ca³y  dolny  koœció³ 
i przekazywali sobie zapalon¹ œwiêcê, 
wyznaj¹c przy tym: „Jezus jest moim 
Panem”. Nastêpnie ks. Kowalczyk prowadzi³ 
modlitwê, która pomaga³a uczestnikom 
rekolekcji przebaczyæ krzywdy, wyrz¹dzone 
im na ró¿nych etapach ¿ycia i przez ró¿nych 
ludzi. Po tym przygotowaniu wszyscy wziêli 
udzia³ we Mszy Œwiêtej, po niej prowadzone 
by³o uwielbienie i nast¹pi³a najbardziej 
niezwyk³a modlitwa, o wylanie Ducha 
Œwiêtego. Mia³a ona charakter indywidualny, 
z na³o¿eniem r¹k na ka¿dego uczestnika 
rekolekcji. Przed modlitw¹ ks. Kowalczyk 
zapowiedzia³, ¿e dzia³anie Ducha Œwiêtego 
mo¿e manifestowaæ siê przez zaœniêcie w 
Duchu Œwiêtym, modlitwê w jêzykach czy p³acz, co rzeczywiœcie mia³o 
miejsce w wielu przypadkach. Brak takich manifestacji u innych 
uczestników nie oznacza³ jednak braku dzia³ania Ducha Œwiêtego. Owoce 
wylania Ducha Œwiêtego mog¹ przyjmowaæ wielorakie formy i ujawniaæ siê 
w czasie póŸniejszym.

Na zakoñczenie rekolekcji jedna z uczestniczek opowiedzia³a o uzdro-
wieniu z powa¿nych chorób autoimmunologicznych, jakiego dozna³a 
podczas rekolekcji Marana Tha w listopadzie ubieg³ego roku.

Oprawê muzyczn¹ rekolekcji zapewni³ pierwszego dnia zespó³ 
muzyczny Marana Tha, a drugiego dnia cz³onkowie zespo³u Effatha  z naszej 
parafii, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Stron¹ organizacyjn¹ rekolekcji 
zajmowali siê cz³onkowie, ju¿ istniej¹cej w naszej parafii, grupy Marana Tha. 

Kilka dni po rekolekcjach odby³o siê spotkanie, maj¹ce na celu 
utworzenie nowej grupy formacyjnej Marana Tha. W ramach spotkañ grupy, 
odbywaæ siê bêd¹ katechezy, oparte na Piœmie Œwiêtym i Katechizmie 
Koœcio³a Katolickiego, ale te¿ podejmowane bêd¹ dyskusje, u podstaw 
których znajdzie siê z jednej strony refleksja nad treœci¹ katechez, z drugiej 
zaœ dzielenie siê doœwiadczeniem wiary. Oto krótkie wypowiedzi 

uczestników rekolekcji:
- Jako osobie nawróconej bardzo zale¿a³o mi, ¿eby na rekolekcje przysz³a 
moja rodzina, aby mogli bli¿ej poznaæ Jezusa, gdy¿ na tych rekolekcjach 
obecnoœæ Pana jest bardzo odczuwalna. Zadzwoni³am i zaprosi³am moich 
najbli¿szych.  Od wiêkszoœci  us³ysza³am, ¿e raczej nie bêd¹ mogli przyjœæ. 
W pi¹tek rano, dzieñ przed rekolekcjami, rodzice zadzwonili, ¿e ich nie 

bêdzie. Wiedzia³am, ¿e nic ju¿ nie zdzia³am, mog³am 
tylko prosiæ Boga i zawierzyæ to Jemu. Ca³a grupa 
Marana Tha modli³a siê, prosz¹c o owocne i udane 
rekolekcje. Wieczorem  tego  samego  dnia  
odebra³am  telefon z wiadomoœci¹, ¿e rodzice 
jednak przyjad¹, a w sobotê rano przy zapisach na 
rekolekcje zobaczy³am, ¿e wchodzi reszta mojej 
rodziny; tak wiêc wszyscy, których zaprosi³am, 
przyszli. Chwa³a Panu!

- Poczu³am, ¿e mimo samotnego ¿ycia nie jestem 
samotna, wspólnota to wielka si³a, moc. Kiedy ta 
oczywista prawda do mnie dotar³a, zaczê³am 
przypominaæ sobie fragmenty Pisma, mówi¹ce 
w³aœnie o wspólnocie i przychodzi³y one do mojego 
serca. Zdumia³o mnie jak wiele pamiêtam. Bóg 
wiedzia³ jakie to dla mnie w tej chwili wa¿ne. Nie 
jestem sama! Kiedy czeka³am na œwiecê, aby uczciæ 
Jezusa, te¿ sta³o siê coœ wa¿nego. Potworna 
têsknota za zmar³ym tat¹, zamieni³a siê w szczêœcie, 
¿e jest Ojciec, który nigdy mnie nie opuœci. 
       Chwa³a Panu za oczyszczaj¹cy szloch i p³acz. 
W koñcu umia³am wykrzyczeæ ból, który d³awi mnie 
od lat. Przytuli³ mnie Jezus w duszy, ale te¿ przez 
ludzi, którzy tego dnia byli obok mnie.

- Chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie myœli, które dla mnie by³y 
zaskoczeniem, bo po raz pierwszy zetkn¹³em siê w³aœnie z tak¹ interpretacj¹ 
s³ów Pisma Œwiêtego. Pierwsza myœl dotyczy krótkiego komentarza do opisu 
nawrócenia Szaw³a pod Damaszkiem - a konkretnie chodzi o s³owa 
Chrystusa „...Szawle, Szawle dlaczego Mnie przeœladujesz?”(Dz 9:4). 
Wielokrotnie tych s³ów s³ucha³em, ale nigdy nie zwróci³em uwagi na 
okolicznoœæ, ¿e Szawe³ przeœladowa³ wyznawców Chrystusa, który zapyta³ 
„...dlaczego MNIE przeœladujesz ?” W tym fragmencie Dziejów 
Apostolskich mamy wiêc pe³n¹ identyfikacjê Chrystusa ze swoimi 
wyznawcami, tworz¹cymi Koœció³. Druga myœl bêd¹ca dla mnie nowoœci¹ to 

zaparcie siê Piotra, skomentowane, a mo¿e 
wyjaœnione brakiem poparcia wspólnoty, 
wynikaj¹cym st¹d, ¿e wszyscy aposto³owie 
opuœcili Chrystusa w chwili Jego pojmania. 
Ten brak poczucia wspólnoty na pewno mia³ 
znacz¹cy, je¿eli nie decyduj¹cy, wp³yw na takie 
a nie inne zachowanie siê Piotra.

- W rekolekcjach uczestniczy³em ju¿ któryœ raz. 
S¹ one zawsze czasem szczególnego dzia³ania 
Pana Boga w moim sercu. Doœwiadczam na 
nich ¿ywego S³owa Bo¿ego, Bóg mówi do mnie 
i dotyka najg³êbszych zakamarków mojego 
serca. Szczególnie cenne s¹ dla mnie 
œwiadectwa osób g³osz¹cych katechezy, dziêki 
nim widzê, jak Bóg dzia³a w ich ¿yciu - mo¿e 
zatem dzia³aæ (i dzia³a) w moim.

- Na rekolekcjach Marana Tha doœwiadczy³em, ¿e Jezus naprawdê ¿yje. 
Dowiedzia³em siê, ¿e interesuj¹ Go moje sprawy, ¿e moje ¿ycie jest dla Niego 
bardzo wa¿ne i nawet umar³ za mnie. To nape³ni³o mnie spokojem i 
szczêœciem, poniewa¿ uœwiadomi³em sobie, ¿e On jest ponad wszystkim, 
wszystko kontroluje, o wszystkim wie,  ¿yczy mi dobrze i przede wszystkim 
chce mnie zbawiæ.  Mogê zwróciæ siê do Niego z ka¿d¹ spraw¹, a On mnie 
wys³ucha, poniewa¿ nie jestem mu obojêtny. Sam Jezus czeka by przyjœæ mi z 
pomoc¹! Dzieñ rekolekcji, w którym to sobie uœwiadomi³em, sta³ siê dla mnie 
pierwszym dniem Nowego ̄ ycia.

- Rekolekcje Marana Tha to dla mnie kolejne zbli¿enie siê do Boga. W³aœnie 
dziêki nim zrozumia³em, na czym  polega wiara w Boga. Ju¿ wiem kto jest 
moim najlepszym przyjacielem, przyjacielem, który by³ gotów nawet na 
œmieræ za mnie. Przez ca³kowite oddanie siê Jezusowi, czujê na ka¿dym 
kroku Jego obecnoœæ. Jego nauka zawarta w Piœmie Œwiêtym sta³a siê dla 
mnie zrozumia³a i jest drogowskazem i przewodnikiem w ¿yciu codziennym 
"w domu, w rodzinie, w pracy". Inaczej patrzê na innych ludzi - patrzê na 
nich z mi³oœci¹, a nie ze wstrêtem. Œwiadectwa przedstawiane na 
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NOWA EWANGELIZACJA TO G£OSZENIE 
EWANGELII Z NOWYM ZAPA£EM 

Wywiad z ks. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem

Ks. pra³at dr hab. Andrzej Kowalczyk, kapelan Jego 
Œwi¹tobliwoœci, wyk³adowca teologii biblijnej, egzorcysta 
diecezjalny, cenzor ksi¹g religijnych, za³o¿yciel i mo-
derator wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej Marana 
Tha, autor licznych prac naukowych, esejów literackich 
oraz poezji.

- W ostatni weekend paŸdziernika prowadzi³ Ksi¹dz, wraz z kierowan¹ przez 
siebie grup¹ animatorów ze Wspólnoty Marana Tha, rekolekcje w naszej 
parafii. Czy zechcia³by Ksi¹dz podzieliæ siê z czytelnikami swoimi 
refleksjami z tych rekolekcji? 

Odp.: Rekolekcje Wyzwolenia w Jezusie Chrystusie s¹ nowym typem 
rekolekcji, nowym, poniewa¿ katechezy g³osz¹ na nich ludzie œwieccy, 
katechezy po³¹czone s¹ z osobistymi œwiadectwami o tym, jak Bóg 
przemienia nasze ¿ycie, kiedy otwieramy siê na Jego dzia³anie. Rekolekcje 
koñcz¹ siê modlitw¹ wstawiennicz¹ o wylanie Ducha Œwiêtego i wówczas 
bardzo wiele osób doœwiadcza cudownego wprost dotkniêcia przez Ducha 
Œwiêtego. Tak by³o i w Waszej parafii. By³y osoby, które „zasypia³y w Duchu 
Œwiêtym”.  Trzeba pochwaliæ istniej¹c¹ ju¿ w Waszej parafii grupê Marana 
Tha, widzia³em, ¿e w sali adoracji modlili siê w intencji uczestników 
rekolekcji, starali siê te¿, aby uczestnicy dobrze siê u Was czuli (nie zabrak³o 
im ciastek do kawy).

- Rekolekcje to tylko nieca³e dwa dni.  Poprzednie rekolekcje Marana Tha 
odby³y siê w naszej parafii cztery lata temu, na kolejne czekaæ bêdziemy te¿ 
zapewne parê lat, bo kolejka parafii zapraszaj¹cych Ksiêdza jest d³uga. 
Prosimy o wskazanie co robiæ, by zaczyn z tych rekolekcji nie straci³ si³y.

Odp.: Przed po¿egnaniem uczestników rekolekcji zawsze na to pytanie 
odpowiadam. Rekolekcje nie powinny byæ jakimœ jednorazowym wielkim 
prze¿yciem – i zwykle nie s¹ – powinny staæ siê pocz¹tkiem ca³orocznej 
formacji w ma³ej grupie modlitewnej. 

- Jest Ksi¹dz za³o¿ycielem i moderatorem wspólnoty Marana Tha. Czy 
móg³by Ksi¹dz przedstawiæ charakter tej wspólnoty, jej cele, drogê, 
duchowoœæ? A tak¿e szerzej omówiæ znaczenie ma³ych wspólnot w Koœciele 
Katolickim?

Odp.: Wspólnota Marana Tha powsta³a szesnaœcie lat temu, w odpowiedzi 
na wezwanie papie¿a Jana Paw³a II do nowej ewangelizacji, w zwi¹zku z Ju-
bileuszem 2000 lat od narodzenia Chrystusa.  Nowa ewangelizacja to 
g³oszenie Ewangelii z nowym zapa³em i w nowy sposób, to zaanga¿owanie 
do tego dzie³a osób œwieckich. Sobór Watykañski II po³o¿y³ mocny nacisk na 
to, aby wierni czuli siê odpowiedzialni za Koœció³. Rekolekcje Wyzwolenia 
w Jezusie Chrystusie to nasz sposób ewangelizacji, który umo¿liwia 
œwieckim wziêcie udzia³u w tym wielkim dziele. Równie¿ w programie 
ca³orocznym œwieccy odgrywaj¹ istotn¹ rolê, s¹ animatorami ma³ych grup. 

Jesteœmy w nurcie Odnowy w Duchu Œwiêtym, a wiêc otwarci na dary i cha-
ryzmaty Ducha Œwiêtego.  A przypominam, ¿e owocem Ducha Œwiêtego 
jest radoœæ i pokój. Celem spotkañ w ma³ych grupach jest poznanie teologii 
katolickiej w oparciu o wydany przez papie¿a Jana Paw³a II Katechizm 
Koœcio³a Katolickiego, g³êbsze poznanie Pisma Œwiêtego oraz nauka 
modlitwy, w szczególnoœci medytacji chrzeœcijañskiej. Staramy siê tak 
uformowaæ uczestników spotkañ, aby Msza œwiêta nie by³a dla nich ciê¿kim 
obowi¹zkiem, ale radosnym spotkaniem z Jezusem Panem i Zbawicielem. 
Jesteœmy „Maryjni”, wierzymy, ¿e Jezus Chrystus chce nas widzieæ przy 
swojej Matce. Spotkania odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu, na pierwszym 
omawiamy jedn¹ z prawd katechizmowych, a na drugim rozwa¿amy jak¹œ 
scenê ewangeliczn¹ lub jakieœ pouczenie Jezusa – jak zastosowaæ je w ¿yciu.

- Ostatnio coraz wiêcej mówi siê o parafii jako wa¿nym ogniwie 
ewangelizacji i katechizacji oraz aktywizacji œwieckich. Ma³e grupy 
Wspólnoty Marana Tha dzia³aj¹ przy parafiach. Jak widzi Ksi¹dz rolê ma³ej 
grupy Marana Tha w ¿yciu parafii?

Odp.: Cech¹ dzisiejszego Koœcio³a jest rozwój w³aœnie ma³ych wspólnot. 
Nie zastêpuj¹ one parafii, ale je wyraŸnie o¿ywiaj¹. Poznawanie 
chrzeœcijañstwa w ma³ej wspólnocie, ma wielki plus: pozwala doœwiadczyæ 
mi³oœci i braterstwa braci i sióstr w Chrystusie, a gdy trzeba, równie¿ ich 
wsparcia. Wed³ug Jezusa, Koœció³ powinien byæ bratersk¹ wspólnot¹ 
–„wszyscy braæmi jesteœcie” (Mt 23,8). Œwiat dzisiejszy bardzo mocno na 
ró¿nych polach sprzeciwia siê chrzeœcijañskim kryteriom wartoœci, 
ustanawia prawa i g³osi zasady sprzeczne z Ewangeli¹, dlatego wierni 
potrzebuj¹ mocy Ducha Œwiêtego, aby nie zejœæ z w³aœciwej drogi. Tê moc 
otrzymuje siê w modlitwie, przez lekturê Pisma Œwiêtego, we wspólnocie. 
Odpowiedzi¹ ludzi wierz¹cych na postêpuj¹c¹ laicyzacjê œwiata musi byæ 
tworzenie wspólnot.

- Prowadzenie Wspólnoty to tylko jedno z wielu pól dzia³alnoœci Ksiêdza. 
Jest Ksi¹dz tak¿e egzorcyst¹ diecezjalnym.  Po pomoc w uwolnieniu od 
z³ego ducha przyje¿d¿aj¹ do Ksiêdza ludzie równie¿ z innych diecezji. Temat 
egzorcyzmów jest dziœ bardzo modny w mediach. Najczêœciej przedstawiany 
jest w aurze sensacji, a tak¿e z wyliczaniem wielu zagro¿eñ  demonicznych.  
Z drugiej strony, ostatnio czêsto s³yszymy, ¿e nie nale¿y przesadzaæ z 
dopatrywaniem siê zagro¿eñ duchowych. Prosimy o opiniê na ten temat.

Odp.: Zgadzam siê, ¿e nie nale¿y przesadzaæ z zagro¿eniami ze strony z³ego 
ducha. Jezus ju¿ go pokona³ i nie musimy siê go baæ, bêd¹c zjednoczeni z Je-
zusem, ale jest te¿ prawd¹, ¿e ostrzega przed nim sam œw. Piotr Aposto³: 
„B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabe³, kr¹¿y jak rycz¹cy 
lew i szuka, kogo by po¿reæ” (1 P 5,8). Niestety, ludzie czêsto nie zdaj¹ sobie 
sprawy, ¿e mog¹ siê z nim spotkaæ w magii, wró¿biarstwie, spirytyzmie czy 
w medycynie niekonwencjonalnej. Popularnoœæ wszelkiego rodzaju 
uzdrawiaczy, egzorcystów œwieckich, otwartoœæ na muzykê satanistyczn¹ 
wœród katolików, a w konsekwencji kolejki u ksiê¿y egzorcystów œwiadcz¹, 
¿e jeszcze ci¹gle za ma³o na ten temat mówimy. 

Osowa, 3.11.2013 
Zdjêcia: LE

Przeprowadzenie wywiadu: RB

rekolekcjach s¹ dowodem, ¿e wiara w Jezusa Chrystusa potrafi uzdrawiaæ 
nie tylko duszê, ale tak¿e i cia³o. Chwa³a Panu!rekolekcjach s¹ dowodem, ¿e 
wiara w Jezusa Chrystusa potrafi uzdrawiaæ nie tylko duszê, ale tak¿e i cia³o. 
Chwa³a Panu!

I wypowiedŸ jednego z animatorów:
- Parafia, która emanuje œwiêtoœci¹, a Bóg jest blisko ka¿dego z nas. Arka 
Noego œpiewa³a, ¿e  ka¿dy  œwiêty  jest  uœmiechniêty,  mo¿e  byæ nim  i gruby 
i chudy, a w ogóle to œwieci s¹ miêdzy nami. Kiedy przekroczyliœmy progi 
Koœcio³a p.w. Chrystusa Zbawiciela  –  tê atmosferê  ¿yczliwoœci,  uœmiechu  
i takiego duchowego zaanga¿owania od razu mo¿na by³o odebraæ. 
Uderzaj¹ce by³o zw³aszcza to, jak wielu mê¿czyzn – stosunkowo m³odych – 
jest w tej wspólnocie. To  od razu  
rodzi  wewnêtrzny  spokój  i  
przekonanie  o wa¿noœci spraw. 
Kiedy tak siê zastanawia³em sk¹d 
to p³ynie, natrafi³em na dwie 
relikwie œwiêtych. Relikwie b³. 
Wincentego Frelichowskiego – 
patrona polskich harcerzy, oraz 
relikwie  œw. Siostry Faustyny. W 
przeddzieñ œwiêta Wszyst-kich 
Œwiêtych po raz kolejny odkry³em 
bogactwo œwiêtych obcowania w 
Koœciele.
     Rekolekcje MARANA THA s¹ 

zawsze czasem przemiany dla uczestników, momentem w ¿yciu, gdy mo¿na 
siê zatrzymaæprzemyœleæ dotychczasowe ¿ycie i podj¹æ dobre decyzje oraz 
umocniæ siê w postanowieniach. Mia³em okazjê spotkaæ osoby, które maj¹ 
przede wszystkim  problem  z  relacjami  w  rodzinie – i to a¿ do separacji 
w³¹cznie. A jednak Koœció³ nie potêpia i nie odsuwa takich osób z 
problemem, przeciwnie, ma dla nich s³owa otuchy i nadziei. Ma dla nich 
œrodowisko wzrastania i umocnienia. I Bóg dla ka¿dego ma rozwi¹zanie 
jego problemów, tyle ¿e czasem nie pamiêtamy, aby o to rozwi¹zanie 
zabiegaæ. 
     Piêknym elementem dope³niaj¹cym obraz tych rekolekcji by³o, wœród 
wielu innych, œwiadectwo Jacka, który by³ poruszony tym, ¿e jak siê wyrazi³ 

„[Oni] o wszystko siê modl¹” i 
postanowi³ od razu w swojej 
rodzinie  oddaæ problemy 
zdrowotne Panu Bogu, we 
wspólnej modlitwie rodzinnej. A 
Bóg wys³ucha³ modlitwê i 
natychmiast da³ rozwi¹zanie.  
N a j w a ¿ n i e j s z y m  w i ê c  
przes³aniem z tych rekolekcji dla 
mnie, jest to, i¿ Bóg jest tak 
blisko!

Zdjêcia LE i MJ
Opracowanie tekstu RB
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Franciszek Ksawery, prezbiter (1506-1552)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 3. grudnia

Franciszek urodzi³ siê w Hiszpanii, by³ potomkiem szlachty baskijskiej. 
Studiowa³ w Pary¿u. Œwietny ³acinnik, zdobywaj¹cy nagrody na 
uniwersytecie; by³ m³ody, silny, atletyczny. Jego  przysz³oœæ  

wydawa³a siê ustalona i napewno nie by³o w niej miejsca na religijne 
powo³anie, szczególnie  na  ten  rodzaj,  do jakiego 
namawia³ starszy o wiele lat kolega - Ignacy Loyola. To 
przekonywanie, spokojne ale konsekwentne, trwa³o 3 lata, 
dopóki kapryœny student nie skapitulowa³ i nie przy³¹czy³ 
siê do grona przyjació³. Od tej chwili, ju¿ do koñca ¿ycia, 
sta³ siê naj¿arliwszym, najbardziej wielkodusznym i 
najbardziej przez œwiat ukochanym, z d³ugiej litanii 
jezuickich œwiêtych.

W roku 1537 uzyska³ w Wenecji œwiêcenia 
kap³añskie, w piêæ lat póŸniej wyjecha³ na misje do 
Portugalii, a wkrótce potem do Indii, które mia³y siê staæ 
polem jego dzia³alnoœci misyjnej przez resztê ¿ycia. Po 
blisko rok trwaj¹cej podró¿y, wyl¹dowa³ w Goa, na pó³noc 
od Kalkuty (Indie Wschodnie).Od tego miasta, które 
zosta³o ca³kowicie nawrócone, rozpoczê³a siê praca 
misjonarska, która objê³a ogromne terytorium Indii, a¿ do 
Cejlonu.

W latach 1549 - 1551 g³osi³ Ewangeliê w Japonii, 
której sta³ siê pierwszym misjonarzem i gdzie wkrótce 
wyros³a kwitn¹ca gmina chrzeœcijañska.

Znamy dosyæ dok³adnie dzia³alnoœæ apostolsk¹ 
Franciszka Ksawerego, bo przesy³a³ regularne 
sprawozdania do Ignacego. Relacjonowa³ zakres swojej 
misjonarskiej pracy, prosz¹c równoczeœnie o nowych 

zakonników. Dziêki temu móg³ otworzyæ seminarium duchowne, by mieæ 
nieustanny dop³yw nowych kap³anów z ludnoœci tubylczej w In-diach; 
za³o¿y³ tak¿e dwa kolegia jezuickie.

Natomiast w Japonii jej w³adca spotka³ siê z Franciszkiem,  ubranym  
w wspania³y strój japoñski oraz wyposa¿onym w bogate dary). Dziêki temu 
cesarz da³ mu zupe³n¹ swobodê w aposto³owaniu. £¹cznie Franciszek 
pozyska³ dla wiary oko³o 1000 Japoñczyków. Zostawi³ przy nich dwóch 
kap³anów, dla rozwijania dalszej pracy, a sam powróci³ do Indii (1551). 
Uporz¹dkowa³ sprawy diecezji i parafii; utworzy³ now¹ prowincjê zakonn¹, 

za³o¿y³ nowicjat i dom studiów.
Jego marzeniem by³a jednak misja w Chinach. By³o 

to jednak prawie niemo¿liwe. Za przekroczenie granicy 
Chin grozi³a œmieræ. St¹d nie móg³ znaleŸæ nikogo, kto 
chcia³by mu towarzyszyæ,a nawet statku, który móg³by 
go dowieœæ do granicy Chin. 

Umar³ 3. grudnia 1552 roku, wycieñczony 
zabójczym klimatem, w wieku zaledwie 46 lat. Cia³o 
pozosta³o nienaruszone rozk³adem przez kilka miesiêcy, 
mimo upa³ów i ogromnej wilgotnoœci. Cia³o 
przewieziono do Goa, do koœcio³a jezuitów i tam 
spoczywa w piêknym mauzoleum - o³tarzu, natomiast 
ramiê umieszczono w rzymskim koœciele Di Gesu.

Œwiêty Franciszek jest, po œwiêtym Pawle 
Apostole, najwiêkszym misjonarzem Koœcio³a 
katolickiego. Mia³ w³asny, wyrobiony system 
misjonarski:  poznanie  kraju i tubylców, katechizacja, 
kazania w jêzyku miejscowym, kszta³cenie i w³aœciwy 
dobór katechetów. Bóg wspiera³ jego prace cudami, 
podczas gdy on trudzi³ siê nadludzko, by zdobyæ jak 
najwiêcej dusz dla Chrystusa.

Jest patronem misji zagranicznych.
Ks. Henryk Bietzke
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ŒWI¥TECZNA 
ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

Podobnie jak w ubiegùym roku Parafialny 
Zespóù CARITAS w dniach 6. i 7. grudnia br 
(pi¹tek, sobota), w sklepach: MARCIN oraz 
MARJOL, przeprowadzi úwiàtecznà zbiórkæ 
ýywnoúci dla osób i rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. 

Z góry dziækujemy wszystkim ofiarodawcom.

Z cyklu: „Bez cnót nie ma wychowania” (odc. 5)

CNOTY CIERPLIWOŒCI, ROZTROPNOŒCI, 
ROZWAGI I WSTRZEMIÊ�LIWOŒCI.

Bóg jest Mi³oœci¹. „Mi³oœæ cierpliwa jest....” ! (1 Kor.13). Cierpliwoœæ 
jest na pierwszym miejscu, wymienionych przez Œw. Paw³a w Pierw-
szym Liœcie do Koryntian, atrybutów mi³oœci. Jest wiêc niew¹tpliwie 

jedn¹ z najwa¿niejszych cnót. A mo¿e najwa¿niejsz¹, bo jest pierwszym 
atrybutem  Mi³oœci Bo¿ej.

Jeden z misjonarzy opowiada³ mi kiedyœ, jak znaczenie cierpliwoœci 
t³umaczy³ czarny katecheta swoim wspó³plemieñcom :
„Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, bo trzeba go d³ugo prosiæ, aby nas 
wys³ucha³”. 

Jest w tym swoisty akcent humorystyczny, ale przede wszystkim nauka 
pokory. Bo tylko cierpliwa modlitwa mo¿e byæ przez Pana Boga wys³uchana. 
Jest w tym równie¿ ukryte ostrze¿enie : „Jeœli jesteœ niecierpliwy i chcesz 
szybkiego rezultatu swoich planów czy zamiarów, to uwa¿aj, aby nie w³¹czy³ 
siê w ich realizacjê z³y duch, bo on siê zawsze œpieszy, by wykorzystaæ 
cz³owieka niecierpliwego ! „Co nagle, to po diable !”.

Przys³owia ludowe zachêcaj¹ do cierpliwoœci. Np.:„Pan Bóg nie 
rychliwy, ale sprawiedliwy”, „Cierpliwoœci¹ i prac¹ ludzie siê bogac¹” itp. To 
ostatnie jest szczególnie aktualne w Polsce, buduj¹cej od 1990 r. system 
kapitalistyczny, wolnorynkowy, po 50 latach pañstwowej gospodarki 
planowej. Obecnie wiêkszoœæ przedsiêbiorców chcia³aby szybko osi¹gn¹æ 

wysokie dochody, co liberalizm uwa¿a za najwa¿niejszy wskaŸnik sukcesu. 
St¹d „przekrêty”, wykorzystywanie pracowników i afery nieuczciwych  
oraz zniechêcenie i bankructwa uczciwych lecz niecierpliwych. 
Zapominaj¹, ¿e prawdziwe, uczciwe fortuny powstaj¹ przez wiele lat, a na-
wet pokoleñ. A przede wszystkim zapominaj¹, ¿e przedsiêbiorczoœæ i praca 
powinny byæ traktowane jako Ÿród³a utrzymania siebie i rodziny oraz Ÿród³o 
utrzymania rodzin pracowniczych, a nie osi¹gania maksymalnych, 
„nieczystych” zysków.

Cierpliwoœæ pomaga te¿ kultywowaæ wa¿ne i praktyczne cnoty 
roztropnoœci, rozwagi i wstrzemiêŸliwoœci. Te zaœ s¹ niezbêdne w sy-
tuacjach rozwi¹zywania spraw trudnych, skomplikowanych i nie-
bezpiecznych. Równie¿ w sytuacjach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia.

Pozornie cnoty roztropnoœci i rozwagi s¹ równoznaczne. Nale¿a³oby 
raczej jednak powiedzieæ, ¿e s¹ komplementarne, uzupe³niaj¹ siê. I obie 
cnoty w najwiêkszym stopniu u¿ywaj¹ rozumu jako narzêdzia swojego 
funkcjonowania. Mówi¹c o kimœ „to m¹dry cz³owiek”rozumiemy, ¿e to 
cz³owiek roztropny i rozwa¿ny ! A przy dok³adnej charakterystyce 
przyznajemy mu te¿ cechy cz³owieka wstrzemiêŸliwego. Oznacza to, ¿e 
przede wszystkim z  u m i a r e m  zaspakaja swoje potrzeby ¿yciowe i w ni-
czym „nie przesadza”. Pomaga mu w tym, niezbêdna dla naturalnej 
wstrzemiêŸliwoœci, cnota pokory, która zosta³a omówiona w jednym z po-
przednich odcinków.
                                                            Dziadek

inspiracja w temacie:  http://www.edukacja-klasyczna.pl

OP£ATKI  WIGILIJNE

Rozpoczynamy roznoszenie poœwiêconego 
op³atka wigilijnego. W tym roku op³atek, podobnie jak 
w roku ubieg³ym, roznosz¹ panowie z Koœcielnej 
S³u¿by Mê¿czyzn Semper Fidelis: Andrzej Balk, 
Hieronim Czapowiecki, Jan Hordjuk, Jerzy 
Lisowski, Tadeusz Modrzewski, Wies³aw Myszk, 
Olaf Poœpiech, Leszek Wajs. 

Panowie posiadaj¹ identyfikatory oraz pismo 
polecaj¹ce od ks. Proboszcza. 

Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.
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