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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 .

SWIETO
PODWYZSZENIA

KRZYZA SWIETEGO

II ETAP REMONTU DACHU
    Zakoñczony zosta³ II etap remontu dachu naszego koœcio³a. Wykonano 
nastêpuj¹ce prace:
· demonta¿ blach 
· gruntowanie pod³o¿a 
· gruntowanie I 
· przyklejenie podk³adowej papy 
· gruntowanie II 
· przyklejenie papy nawierzchniowej 
· uszczelnianie brzegów,mocowanie blachy 
                lakierowanie ca³oœci nawierzchni (Silver Primer)

Intencje modlitewne na wrzesieñ
Ogólna:

Misyjna:

 
na nowo wartoœæ ciszy i potrafili s³uchaæ g³osu Boga i braci.

 Aby chrzeœcijanie, którzy cierpi¹ przeœladowania w licznych 
regionach œwiata, mogli byæ, dziêki swojemu œwiadectwu, prorokami 
mi³oœci Chrystusa.

Aby ludzie naszych czasów, czêsto pogr¹¿eni w zgie³ku, odkryli 

Fragment dachu przed remontem

Ten sam rejon po remoncie

     Nasza wspólnota parafialna w bie¿¹cym roku obchodzi 
33. Imieniny oraz 33. rocznicê pierwszej mszy œw. 
odprawionej 14. wrzeœnia 1980. roku  "na r¿ysku".

    Z okazji naszego Œwiêta, pomódlmy siê przed 
nasz¹ ikon¹ krzy¿a, jak modli³ siê œwiêty 
Franciszek przed krzy¿em w San Damiano:

Najwy¿szy, chwalebny Bo¿e,
rozjaœnij ciemnoœci mego serca.
Daj mi Panie, prawdziw¹ wiarê,

niezachwian¹ nadziejê
i doskona³¹ mi³oœæ,

jak równie¿ zdolnoœæ
jasnego odczuwania i poznawania,

abym móg³ wype³niæ
Tw¹ œwiêt¹ i nieomyln¹ wolê.

Amen.

Uroczysta suma odpustowa odprawiona 
zostanie w sobotê 14. wrzeœnia o godz. 18.00. Mszy 
œwiêtej, koncelebrowanej przez kap³anów naszego 
dekanatu, przewodniczyæ bêdzie Ks. proboszcz Piotr 
Gruba z Chwaszczyna. 

W tym dniu mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny.
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WITAMY KS. GRZEGORZA

Serdecznie powitaliœmy w naszej parafii 
ksiêdza Grzegorza i ¿yczymy Mu Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa.

    Ks. Grzegorz B³asiak urodzi³ siê 9. maja 1973 
r. w Gdyni. W 1998 r. ukoñczy³ 5-letnie dzienne 
studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Gdañskiej uzyskuj¹c tytu³ magistra 
in¿yniera na kierunku Automatyka i Robotyka.
   W 2003 wst¹pi³ do Gdañskiego Seminarium 
Duchownego. W trakcie formacji seminaryjnej 
odby³ praktykê akolick¹ w parafii Œw. Miko³aja 
w Sopocie i praktykê diakoñsk¹ w parafii NMP 
Królowej Polski w Wejherowie. Œwiêcenia 
kap³añskie przyj¹³ 13. czerwca 2009 r. Mszê œw. 
prymicyjn¹ celebrowa³ w parafii Œw. Jadwigi 
Królowej w Gdyni.
   Od 1. lipca 2009 do 30. czerwca 2013 r. by³ 
wikariuszem w parafii Najœwiêtszej Maryi Panny 
Nieustaj¹cej Pomocy w Redzie, gdzie m.in. 
opiekowa³ siê ministrantami i przygotowywa³ 
m³odzie¿ do sakramentu bierzmowania.
   Z dniem 1. lipca 2013 r. zosta³ ustanowiony wikariuszem w naszej parafii. Jego 
zainteresowania to: sport - rower, pi³ka no¿na; muzyka.

Z POK£ONEM, PANNO 
ŒWIÊTA...

Godzinki o Niepokalanym Poczêciu 
Na j œwiê t sze j  Mary i  Panny,  t o  
nabo¿eñstwo ku czci Matki Bo¿ej, 

zosta³y u³o¿one pod koniec XV. wieku, 
prawdopodobnie w Hiszpanii, w oparciu o 
modlitwy brewiarza, na dzieñ 8 grudnia - œwiêto 
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi 
Panny. W 1615 roku zosta³y zatwierdzone prze Koœció³.

Godzinki z³o¿one s¹ z wezwañ wprowadzaj¹cych oraz hymnów, 
modlitw i antyfon. Ca³e nabo¿eñstwo sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: 
jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Godzinki s³awi¹ Maryjê jako Królow¹, Matkê, Wspomo¿ycielkê i 
Orêdowniczkê. Porównania i obrazy, które wyra¿aj¹ podziw i uwielbienie dla 
Maryi, czerpi¹ z Pisma œwiêtego. Doœæ czêsto s¹ trudne w zrozumieniu dla 
nie obeznanych z Pismem œw. i wymagaj¹ komentarza.

W Polsce Godzinki wprowadzili jezuici, jeszcze przed rozbiorami. 
Najpierw rozpowszechni³y siê wœród rycerstwa, a potem wœród mieszczan 
oraz ludu. Godzinki by³y ulubion¹ modlitw¹ króla Zygmunta III. Zwyczaj 
œpiewania Godzinek, przed Msz¹ œw. niedzieln¹, utrwali³ siê w XVIII. wieku, 
dziœ jest zachowany w niektórych koœcio³ach.

Obecny polski tekst Godzinek zosta³, byæ mo¿e, u³o¿ony przez znanego 
t³umacza Pisma œw., ks. Jakuba Wujka SI, st¹d te¿ wszystkie urywki biblijne 
s¹ podane z jego w³aœnie przek³adu.

Wiele tytu³ów Maryi, Jej starotestamentowych wzorów i jakby 
zapowiedzi, pochodzi z ksiêgi Pieœni nad pieœniami, w której przedstawiona 
jest najg³êbsza i najwznioœlejsza mi³oœæ oblubieñcza, która w bezpoœrednim 
brzmieniu tekstu mówi o dwojgu ludziach - oblubieñcach, bohaterach tej 

ksiêgi; w g³êbszym znaczeniu tej natchnionej ksiêgi, zawiera siê obrazowy 
opis mi³oœci Boga do narodu wybranego - Izraela, którym dziœ jest Koœció³ 
katolicki. Oblubienic¹ jest wiêc Mistyczne Cia³o, ka¿dy cz³onek tego Cia³a, 
a w szczególny sposób Matka wszystkich cz³onków Mistycznego Cia³a, 
Najœwiêtsza Maryja Panna.

Godzinki, ma³e oficjum ku czci Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny, s¹ per³¹ katolickiej mariologii, a tak¿e czymœ na wzór 
rozwiniêtej litanii do Matki Bo¿ej.
Tyle o godzinkach mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej:

 .
Od siebie chcia³bym dodaæ, ¿e uprawiana dawniej forma œpiewu 

Godzinek polega³a na  (samorzutnym) tworzeniu dwóch wiod¹cych chórów 
œpiewaj¹cych na przemian, a do chórów nale¿eli wy³¹cznie mê¿czyŸni. 
Przynale¿noœæ do takiego, nieformalnego oczywiœcie chóru, by³o swego 
rodzaju nobilitacj¹ w spo³ecznoœci parafialnej. Do wspólnego œpiewu 
przy³¹czali siê  wszyscy chêtni, ale rytm i tempo œpiewu dyktowa³y zespo³y 
wiod¹ce. Œpiew godzinek w starych, parafialnych koœcio³ach, szczególnie 
wiejskich, by³ swego rodzaju rytua³em, który dzisiaj chyba tylko starsi 
ludzie wspominaj¹, czêsto z tzw. ³ezk¹ w oku.

W naszym koœciele Godzinki odprawiane s¹ w ka¿d¹ niedzielê o 
godzinie 7.10, razem z organist¹, w zwi¹zku z czym warto mo¿e zwróciæ 
uwagê na jeden szczegó³. Uczestnicz¹c w œpiewie godzinek, w sanktuariach 
maryjnych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e koñcowy tekst :

Z pok³onem Panno Œwiêta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku wiêkszej czci Twej i ozdobie;

Prosz¹c, byœ nas zbawienn¹ drog¹ prowadzi³a,
A przy œmierci nam s³odk¹ Opiekunk¹ by³a.

œpiewany jest na kolanach, co niew¹tpliwie jest wyrazem czci i ho³du dla 
Matki Najœwiêtszej. Mo¿e dobrze by³oby, nasze parafialne Godzinki, 
upodobniæ do praktykowanej powszechnie formy œpiewania Godzinek.

AB

http://www.radiojasnagora.pl/a33,Godzinki

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec, lipiec, sierpieñ 2013):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Mateusz Baranowski, 09.06.2013
Tymon Maderski, 09.06.2013
Lilianna Halina Rutkowska, 16.06.2013
Barbara Najbar, 23.06.2013
Jan M³odkowski, 29.06.2013
Kaja Kohnke, 30.06.2013
Jagoda Izabela Wede³, 14.07.2013
Jan Maderski, 14.07.2013
Nikodem Tymon Tor³opp, 14,07,2013
Alan Pawe³ £asicki, 14.07.2013
Piotr Micha³ Gancarz, 14,07,2013
Aleksander K¹dziela, 11.08.2013
Martyna Jagoda Cieœlikiewicz, 11.08.2013
Filip Jerzy Borys, 11.08.2013
Julianna Jadwiga Chrabkowska, 11.08.2013
Patryk Jacek Kubicki, 11.08.2013
Marta ³uszczak, 11.08.2013
Maja Hallmann, 15.08.2013

Micha³ Czapski i Paulina Guzik, 08.06.2013
Marek Stromczyñski i Gra¿yna Cichosz, 08.06.2013
Pawe³ Borejszo i Barbara Siciñska, 15.06.2013
Dawid Przanowski i Hanna Redek, 29.06.2013
Tomasz Idzikowski i Anna Kraszewska, 06.07.2013
Micha³ Kupczak i Kinga K³os, 13.07.2013
Grzegorz ¯yrek i Kamila Konkel, 13.07.2013
Dominik Hoga i Alina £ukaszewicz, 13.07.2013
Karol Schreiber i Anna ¯ywiecka 08.2013

El¿bieta Szymerkowska, l. 74
Stanis³aw Okrój, l. 57
Zofia Ch³opek, l. 90
Antoni Lewiñski, l. 61
Mieczys³aw K¹kolewski, l. 83
Janusz Reszczyk, l. 75
Edward Cieœlikiewicz, l. 74
Agnieszka Bieszk, l. 80
Teresa Patyk, l. 85
Bogdan Wszelaki, l. 63
Aleksander Malinowski, l. 77
Aleksandra Barej, l. 55
Franciszek Chiniewicz, l. 78
Tadeusz Kapiszka, l. 55
Czes³aw Hopa, l. 78
Krystyna Matusewicz, l. 52

MODLITWA  O  POKÓJ  NA  ŒWIECIE
„Kierujê usiln¹ zachêtê do ca³ego Koœcio³a katolickiego, któr¹ rozci¹gam na 

wszystkich chrzeœcijan innych wyznañ, na ludzi wszelkich religii, a tak¿e na braci i siostry 
niewierz¹cych: pokój jest dobrem, które jest ponad jakimkolwiek podzia³em, bo jest dobrem 
ca³ej ludzkoœci. Powtarzam g³oœno: to nie kultura starcia, nie kultura konfliktu buduje 
wspó³istnienie ludów i miêdzy nimi, ale kultura spotkania i dialogu. To jedyna droga ku 
pokojowi. Niech wo³anie o pokój wzniesie siê wysoko, aby dotrzeæ do serc wszystkich, aby 
z³o¿ono broñ i pozwolono siê wieœæ pragnieniu pokoju. Dlatego, bracia i siostry, 
postanowi³em wyznaczyæ dla ca³ego Koœcio³a na 7 wrzeœnia, wigiliê wspomnienia 
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, dzieñ postu i modlitwy w 
intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na ca³ym œwiecie. 

Ojciec Œwiêty Franciszek – Anio³ Pañski, 1 wrzeœnia 2013 r.

Odpowiadaj¹c na apel Ojca Œwiêtego Franciszka, Parafia nasza w³¹czy³a siê w 
modlitwê o pokój. W sobotê, 7 wrzeœnia o godzinie 12.00 odby³o siê wystawienie 
Najœwiêtszego Sakramentu i adoracja, a o godzinie 13.00 odprawiona zosta³a Msza œwiêta 
w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na ca³ym œwiecie.
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IDEOLOGIA  GENDER

Co oznacza to pojêcie, które sta³o siê ideologi¹, wdzieraj¹c¹ siê do 
spo³eczeñstw Europy i œwiata? Otó¿ w teorii gender rozró¿nia siê 
p³eæ biologiczn¹ (sex) i p³eæ kulturow¹ (gender). Wed³ug tej teorii 

cz³owiek nie rodzi siê mê¿czyzn¹ czy kobiet¹. P³eæ ka¿dej ludzkiej istoty 
“konstruuje siê” dopiero w œrodowisku spo³eczno kulturowym przez 
nieustanne powtarzanie i odgrywanie przez ni¹ okreœlonych zachowañ. 
Zgodnie z za³o¿eniami gender, ka¿dy cz³owiek sam sobie wybiera p³eæ. 
Rodzi siê on co prawda  “biologicznie” zaprogramowany, ale nie ma to 
decyduj¹cego znaczenia dla jego to¿samoœci seksualnej.

 Ideologia ta, wychodz¹c od organizacji œwiatowych (np. WHO), 
wkracza w dó³ jako wspó³czesna rewolucja i obejmuje oraz przemienia 
wszystkie obszary ¿ycia. P³aszczyznami dzia³ania tej rewolucji s¹: nowe 
definicje kluczowych pojêæ jêzykowych, zmiany w prawie, oddzia³ywanie 
na dzieci i m³odzie¿, edukacja oraz polityka. Ideologiê gender stosuje siê w 
prawodawstwie pañstw europejskich, dokumentach Œwiatowej Organizacji 
Zdrowia, dokumentach unijnych. W Polsce, na niektórych uczelniach, 
wyk³ada siê omawian¹ ideologiê.

Chcielibyœmy naszym czytelnikom przybli¿yæ tê problematykê. 
Dlatego proponujemy w internecie, na stronie parafialnej witryny, nasze 
opracowanie, które wyczerpuj¹co i przystêpnie przedstawia ideologiê 
gender. Oto adres tej strony:

Znajdziecie tam wnikliw¹ analizê pojêcia i ideologii gender, opis 
pod³o¿a powstania tej ideologii; dowiecie siê, jaki jest mechanizm jej 
przenikania, p³aszczyzny dzia³ania. Bardzo szeroko omawiana jest, w tym 
opracowaniu, metoda oddzia³ywania ideologii gender na dzieci i m³odzie¿ 
oraz dzia³ania w edukacji. S¹ tam tak¿e porady dla rodziców, z naturalnym 
za³o¿eniem, ¿e rodzice s¹ tymi, którzy maj¹ prawo decydowaæ o tym, czego 
ich dzieci ucz¹ siê w przedszkolu, jak¹ w szko³ach dzieci przyswajaj¹ 
wiedzê i jakie wartoœci s¹ im przekazywane. Nastêpn¹ p³aszczyzn¹, 
omawian¹ w powy¿szym opracowaniu, jest dzia³anie ideologii gender w 
polityce, tak zwany pakiet genderowy. Ostatnim rozdzia³em, oczywiœcie 
równie istotnym w omawianym opracowaniu, jest tekst o stosunku Koœcio³a 
katolickiego do ideologii gender. 

Zapraszamy na wy¿ej podan¹ stronê Zbawiciela!
Redakcja

http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/czytelnia/inne-artykuy/5438-
gender.html lub, jeœli ktoœ jest na stronie g³ównej Zbawiciela, znajdzie 
opracowanie na temat gender  w dziale:  Czytelnia/Inne artykuùy.

Wakacyjny wyjazd do W³och

Z racji „Roku Wiary”, w dniach od 21. do 29. lipca zorganizowany 
zosta³ wyjazd dla dzieci i m³odzie¿y oraz ministrantów do W³och. 
Oto relacja Magdaleny Wilczewskiej, uczestniczki tego wyjazdu:

W dniach 21-29 lipca wyjechaliœmy z naszej parafii Chrystusa 
Zbawiciela na wakacyjny obóz do W³och. Na miejscu zbiórki pojawili siê 
wszyscy wczasowicze- 38 uczestników i dwóch panów kierowców. 
Po¿egnaliœmy siê z rodzicami, wsiedliœmy do autokaru i z uœmiechami, kilka 
minut po godzinie dziesi¹tej, ruszyliœmy w podró¿. 

Po kilku godzinach jazdy dojechaliœmy do 
Czêstochowy, gdzie wpierw ogl¹daliœmy 
sanktuarium a nastêpnie uczestniczyliœmy w Apelu 
Jasnogórskim. Po krótkim noclegu w Domu 
Pielgrzyma wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê. W 
poniedzia³ek dotarliœmy do Wenecji. Widzieliœmy 
pa³ac Do¿ów, bazylikê œw. Marka oraz jego plac- ten 
sam, na którym w okresie karnawa³u odbywaj¹ siê 
bale maskowe. Nie mieliœmy niestety czasu na 
dalsze zwiedzanie, poniewa¿ musieliœmy dojechaæ 
do campingu w Asy¿u, na którym mieliœmy nocleg, 
do godziny dwudziestej czwartej. 

Trzeci dzieñ naszej pielgrzymki rozpocz¹³ siê 
bardzo wczeœnie - wyszliœmy z miejsca naszego 
zakwaterowania, by na godzinê ósm¹ zd¹¿yæ na mszê przy grobie œwiêtego 
Franciszka. Niestety nie uda³o siê nam to i mszê odprawiliœmy póŸniej w 
innej kaplicy. Zostaliœmy tak¿e oprowadzeni po Bazylice œw. Franciszka 

przez jednego z ojców, który by³ Polakiem. Resztê dnia spêdziliœmy na 
basenie i zabawach. 

Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy antyczny Rzym. By³o wyj¹tkowo 
piêknie ale tak¿e bardzo ciep³o - wybraliœmy siê wiêc na pyszne lody i 
bardzo zmêczeni wróciliœmy do Asy¿u z wizj¹ jutrzejszego powrotu do 
„wiecznego miasta”. Czwartek przemin¹³ nam bardzo szybko, poniewa¿ 
ogl¹daliœmy same ciekawe miejsca - wspania³e Ogrody Watykañskie, 
Kaplice Sykstyñsk¹, Bazylikê œw. Piotra, w której modliliœmy siê u grobu 
Jana Paw³a II, oraz ca³y kompleks innych watykañskich budowli. Mszê 
œwiêt¹ odprawiliœmy w koœciele Œwiêtego Ducha tu¿ obok granic Watykanu.

Nastêpnego dnia pojechaliœmy do Orvieto, które s³ynie z cudu 
eucharystycznego, oraz tak¿e (ku uciesze ksiêdza 
£ukasza :) ) z wysokiej klasy winiarni. Po 
zwiedzaniu katedry i modlitwie przy cudownych 
relikwiach udaliœmy siê na lody i basen a póŸniej 
na campingu razem z wszystkimi spêdzaliœmy 
chwile na „pogodnym wieczorku”.

Sobota minê³a nam pod znakiem 
odpoczynku i relaksu - pojechaliœmy do 
Aquaparku, poniewa¿ zwiedzanie czegokolwiek 
w czterdziestu trzech stopniach Celsjusza by³o 
dla nas zbyt mêcz¹ce. Wieczorem odby³y siê 
œluby kolonijne, w które wszyscy siê 
zaanga¿owali, zapakowaliœmy baga¿e i rano 
wyjechaliœmy w podró¿ powrotn¹ do domu.

Odwiedziliœmy Padwê i grób œw. Antoniego oraz bardzo ciekaw¹ salê z 
multimedialn¹ opowieœci¹ o cudach tego wielkiego Œwiêtego. W Gdañsku 
zamiast piêknej pogody przywita³a nas burza i deszcz :)

Pielgrzymowanie Rodziny Róýañcowej
23. i 24. sierpnia by³y dniami drugiej tegorocznej pielgrzymki 

parafialnej Rodziny Ró¿añcowej. Celem tej pielgrzymki by³o sanktuarium 
Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Bazylika i ca³y 
rozleg³y ale przepiêknie urz¹dzony teren niezmiennie zachwyca zarówno 
tych, którzy ju¿ wielokrotnie sanktuarium nawiedzali i znaj¹ je jak 
przys³owiow¹ w³asn¹ kieszeñ jak i tych, którzy mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ je 
po raz pierwszy. Mowa oczywiœcie o wra¿eniach natury estetycznej bo 
prze¿ycia duchowe to sprawa zupe³nie indywidualna i nie kwalifikuj¹ca siê 
do publicznych dywagacji.

Jako grupa pielgrzymów zg³osiliœmy równie¿ chêæ czynnego 
uczestnictwa w wieczornym 
Apelu Maryjnym i w procesji 
ze œwiecami w wyniku czego 
p iêæ  osób  p rowadz i ³o  
ró¿aniec a ponadto w czasie 
procesji osoby te oœwietla³y 
pochodniami niesiony w 
procesji feretron Matki Bo¿ej 
Licheñskiej. Nale¿y dodaæ, 
¿e procesja ze œwiecami 
(wzorowana  chyba  na  
p r o c e s j i  w  L o u r d e s ) ,  
prowadzona przed bazylik¹, 

jest równie¿ prze¿yciem szczególnego rodzaju. Dró¿ki na g³ównym placu 
przed bazylik¹ rozœwietlone tysi¹cami œwiec, które w czasie refrenu 
œpiewanej pieœni wznoszone przez uczestników procesji ponad g³owy, to 
bardzo widowiskowa czêœæ tej procesji. Oczywiœcie nie wolno zapominaæ, 
¿e procesja jest przede wszystkim ho³dem sk³adanym Matce Bo¿ej a 
opisywane elementy o charakterze œwiat³o i dŸwiêk s¹ tylko zewnêtrznym 
wyrazem prze¿yæ duchowych.

  Jak w wielu dotychczasowych pielgrzymkach czas pobytu w Licheniu 
jest zawsze za krótki. Po ka¿dej pielgrzymce do tego sanktuarium pozostaje 
u uczestników uczucie pewnego niedosytu. Zawsze chcia³oby siê tam, w 
tym przepiêknym ogrodzie maryjnym pozostaæ d³u¿ej.

W drodze do Lichenia pielgrzymuj¹cy zatrzymali siê w Skulsku, aby 
pomodliæ siê przed Piet¹ Skulsk¹. A nale¿y dodaæ, ¿e historia skulskiego 
sanktuarium siêga pocz¹tków pañstwa polskiego bo zaczyna siê w czasach 
Boles³awa Chrobrego, którego rycerze w czasie polowania w okolicznych 
borach spotkali na polanie Niewiastê trzymaj¹c¹ na kolanach zw³oki 
mê¿czyzny, a psy towarzysz¹ce rycerzom w polowaniu, skulone otoczy³y 
Niewiastê. Taki jest podobno pocz¹tek nazwy Skulsk

W drodze powrotnej pielgrzymuj¹cy zatrzymali siê w ma³o chyba 
jeszcze znanej w naszym rejonie, Pakoœci gdzie w ubieg³ym roku 
zakoñczono odnawianie kaplic istniej¹cej od 1628 roku Kalwarii Pakoskiej. 
Kalwaria jest obiektem bardzo ciekawym obejmuj¹cym 24 kaplice i koœció³ 
Ukrzy¿owania. Kaplice rozmieszczone s¹ na doœæ rozleg³ym terenie tak, ¿e 
³¹czna d³ugoœæ trasy ³¹cz¹cej kapliczki to 8 km. 

AB
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

jciec Pio urodzi³ siê 25. maja 1887 r. w Pietrelcine, na po³udniu 
W³och. Ju¿ w pi¹tym roku swego ¿ycia, w niezwyk³ym uniesieniu, 
zaczyna pielêgnowaæ w sobie myœl poœwiêcenia siê Panu Bogu, na 

zawsze i ca³kowicie. Czy rozumia³ coœ z tego ma³y Francesko Forgione? 
Pewnie nic, ale czu³, ¿e to jego postanowienie ofiarowania i poœwiêcenia siê 
Jezusowi, zosta³o przyjête. Odt¹d sta³ siê zak³adnikiem Jezusa Chrystusa.

Zak³adnikiem jest ten, kto zatrzymywany jest jako ekwiwalent, jako 
gwarancja dope³nienia przyrzeczenia. Zak³adnik uzyskuje swobodê, gdy 
spe³nione zostan¹ warunki umowy. Zak³adnikiem mo¿na zostaæ z przymusu. 
Tak jest na wojnie, czy podczas bandyckiego napadu. Ale zak³adnikiem 
mo¿na równie¿ zostaæ dobrowolnie, z mi³oœci. Tak dokona³o siê nasze 
zbawienie, pokonana zosta³a œmieræ i przywrócone zosta³o cz³owiekowi 
¿ycie. W œlad za Jezusem, z mi³oœci do Niego i do ludzi, ofiarowaæ siê bêd¹ 
przez wieki nowi zak³adnicy odkupienia. Jedni siê zamkn¹ za klauzur¹: 
kameduli, karmelitanki, wizytki; inni pojad¹ na misje, by ofiarowaæ swe 
¿ycie za Koœció³ i za zbawienie ca³ego œwiata. Jeszcze inni wprost odczytaj¹ 

Œw. Pio z Petrelciny, prezbiter (1887-1968) 
Wspomnienie liturgiczne w dniu 23. wrzeœnia

O

misjê zastêpuj¹cej ofiary i jak œw. Maksymilian Kolbe, pójd¹ na œmieræ, by 
ratowaæ ojca rodziny.

Tak oto ojciec Pio sta³ siê zak³adnikiem Bo¿ej mi³oœci. I wtedy siê 
zaczê³o... Sam ojciec pisze: “Kto bêdzie w stanie opisaæ wewnêtrzne 
mêczeñstwo, przez które przeszed³em? Samo wspomnienie tej walki, która 
trwa³a we mnie, mrozi mi krew w ¿y³ach.”

Nieustanna choroba utrudnia³a mu pracê kap³añsk¹. Silne i ostre bóle w 
klatce piersiowej by³y niekiedy tak gwa³towne, i¿ rozrywa³y jakby plecy. 
Potem pojawi¹ siê stygmaty. Chocia¿ usi³uje zachowaæ dyskrecjê, nie jest to 
mo¿liwe, bo rêce i d³onie ogromnie krwawi¹. Podczas mszy œwiêtej cierpi 
bardzo mocno, a najintensywniej podczas konsekracji. Zak³adnik 
Chrystusa, przybity do krzy¿a, razem z Nim cierpi. Usi¹dzie do 
konfesjona³u i stanie siê jego niewolnikiem.

Kolejki przed konfesjona³em, gdzie dokonywa³y siê niezliczone 
nawrócenia, nie zmniejsza³y siê do ostatnich chwil jego ¿ycia. Dwieœcie 
listów dziennie, z proœbami o zdrowie i z podziêkowaniami za modlitwy. 
Wœród nich proœba kardyna³a Wojty³y o zdrowie dla Wandy Pó³tawskiej, a 
potem podziêkowanie. Odnoœnie tego listu, ojciec Pio poprosi³ otoczenie, by 
ten list zachowaæ, bo Autor tego listu bêdzie kiedyœ bardzo wa¿nym 
duchownym w Koœciele.

A warto jeszcze 
przypomnieæ, ¿e gdy 26. 
letni ks. Karol Wojty³a 
odwiedzi³ ojca Pio w San 
Giovanni Rotondo i 
odby³ u niego spowiedŸ, 
dowiedzia³ siê, ¿e w 
przysz³oœci na jego bia³ej 
sutan-nie widzi krew.

I  z  t e j  B o ¿ e j  
Opatrznoœci, ten w³aœnie 
papie¿ Jan Pawe³ II po-
twierdzi jego heroiczn¹ 
wiarê i ¿ycie oraz wynie-
sie go na o³tarze, jako najpierw b³ogos³awionego, a potem œwiêtego. 

Dzisiaj San Giovanni Rotondo jest jednym z najbardziej odwiedzanych 
miejsc w Europie - oko³o 5 do 6 milionów rocznie pielgrzymów odwiedza i 
modli siê przy relikwiach œw. Ojca Pio - najpopularniejszego zakonnika XX 
i XXI wieku.

Ks. Henryk Bietzke

Z cyklu:  Bez cnót nie ma wychowania (3)

zy ta cnota jest taka wa¿na, ¿e zaraz po cnocie prawdomównoœci j¹ 
omawiam? Tak, to bardzo wa¿na cnota! Chyba te¿ najtrudniejsza, nie 
tylko w wyrobieniu u m³odego cz³owieka, ale nawet w zrozumieniu 

jej wa¿noœci. Dowodem jest na to choæby podejrzenie, ¿e ktoœ, kto chce do 
niej przekonaæ, równie¿ ni¿ej podpisany, mówi¹c lub pisz¹c o niej, kieruje 
siê jej odwrotnoœci¹, czyli pych¹! Poniewa¿ jednak pycha, czyli brak pokory 
jest – co nie jest moim odkryciem – nie tylko grzechem niemi³ym Panu Bogu, 
ale równie¿ – i to ju¿ moje przekonanie – monstrualn¹ przeszkod¹ w 
powodzeniu ¿yciowym cz³owieka, nie bêdê na ten temat milcza³.  Pokora,  i 
dla ¿ycia doczesnego i  ¿ycia wiecznego, jest niezbêdna! Op³aci siê! 
Dosadne polskie przys³owie mówi nawet: „Pokorne ciele dwie matki  ssie!” 

Zacznijmy  od chrzeœcijañskiej definicji pokory i pychy!  Pokora 
reguluje dwie istotne sk³onnoœci jednostki: potrzebê uznania i szacunku ze 
strony innych oraz poczucie w³asnej wartoœci (mi³oœæ w³asn¹). Klasyczna 
definicja przedstawia³a pokorê jako cnotê, która ma na celu miarkowanie 
po¿¹dania (pragnienia) w³asnej wy¿szoœci. Arystoteles widzi to nastêpuj¹co, 
kiedy pisze: „Kto bowiem zas³uguje na rzeczy ma³e i uwa¿a siê te¿ za 
godnego tych rzeczy, jest umiarkowany. Kto zaœ uwa¿a siebie za godnego 
rzeczy wielkich, nie bêd¹c ich godnym, ten grzeszy zarozumia³oœci¹”. 
Œwiêty Tomasz z Akwinu uwa¿a, ¿e pokora jest zwi¹zana z umiarkowaniem. 

Jest to cnota osobista, do wnêtrza, która reguluje moje w³asne 
poczynania w szeregu sferach mojego ¿ycia. Np. wp³ywa na umiarkowanie 
w jedzeniu i piciu, w ¿¹daniu korzyœci materialnych (np. wynagrodzenia) i 
duchowych (np. uznania za jakiœ mój dobry uczynek) itp.

Bliska pokory jest skromnoœæ. Z ni¹, jako z cech¹ zewnêtrzn¹ 
cz³owieka, jest pewien k³opot. Najlepiej wyrazi³ ten k³opot Arthur 
Schopenhauer mówi¹c: „Skromnoœæ, przy przeciêtnych zdolnoœciach, jest 
zwyk³¹ szczeroœci¹, przy wielkich talentach - ob³ud¹”. A hrabia Chesterfield 

Cnota  pokory

C

poszed³ dalej w zakwestionowaniu skromnoœci, jako cnoty, okreœlaj¹c j¹ 
jako „jedyn¹ pewn¹ przynêtê dla ³owców chwa³y”. Paul Cezanne 
potraktowa³ j¹ ambiwalentnie, jako: „cnotê wyp³ywaj¹c¹ ze œwiadomoœci 
w³asnej mocy”. 

Jedno jest pewne: cnota pokory i cnota(!)skromnoœci pomagaj¹ 
cz³owiekowi w ¿yciu. Wady pychy i ob³udy przynosz¹ straty, m.in. blokuj¹ 
jego rozwój! Mo¿na by podaæ liczne teoretyczne przyk³ady, ale wystarczy 
rozejrzeæ siê wokó³ siebie ( i przyjrzeæ siê bezstronnie sobie samemu) aby 
przekonaæ siê, ¿e jest to prawda! Cz³owiek pyszny jest  osobowoœci¹ 
tward¹, wywo³uj¹c¹ konflikty, czêsto agresywn¹ lub gwa³town¹. Os¹dza 
wszystko i wszystkich (duch krytyczny), uwa¿a, ¿e zawsze ma racjê,. 
Podziwia i szanuje tylko samego siebie, ma sk³onnoœæ do narcyzmu. 
Cz³owiek pyszny jest czêsto dra¿liwy albo wynios³y. Zderza siê z innymi i z 
sam¹ rzeczywistoœci¹, dlatego ¿e jego poziom aspiracji przewy¿sza jego 
prawdziwe zdolnoœci. Czasami zdolnoœci takiego cz³owieka s¹ 
rzeczywiœcie du¿e, ale brakuje mu rozs¹dku, ¿eby nad nimi panowaæ, 
zapobiegaj¹c temu, ¿eby „uderzy³y mu do g³owy”.

Cz³owiek pokorny jest œwiadomy tego, ¿e jest niczym wobec Bo¿ego 
Majestatu. Unika pychy i pogardy wobec bliŸniego, umie zrozumieæ 
innych, w³¹cznie z ich b³êdami. Tylko ten, kto myœli, ¿e nigdy siê nie 
pomyli³, trwo¿y siê b³êdami innych („gdyby inni byli jak ja, sprawy nie 
sz³yby tak Ÿle”). Pokora pozwala na prawdziwe poznanie samego siebie. 
Dlatego nie przeszkadza w uznawaniu dobrych cech, które siê posiada, 
jednak¿e nie pozwala zapomnieæ, ¿e zosta³y one otrzymane od Boga, jako 
dary, ¿eby oddawaæ je hojnie na s³u¿bê bliŸnim. Pan potêpia fa³szyw¹ 
pokorê kogoœ, kto ukrywa otrzymany talent, który powinien by³ przynieœæ 
owoce w s³u¿bie Bogu i ludziom.

Rozszerzenie tematu pokory, oraz szczególne sposoby ukszta³towania 
jej w sobie(!) i dziecku, mo¿na znaleŸæ m.in. na portalu: 

 

Wujek

http://www.edukacja-klasyczna.pl
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