
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

Duchu Œwiêty,
nape³nij nasze serca!

Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Przed oczyma 
naszej wiary otwiera siê Wieczernik jerozolimski, z 
którego wyszed³ Koœció³ i w którym Koœció³ wci¹¿ 

trwa. To w³aœnie tam siê narodzi³ jako ¿ywa spo³ecznoœæ 
Ludu Bo¿ego, jako wspólnota œwiadoma swej misji w 
dziejach cz³owieka.

Koœció³ wo³a w tych dniach (stale powtarza to wo³anie, 
jednak¿e dzisiaj brzmi ono szczególnie ¿arliwie): PrzyjdŸ, 
Duchu Œwiêty, nape³nij serca Twoich wiernych i zapal w nas 
ogieñ Twojej mi³oœci!

Nape³nij serca!
Pomyœlcie, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro 

nape³niæ je mo¿e tylko Bóg, Duch Œwiêty. (...)
Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne ju¿ od 

dawna. Jest to pytanie poniek¹d najciekawsze. Pytanie 
podstawowe. Jak¹ miar¹ mierzyæ cz³owieka? Czy mierzyæ go 
miar¹ si³ fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyæ go 
miar¹ zmys³ów, które umo¿liwiaj¹ mu kontakt z 
zewnêtrznym œwiatem? czy mierzyæ go miar¹ inteligencji, 
która sprawdza siê poprzez wielorakie testy czy egzaminy?

OdpowiedŸ dnia dzisiejszego, odpowiedŸ liturgii 
Zielonych Œwi¹t, wskazuje dwie miary: Czy miar¹ „serca”, 
sercem! Serce w jêzyku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe 
wnêtrze, oznacza w szczególnoœci sumienie...

Cz³owieka wiêc trzeba mierzyæ miar¹ sumienia, miar¹ 
ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba wiêc cz³owieka 
mierzyæ miar¹ Ducha Œwiêtego. I to w³aœnie mówi nam 
Liturgia Zielonych Œwi¹t. Tylko Duch Œwiêty mo¿e go 
„nape³niæ” - doprowadziæ do spe³nienia poprzez mi³oœæ i 
m¹droœæ.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ 2013):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Jan Wiktor Bystry, 01.04.2013
Kinga Ewa Kawecka, 06.04.2013
Kacper Bart³omiej Kawecki, 06.04.2013
Jan Andrzej Kandziora, 14.04.2013
Adriana Zab³otna, 14.04.2013
Nadia Czapowiecka, 14.04.2013
Dominik Rafa³ Stanulewicz, 21.04.2013

Grzegorz Bastian i Paulina Kosior, 13.04.2013

Józef Krupa, l. 88
Zenon Grotkiewicz, l. 80
W³adys³aw Czerepak, l. 64
Patryk Fliss, l. 19
Jolanta Czarnecka, l. 88

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

NR 5(169) MAJ 2013

ZESLANIE
DUCHA  SWIETEGO

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

UROCZYSTOŒÆ  NAJŒWIÊTSZEGO  
CIA£A  I  KRWI  CHRYSTUSA

    W czwartek 30. maja bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ Najœwiêtszego 
Cia³a i Krwi Chrystusa tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em. Msze œw. w  

30 30 30tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7 , 9 , 10 . 
30Procesja wyruszy po mszy œw. o godz.10  i pod¹¿y po raz trzeci, tras¹ 

tak¹,  jak w ubieg³ym roku:
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Z cyklu: POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN

,,Zaszczytem byùo mieã takie dziecko...”

Wspomnienie o Œp. Patryku

M

Œ.p. Patryk Fliss urodzi³ siê 10 grudnia 1993 r. w Gdañsku. By³ 
ministrantem w naszej parafii – s³u¿y³ Panu Jezusowi przy o³tarzu. W wieku 
12 lat zdiagnozowano u niego guza mózgu. Mimo tych ciê¿kich 
doœwiadczeñ Patryk nigdy nie skar¿y³ siê na swój los. Kocha³ ¿ycie. By³ 
cz³owiekiem niezwyk³ej wiary. D³ugie godziny spêdza³ na modlitwie. 
Zawsze wszystkim chêtnie pomaga³ i wszystkich podnosi³ na duchu. Zmar³ 
w Uroczystoœæ Œwiêtego Wojciecha, 23 kwietnia 2013 r.

Niech wspomnienie, napisane przez jego najbli¿szych, bêdzie 
wyrazem wdziêcznoœci za jego krótkie ale piêkne ¿ycie.

Redakcja

Co jest konieczne aby stan¹æ przed Bogiem ?
                                 Czystoœæ i œmieræ.   Platon.

ój Patryczek, najukochañszy ch³opiec na œwiecie i to nie dlatego, 
¿e to mój Syn ale przede wszystkim dlatego, ¿e to wspania³y 
cz³owiek, który w ka¿dym cz³owieku widzia³ cz³owieka.

Potrafi³ i chcia³ z ka¿dym szczerze porozmawiaæ, wys³uchaæ ka¿dego 
i z serca doradziæ. Nigdy nie odmawia³ pomocy nikomu – rodzinie, 
bliskim, znajomym i obcym.

To w³aœnie wyró¿nia go bardzo, ¿e serce otwarte mia³ dla ka¿dego a 
swoj¹ ¿arliw¹ modlitw¹ otacza³ ka¿dego i prosi³ o ³aski Jezusa dla niego.

Gdy zachorowa³ mia³ 12 lat i wtedy zmieni³ siê ca³y jego œwiat -  z 
radoœci i beztroski wieku dzieciêcego szybko wcieli³ siê w rolê ch³opca 
bardzo odpowiedzialnego, czasami zastanawia³ siê jak by to by³o, gdyby 
nie zachorowa³ - a  pewnego razu  powiedzia³,  ¿e wie, ¿e  zachorowa³ w 
jakimœ celu.

 Zawsze pokorny mi³y i troskliwy a swoj¹ pogod¹ ducha i  
uœmiechniêt¹ buzi¹ zawsze nas pociesza³ i dodawa³ si³ i - mimo swej 
s³aboœci fizycznej, jaka go dotyka³a w trakcie choroby - nigdy nie 
przystawa³ w miejscu, by odpocz¹æ, zawsze brn¹³ do przodu i chcia³ siê 
rozwijaæ, sam siê mobilizowa³ i nigdy nie za³amywa³, choæ niejednokrotnie 
by³o Ÿle lub bardzo Ÿle. Zawsze wszystko chcia³ robiæ i wszystkim 
pomagaæ.

Zawsze oddany Bogu, Matce Boskiej 
i Jezusowi - to do nich zawsze siê modli³. 

Pamiêtam jak pewnej nocy, gdy siê 
razem modliliœmy, prosi³ w swojej 
modlitwie, ¿eby Pan Bóg pozwoli³ mu 
g³osiæ Jego S³owo i pe³niæ dla Niego 
pos³ugê. To by³o piêkne i bardzo g³êbokie, 
tym bardziej, ¿e gdy Patryk zachorowa³, to 
ja prosi³am Pana Boga, ¿eby nam go nie 
zabiera³ - jeœli jest taka Jego Wola – ale 
¿eby zosta³ z nami i aby tu móg³ Mu s³u¿yæ 
i jako ksi¹dz wype³niaæ Jego Wolê.

Zawsze czu³am i wierzy³am, ¿e 
Patryk jest potrzebny Jezusowi tu na ziemi 
– a teraz tam w Niebie.

Gdy  w ciê¿kim stanie by³ po operacji 
w szpitalnej Kapliczce modli³ siê co dzieñ i 
gdy byliœmy na nocnym czuwaniu podesz³a kobieta –  obca nieznajoma i 
zapyta³a, czy mo¿e ofiarowaæ mu ró¿aniec, który sama znalaz³a na górze w 
Medjugorie, bo czuje tak¹ potrzebê serca. A potem, gdy jeŸdziliœmy na 
kontrole, gdy wysiedliœmy z poci¹gu Patryk sam znalaz³ ró¿aniec. 
Ró¿aniec zawsze by³ czêœci¹ jego ¿ycia, noszony na szyi by³ jego si³¹ i 
wiar¹. Rzadko  go zdejmowa³ i wierzy³, ca³y czas wierzy³. A w ostatnich 
dniach Swojego ¿ycia mówi³ do mnie:

  ,,Mamo ja nie chcê ju¿ lekarstw, nie s¹ mi potrzebne 
   Mam obroñcê Boga – to ON mnie uleczy.” 
I mówi³ to z takim przekonaniem i wiar¹, ¿e wierzyliœmy wszyscy. Nie 

dlatego, ¿e chcieliœmy w to wierzyæ ale dlatego, ¿e naprawdê wierzyliœmy.
Patryk by³ zawsze bardzo szczery i troszczy³ siê o wszystkich, zawsze 

mnie wyrêcza³ z obowi¹zków domowych i robi³ to z potrzeby serca, zawsze 
pyta³ ,,Mamo co mogê dla ciebie zrobiæ?” a jego dobroæ nigdy siê nie 
koñczy³a. Gdy siadaliœmy do wspólnych posi³ków zawsze prosi³, ¿eby 
zadzwoniæ po Dziadka, bo mo¿e jest g³odny albo smutny.

Z wszystkimi wszystkim zawsze siê chcia³ dzieliæ, pomaga³ w 
lekcjach m³odszemu rodzeñstwu a najm³odsz¹ siostr¹ z trosk¹ siê 
opiekowa³: œpiewa³ jej piosenki i bajki opowiada³. A Marysia go uwielbia³a 

i zawsze s³ucha³a.
Nigdy na nikogo nie podnosi³ g³osu, z nikim siê nie k³óci³ i o nic nie 

prosi³. Zawsze mówi³, ¿e wszystko ma i nic ju¿ nie potrzebuje i ¿eby daæ 
innym, bo potrzebuj¹ bardziej ni¿ on.

Wszystkim nam da³ ró¿añce, które przywióz³ z Medjugorie i prosi³, 
¿ebyœmy je nosili i ¿ebyœmy siê modlili. Uczy³ nas modlitwy gor¹cej, z 
serca p³yn¹cej, uczy³ nas wiary g³êbokiej - prawdziwej, wiary która 
zosta³a i nigdy nie przeminie.

Tak du¿o mia³ zalet, wszystkich nie wymieniê, lecz najwa¿niejsze w 
sercach pozostanie. Patryk by³ anio³em ju¿ tutaj na ziemi a teraz anio³em 
w niebie pozostanie. I  to jest dla nas ogromne przes³anie: ¿e Bóg Go 
kocha i On kocha Boga. I tak ju¿ zostanie.

                                 Kochamy Ciê na zawsze 
26-04-2013                                                  Mama,  Tata i rodzeñstwo    

                                                                                                                           
,,Œmieræ nie jest noc¹, ale œwiat³em
Nie jest koñcem, ale pocz¹tkiem
Nie jest nicoœci¹ – ale wiecznoœci¹”  V.Hugo

„Dla dobrych œmieræ jest zaproszeniem do odpoczynku”  œw.Ambro¿y

„¯ycie to czas, w którym szukamy Boga.
Œmieræ to czas, w którym Go znajdujemy.
Wiecznoœæ to czas, w którym Go posiadamy.” Œw.Franciszek Solezy

                       

ziêkujê wszystkim Pañstwu za udzia³ w ceremonii pogrzebowej 
Koœcielnej i ostatniej  drodze odprowadzenia na cmentarz 
wieczystego spoczynku.

Podziêkowania dla Ekscelencji Arcybiskupa Tadeusza 
Goc³owskiego za piêkne S³owa w Koœciele i na cmentarzu – krzepi¹ce dla 
rodziny pogr¹¿onej w smutku.

Podziêkowania dla Ksiêdza Proboszcza Wojciecha Tokarza i 
Ksiêdza Henryka Bietzke za odprawienie pe³nej mszy œwiêtej w domu 
Patryka w dniu jego imienin, w której uczestniczy³ Patryk wraz z ca³¹ 
rodzin¹.

S z c z e g ó l n e  p o d z i ê k o w a n i a  
Proboszczowi Wojciechowi za pos³ugê z 
komuni¹ œwiêt¹ w ka¿d¹ œrodê, pi¹tek i 
niedzielê i ostatni¹ modlitwê przy 
Patryczku w domu, za tak piêknie 
przygotowan¹ ceremoniê w koœciele i 
piêkne s³owa o Patryku.

Niski uk³on Ksiêdzu Henrykowi, ¿e od 
pierwszego dnia wykrytej choroby u 
Patryka, kiedy jeszcze by³ w samolocie do 
szpitala, otoczy³eœ go opiek¹ modlitewn¹ i 
msz¹ œwiêt¹, prosz¹c o ³aski zdrowia dla 
niego przez ca³e siedem lat przy Obrazie 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i Jezusie 
Mi³osiernym, ¿e zawsze wspomina³eœ 
Patryka, prosz¹c o zdrowie dla Niego.

Dziêkujemy Ci za to wszystko, ¿e 
przez tyle lat wspomaga³eœ Nas i 

Jego Modlitw¹ – jeszcze raz serdecznie dziêkujemy i te¿ zawsze 
bêdziemy o Tobie pamiêtaæ.

Nie mogê te¿ zapomnieæ podziêkowaæ Pani Doktor Agacie, która 
otacza³a opiek¹ Patryka w domu i kiedy przyjecha³a, by stwierdziæ zgon 
Patryka, odmówi³a w ciszy i zadumie modlitwê i wspólnie z nami 
zaœpiewa³a Wieczny odpoczynek, zrobi³a znak krzy¿a œw. na  czole 
Patryka, a przekazuj¹c wyrazy wspó³czucia dla ca³ej rodziny  
powiedzia³a: ,,Patryk jest ju¿ w niebie, nie musicie modliæ siê za niego,  
ale módlcie siê ju¿ do niego”. Pod wielkim wra¿eniem byliœmy – nie 
ka¿dego lekarza staæ na takie zachowanie. Dziêkujemy za wsparcie.

Ostatnia droga na wieczny spoczynek, gdzie zaprowadziliœmy 
Naszego Patryka by³a wyj¹tkow¹ drog¹, bo t¹ drog¹ czêsto chodzi³ 
Patryk, by zapaliæ znicze na grobach swoich pradziadków.

¯egnamy Ciê Kochany Patryczku zasmuceni, bo st¹d na zawsze 
zosta³eœ zabrany .

Nie mówimy Ci jednak ¿egnaj, lecz do zobaczenia - jestem pewien, 
¿e us³yszê jeszcze twój piêkny g³os taki g³êboki z serca:  ,,Tak Dziadku, tu 
jestem, Dziadku chodŸ tu do mnie”.

                                                                                   Dziadek Edek

Podziêkowanie Dziadka  Œ.P. Patryka

D
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Pasowanie na ministranta 
oraz odnowienie przyrzeczeñ ministranckich

Dnia 28.04.2013, na Mszy œw o godzinie 12.30 (sumie parafialnej), 
odby³o siê uroczyste pasowanie na ministranta oraz odnowienie 
przyrzeczeñ ministranckich. Nasza wspólnota parafialna wzbogaci³a 

siê o nowych lektorów oraz ministrantów.  
Msza œw. by³a z pe³n¹ asyst¹. Kazanie wyg³osi³ Ksi¹dz Henryk. Po 

kazaniu celebrans-Ksi¹dz Proboszcz uroczyœcie pasowa³ ka¿dego z osobna. 
Jedni awansowali na wy¿szy stopieñ, inni zostali przy swoim stopniu. Ksi¹dz 
Proboszcz wrêczy³ ka¿demu zalaminowan¹ kartê z informacjami o 
egzaminie. Przed og³oszeniami prezes Antek z Grzesiem i Karolem wrêczyli 
kwiaty Ksiêdzu Proboszczowi z okazji imienin i Ksiêdzu Henrykowi z okazji 
urodzin. Po Mszy poszliœmy do Betanii. Czeka³ tam na nas poczêstunek w 
postaci ciasta i napojów. Przygotowali to rodzice. W trakcie spotkania by³a 
mo¿liwoœæ rozmowy z klerykami z Gdañskiego Seminarium Duchownego.

Antoni Kaliszan

W
00 pi¹tek 10. mja goœciliœmy w naszej Parafii pielgrzymów z katedry udaj¹cych siê ju¿ po raz 345 do Kalwarii Wejherowskiej. O godzinie 10  

czo³o pielgrzymki dotar³o do koœcio³a. Nastêpnie, po przywitaniu przez Ksiêdza Proboszcza, ca³a pielgrzymka z piêknym feretronem Matki 
Boskiej Oliwskiej i orkiestr¹ na czele wkroczy³a do naszej œwi¹tyni i tradycyjnie feretronem pok³oni³a siê przed Najœwiêtszym Sakamentem. 

Po krótkim przywitaniu pielgrzymi zostali zaproszeni do salek przy dolnym koœciele, gdzie pracowite panie z Parafialnego Oddzia³u Caritas oraz 
Rodziny Ró¿añcowej przygotowa³y poczêstunek. By³y na sto³ach kanapki, ciasto przyniesione przez nasze parafianki oraz napoje ciep³e i zimne. O 

00godzinie 11  pielgrzymka zebra³a siê w górnym koœciele i po piêknym podziêkowaniu oraz po¿egnaniu wyruszy³a w stronê Chwaszczyna. 
Zauwa¿y³em, ¿e z naszej Parafii kilka osób, a tak¿e ksi¹dz Henryk nasz proboszcz-senior, do³¹czy³o  do pielgrzymki. Jak mówili przy po¿egnaniu 
obecni: Do zobaczenia w roku przysz³ym!                                                                                                                                                     JJ

GOŒCILIŒMY  PIELGRZYMÓW  DO  KALWARII  WEJHEROWSKIEJ

NOWA  SZATA  O£TARZA 
I  AMBONA

Do wystroju naszego koœcio³a do³¹czy³y 2 nowe elementy: 
nowa szata o³tarza, która kryje w sobie ten pierwszy, 
konsekrowany przez ks. Arcybiskupa, o³tarz: jego 

kamienn¹ mensê na kamiennej podstawie oraz nowa ambona. 
Wystrój o³tarza oraz ambonê zaprojektowa³a p. Jadwiga 

Wilga–Steyer, z któr¹ ju¿ od d³u¿szego czasu wspó³pracujemy, a 
wykona³a firma kamieniarska GDAMAR p. Mieczys³awa 
Myœliñskiego. 

Jak tego wymagaj¹ przepisy o³tarz ma byæ zrobiony z 
materia³u godnego i trwa³ego.

Serdecznie dziêkujemy fundatorom wystroju o³tarza i nowej 
ambony za to, ¿e bezinteresownie ofiarowali swój dar na wiêksz¹ 
chwa³ê Bo¿¹.

I. KOMUNIA  ŒW.
W NASZEJ
PARAFII

W sobotê i niedzielê, 11 i 
12. maja, na mszach 
œwiêtych o godzinie 

10:30 do Sakramentu Eucharystii 
przyst¹pi³o po raz pierwszy 98 
dzieci z naszej parafii. Dzieci 
przygotowywane by³y szereg 
miesiêcy do tego Sakramentu  
przez ks. £ukasza.



Œw. Urszula Ledóchowska, dziewica
Wspomnienie Liturgiczne w dniu 29. maja

Julia Ledóchowska urodzi³a siê 17. kwietnia 1865 r. w Austrii: mama 
by³a Szwajcark¹, a tato wysokim oficerem armii austriackiej, z 
pochodzenia Polakiem. By³a rodzon¹ siostr¹ b³. Marii Teresy 

Ledóchowskiej - zwanej matk¹ czarnej Afryki. Jej brat W³odzimierz by³ w 
Rzymie genera³em jezuitów - zwany czarnym papie¿em, a kolejny brat 
Tadeusz by³ genera³em wojsk polskich w okresie miêdzywojennym. Gdy 
Julia mia³a 18 lat, rodzina osiedli³a siê w Lipnicy Murowanej. 
Wszechstronne wykszta³cona dziewczyna wst¹pi³a do klasztoru sióstr 
Urszulanek w Krakowie, potem pracowa³a w Petersburgu w internacie dla 
dziewcz¹t. Po wybuchu I. wojny œwiatowej uda³a siê do Szwecji i Danii. 
Organizowa³a placówki wychowawcze dla dzieci sierot wojny.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê, wróci³a z grup¹ sióstr i 
kilku dziesiêciorgiem dzieci do kraju. Osiedli³a siê z nimi w Pniewach ko³o 
Poznania i to miejsce sta³o siê centrum charyzmatycznego oddzia³ywania 
siostry Urszuli na kolejne placówki oœwiatowe i charytatywne w Polsce, a 
potem we Francji i W³oszech. 

Zmar³a w opinii œwiêtoœci w Rzymie 29. maja 1939 roku.
Chcia³bym siê pochwaliæ, ¿e by³em na uroczystoœci beatyfikacji s. 

Urszuli w Poznaniu w roku 1983, gdy Jan Pawe³ II wo³a³: Wszyscy 
mo¿emy uczyæ siê od niej, jak z Chrystusem budowaæ œwiat bardziej ludzki 
- œwiat, w którym coraz pe³niej bêd¹ realizowane takie wartoœci, jak: 
sprawiedliwoœæ, wolnoœæ, solidarnoœæ, pokój”.

Potem, w czasie wakacyjnych woja¿y, odwiedzi³em Lipnicê 
Murowan¹. Do dziœ stoi tam dworek Ledóchowskich, gdzie dzisiaj mieœci 
siê Katolicki Oœrodek Studiów Spo³ecznych, a na parterze przygotowano 
muzeum zupe³nie wyj¹tkowej, a ogromnie zas³u¿onej dla Polski rodziny 

„
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich Ledóchowskich. Z tej rodziny wywodzi³ siê tak¿e Prymas Polski kard. abp 
Mieczys³aw Ledóchowski, w okresie zaborów wiêziony przez Prusaków.

Cudem kanonizacyjnym b³. s. 
Urszuli by³o uchronienie od 
œmierci w roku 1996 pora¿onego 
pr¹dem 14 - letniego Daniela 
Gajewskiego. Spêdza³ wakacje u 
sióstr Urszulanek. Bawi¹c siê w 
ogrodzie z³apa³ uszkodzony i 
wi lgotny kabel  z  pr¹dem. 
Pora¿onego pr¹dem ch³opca 
odci¹gnê³a siostra zakonna. 
Ch³opiec dok³adnie j¹ opisa³, ale 
takiej siostry w klasztorze nie by³o. 
Gdy jednak zauwa¿y³ obraz - 
krzykn¹³: O, ta siostra mnie 
uratowa³a” - by³ to portret b³. 
Urszuli. I ten w³aœnie ch³opiec 
uczestniczy³  we mszy œw. 
Kanonizacyjnej, nios¹c dary 
o³tarza do r¹k Jana Paw³a II.

Okazuje siê, ¿e kroniki, 
szczególnie w klasztorze w 
Pniewach, gdzie znajduje siê 
sarkofag z jej cia³em, notujê liczne 
interwencje œwiêtej zakonnicy, zw³aszcza w sprawach zdrowotnych.

Jej dewiz¹ ¿yciow¹ by³y s³owa: S³u¿ba Bo¿a -  to ciche i radosne 
spe³nianie woli Bo¿ej”. I czyni³a to z uœmiechem na twarzy, nawet wtedy, 
gdy otrzyma³a order Polonia Restituta i Krzy¿ Niepodleg³oœci.

Ks. Henryk Bietzke

„

„
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prawdy z wa¿nych lub niewa¿nych powodów poufnoœci¹ czy tajnoœci¹, 
pozorna prawda, „poprawnoœæ polityczna”, manipulacja s³owna itp. Powie 
ktoœ: nie wszystko mo¿na powiedzieæ /np. dziecku/ zgodnie z prawd¹. 
Zgoda, nie wszystko mo¿na.  Ale niemoralnym jest k ³ a m a æ! K³amstwo, 
manipulacja s³owna, „mijanie siê z prawd¹” przewa¿nie czyni komuœ 
krzywdê. Jest wiêc grzechem.  Czyni równie¿ krzywdê niewiarygodnoœci 
samemu „autorowi”. Szczególnymi rodzajami k³amstwa s¹ potwarz i 
oszczerstwo; rozpowszechniane publicznie godz¹ one w czyjœ honor i 
czeœæ. „Nie mów fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu” 
/Dekalog p.8/.

A jaki jest zwi¹zek prawdy i mi³oœci? Bóg jest prawd¹ /i drog¹ i 
¿yciem/ i „...Bóg jest mi³oœci¹..” /1 J 4,16b /.

Prawda i Mi³oœæ stanowi¹ Jednoœæ. Po ludzku: prawda jest 
fundamentem mi³oœci, mi³oœæ /prawdziwa!/ jest Ÿród³em prawdy! 
Mi³oœæ bez prawdy jest sztuczna, nieprawdziwa, pusta! Prawda jest 
najwa¿niejsza, mi³oœæ jest najwiêksza!  Œwiat, stworzony przez Boga, 
opiera siê na prawdzie i mi³oœci. Mi³oœæ powoduje, ¿e prawda zawsze, 
prêdzej czy póŸniej, zostaje ujawniona! Ukrywanie prawdy jest z³em, które 
zawsze przemija! St¹d w ludowej m¹droœci przys³owia: „Prawda jak oliwa, 
na wierzch wyp³ywa!”, „K³amstwo ma krótkie nogi” itp. Biblia zaœ 
wskazuje nam: „Poznacie prawdê, a prawda was wyswobodzi" /J 8-32/.

Jak ¿yæ prawd¹ i mi³oœci¹, skoro s¹ to tak wielkie dary Bo¿e? W 
gruncie rzeczy, chodzi w³aœnie o ¿ycie! To troska o nasze ¿ycie, w 
przeciwieñstwie do pustos³owia i ob³udy, wyznacza drogê cnót. Cnota 
prawdomównoœci jest zwyk³ym i koniecznym terenem korzystania z 
darów prawdy i mi³oœci, uczenia siê ich, doœwiadczania ich. 

Jak, w procesie wychowania dzieci i m³odzie¿y, kszta³towaæ cnotê 
prawdomównoœci? Nie ma mo¿liwoœci kszta³towania tej i innych cnót bez 
w³asnego przyk³adu rodziców, wychowawców, katechetów, nauczycieli! 
Uformowanie prawdomównoœci, jak zreszt¹ ka¿dej innej cnoty, zwi¹zane 
jest z d³ugotrwa³ym powtarzaniem pewnych czynnoœci, a wa¿nym 
elementem jest czynnik czasowy. Cnota, to doœwiadczenie. Im wiêcej 
prze³amañ w d³u¿szym okresie czasu, tym wiêksza szansa na uformowanie 
sprawnoœci. Innymi s³owy – nie da siê rozkazywaæ popêdom. Mo¿na je 
okie³znaæ tylko przez codzienny wysi³ek woli oraz mozoln¹ i wytrwa³¹ 
pracê i systematyczne sprawdzanie postêpów. Obszerne i szczegó³owe 
omówienie metod treningu m³odego cz³owieka, w kierunku ukszta³towania 
konkretnej sprawnoœci, znajduje siê w felietonach i e-bookach portalu 
internetowego p. Dariusza Zalewskiego: http://www.edukacja-
klasyczna.pl                  

Dziadek

Z cyklu:  Bez  cnót  nie ma  wychowania (2 ) 

zy jest wa¿n¹ cnot¹? Czy spe³nia kryterium „sprawnoœci, która daje 
³atwoœæ czynienia dobra, przy jednoczesnym zachowaniu 
wolnoœci”? Czy decyduje o „doskona³oœci dzia³ania w pewnym 

obszarze ludzkiej egzystencji”? Odpowiedzi na te pytania, ich treœæ, 
stanowiæ bêd¹ argumenty, uzasadniaj¹ce pierwsze miejsce wœród 
omawianych cnót.

Z racji aspektu moralnego omawianych cnót, nie rozpoczynam od 
omówienia tzw. cnót teologicznych, a mianowicie: wiary, nadziei i mi³oœci 
oraz, zwi¹zanej z nimi cnoty moralnej, jak¹ jest pobo¿noœæ. Przypomnê 
tylko, ¿e s¹ one fundamentem katolickiego wychowania. Szczególne 
znaczenie zajmuje tu cnota mi³oœci, jako przykazanie Pana Jezusa 
przekazane Aposto³om /po wyjœciu Judasza z Wieczernika/: „Nowe 
przykazanie dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was 
umi³owa³em; abyœcie i wy wzajemnie siê mi³owali. Po tym wszyscy 
poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie” /J 
13-34, 35 /. Cnotê mi³oœci nazwa³bym cnot¹ spo³eczn¹, a wiarê, nadziejê i 
pobo¿noœæ, cnotami indywidualnymi. Do tych przymiotników nale¿a³oby 
dodaæ …ludzi sprawiedliwych.  Ale…. „Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo 
by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. /J 1-1,2/. 
A Bóg-Cz³owiek oznajmia: „Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem, nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. /J 14-6/.  A wiêc: S³owo 
– Prawda. Jak to siê przek³ada na koniecznoœæ wychowywania w cnocie 
prawdomównoœci?  Po pierwsze: kto mówi prawdê jest blisko Boga!  Po 
drugie: prawdziwe s³owo jest œwiête, tzn. nawet jeœli to prawdziwe s³owo 
niesie jak¹œ przykr¹ treœæ, to jej przyczyn¹ nie jest „s³owo” /mowa/. 
Najlepszym przyk³adem jest tu s³owo przyznania siê do winy lub grzechu. 
S¹d nie karze przestêpcy za s³owa przyznania siê do winy, musi mu winê 
przestêpstwa udowodniæ. W demokratycznym pañstwie nie wolno 
stosowaæ represji / aresztowania/ za s³owa, a jedynie za uzasadnione 
podejrzenie bezprawnego czynu! Spowiadaj¹cy siê z grzechów mo¿e 
dost¹piæ ich odpuszczenia tylko wtedy, jeœli przyznanie siê do grzechu jest 
prawdziwe. Na temat „S³owa-Prawdy” s¹ w polskiej ludowej m¹droœci 
przys³ów i porzekade³ piêkne powiedzenia :„Œwiête /prawdziwe/ s³owa”, 
synonimy: z³ote s³owa, œwiêta racja, „fa³sz prawdy nie lubi! ” itp. 
Przeciwieñstwem prawdy jest fa³sz, k³amstwo. A pomiêdzy prawd¹ a 
k³amstwem jest ca³a gama „szaroœci” ambiwalentnych lub negatywnych, 
np.: odpowiedŸ lub twierdzenie wymijaj¹ce /”nie potwierdzam i nie 
zaprzeczam” itp./, odmowa wypowiedzi czy przyznania racji, zas³anianie 

Cnota prawdomównoœci
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Œwiêta  uœmiechnêta
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