
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

Matczyna mi³oœæ

W Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej Polski, a 
tak¿e w ca³ym miesi¹cu maryjnym, pragniemy 
modliæ siê w intencji oddania ca³ego œwiata Matce 

Bo¿ej - Matce Koœcio³a.
Dzisiejszy œwiat jest bardzo sko³atany i bardzo 

potrzebuje matki. By³y na pewno epoki szczêœliwsze. Wiek 
dziewiêtnasty, chocia¿ pe³en maszeruj¹cych ¿o³nierzy, by³ 
pogodniejszy. Wierzono, ¿e nauka uszczêœliwi cz³owieka, 
bêdzie gwa-
rancj¹ spo-
koju i bezpie-
c z e ñ s t w a .  
Dzisiaj wie-
my, ¿e nauka 
nie daje pe³nej 
w i e d z y ,  
specjalizacja 
o d d a l a  o d  
m¹drego spoj-
rzenia, które 
ma ogarn¹æ 
wszystko (bo 
wtedy zawsze 
b l i ¿ e j  d o  
Boga. Nauka, 
która mia³a 
gwarantowaæ 
szczêœcie  i  
bezpieczeñ-
stwo, zagra¿a 
bomb¹ j¹dro-
w¹, zatruwa 
rzeki i powietrze. Mo¿e nas zniszczyæ zabójcz¹ technik¹.

I ten dzisiejszy œwiat, pe³en nienawiœci, zak³amania, 
grzechu, ateizmu (jak nigdy przedtem), z bogactwem 
chrzeœcijan, niechrzeœcijan,w morzu materialnej nêdzy  œwiat 
sko³atany i biedny, mamy oddaæ Matce Bo¿ej. Dlaczego Jej?

Wiemy z doœwiadczenia, kim jest matka w domu. Matka, 
choæ zwykle dzieci jej dokuczaj¹, kocha pomimo wszystko. 
Wci¹¿ wyci¹ga rêce, wci¹¿ czeka. Wiecznie cierpliwa, 
wierna matka dziecka, które nieraz kaleczy jej mi³oœæ. 
Dziecko stale obrywa guziki, niszczy ubranie, brudzi 
pod³ogê. Matka stale przyszywa guziki, ceruje dziury, 
zamiata pod³ogê. Dlatego w³aœnie œwiat, tak podziurawiony, 
nie pocerowany, poraniony, mamy oddaæ Matce Bo¿ej, Jej 
matczynym rêkom.

Jedyn¹ nadziej¹ dla œwiata jest matczyna mi³oœæ, która 
nie zra¿a siê odstêpstwem dziecka, bo stale jest pe³na 
przebaczenia. Stale wyci¹ga rêkê, która przyszywa oderwany 
guzik i zaszywa nie pocerowan¹ dziurê.

Ks. Jan Twardowski, Wszêdy pe³no Ciebie, wyd. Œw. Wojciech 2010

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(luty i marzec 2013):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê;

Do Pana odeszli:

Tymoteusz Walaszkowski, 10.02.2013
Igor Breliñski, 03.03.2013
Jan Klekotko, 16.03.2013
Klaudia Budziñska, 17.03.2013
Lena Maria Damaszke, 31.03.2013

Agnieszka Okrój i Damian Tymon, 09.02.2013

Leokadia Koz³owska, l. 89
Andrzej Lasota, l. 72
Irena Gliczyñska, l. 93
Kazimiera Señ, l. 86
Maria Kurowska, l. 77
Zbigniew Szymañski, l. 78
Hildegarda Dudka, l. 73
Zofia Lisiewska, l. 80
El¿bieta Chabros, l. 62
Beta Blachowska, l. 44

apraszamy na Nabo¿eñstwa Majowe 
odprawiane codziennie o godzinie 20:30. Z

W dni powszednie nabo¿eñstwo to bêdzie 
poprzedzone adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu od 
godziny 18:30 (tj. po mszy œw. wieczornej). 

W tygodniu poprzedzajàcym Uroczystoúã 
Pierwszej Komunii úw. (tj. od 6 do 10 maja) msze 
úwiête o godzinie 17:00 i 18:00 oraz adoracja 
Najúwiætszego Sakramentu i Naboýeñstwo Majowe 
bædà odbywaã siæ w dolnym koúciele.

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

NR 4(168) KWIECIEÑ 2013

Intencje modlitewne na maj
Ogólna:

Misyjna:

 
zawsze uczciwoœci¹ i prawym sumieniem.

 Aby seminaria, zw³aszcza Koœcio³ów misyjnych, formowa³y 
pasterzy wed³ug Serca Chrystusa, ca³kowicie oddanych g³oszeniu 
Ewangelii.

Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwoœci kierowali siê MAJ
MIESIAC  MARYJNY

Matka Boska Piêknej Mi³oœci

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

Sanktuarium w Fatimie (Portugalia) jest celem wielu pielgrzymek i 
oœrodkiem kultu maryjnego. W 1917 w Fatimie mia³o miejsce 
wielokrotne objawienie Matki Boskiej trojgu pastuszkom: 

Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz £ucji dos Santos i przekazanie im 
trzech tajemnic fatimskich. Koœció³ katolicki pocz¹tkowo uzna³ te 
objawienia za nie bêd¹ce w sprzecznoœci z doktryn¹, a w 1930 roku 
przypisa³ im rangê cudu. 

Pierwsza tajemnica fatimska dotyczy ustanowienia nabo¿eñstwa do 
Niepokalanego Serca Maryi, które by³oby form¹ wynagrodzenia i 
zadoœæuczynienia za zniewagi wyrz¹dzone Jej przez grzechy ludzkoœci. 

Druga tajemnica mówi o wizji piek³a, do którego trafiaj¹ grzesznicy. 
Maryja przepowiedzia³a równie¿ wybuch II wojny œwiatowej, wyst¹pienie 
g³odu na rozleg³ych obszarach œwiata, rozpoczêcie na wielk¹ skalê 
przeœladowañ Koœcio³a i zniewa¿anie osoby papie¿a. Prosi³a o 
poœwiêcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu i o przyjmowanie 
Komunii Œw. wynagradzaj¹cej w pierwsze soboty ka¿dego miesi¹ca. 

Trzecia tajemnica fatimska zrobi³a najwiêksze wra¿enie na dzieciach, 
jak i na wszystkich, którzy zetknêli siê z objawieniami. Jej pe³na wersja 
przeznaczona jest tylko dla samych papie¿y. �ród³a koœcielne podaj¹, ¿e w 
1958 roku trzecia tajemnica fatimska zosta³a odczytana przez papie¿a Jana 
XXIII a nastêpnie dokument z³o¿ono w tajnych archiwach Watykanu. 
Fragment trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawni³ publicznie Jan Pawe³ II w 
2000 roku. Bby³a w niej mowa o "bia³ym kap³anie padaj¹cym od kuli z 

broni palnej", co, wed³ug samego 
Papie¿a, odnosi siê do zamachu 
na jego ¿ycie z 13. maja 1981. 

Ju¿ od roku 1927 przyby-
wa³y do Fatimy zbiorowe 
pielgrzymki z innych krajów. W 
latach 1928-1953 w miejscu 
objawieñ wzniesiono bazylikê 
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, tam te¿ 
jest pochowana trójka pastusz-
ków. W 1967 ponad milion 
pielgrzymów z ca³ego œwiata 
uczestniczy³o we mszy œwiêtej 
celebrowanej przez papie¿a 
Paw³a VI. Ka¿dego roku do 
Fatimy przybywa ponad 5 
milionów p¹tników ze wszyst-
kich kontynentów. 

Nabo¿eñstwa fatimskie wznowione zostan¹ w naszej parafii 13. 
maja, a nastêpnie odprawiane bêd¹ ka¿dego 13. kolejnego miesi¹ca 
do miesi¹ca paŸdziernika w³¹cznie. Bêd¹ to nabo¿eñstwa ze Msz¹ œw., 
okolicznoœciowym kazaniem i procesj¹ z figurk¹ Matki Bo¿ej 
Fatimskiej z odmawianym ró¿añcem, zawsze o godzinie

Redakcja

ROK  WIARY  2012/2013
Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele

 kolejnym artykule z cyklu „Nasza obecnoœæ w Koœciele” 
chcielibyœmy przedstawiæ (albo przypomnieæ) kilka istotnych 
zagadnieñ dotycz¹cych odpustów. 

Opieramy siê na: 
Wykaz odpustów, Normy i nadania. Przek³ad przygotowany na podstawie 
Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, editio quarta, 
reimpressio, Libreria Editrice Vaticana 2004. 
Dopuszczony do druku przez KEP Dekretem z 9. grudnia 2010r.

Normy dotycz¹ce odpustów

N. 1 - Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone ju¿ co do winy: otrzymuje je wierny, odpowiednio 
przygotowany i po wype³nieniu pewnych okreœlonych warunków, przez 
dzia³anie Koœcio³a, który jako s³uga odkupienia autorytatywnie 
rozporz¹dza i dysponuje skarbcem zadoœæuczynieñ Chrystusa i Œwiêtych.

N. 2 - Odpust jest cz¹stkowy albo zupe³ny, zale¿nie od tego, czy uwalnia od 
kary doczesnej nale¿nej za grzechy w czêœci lub ca³oœci.

N. 3 - Ka¿dy wierny mo¿e zyskiwaæ odpusty czy to cz¹stkowe, czy zupe³ne 
albo dla siebie, albo ofiarowywaæ za zmar³ych na sposób wstawiennictwa 
(…) ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto zosta³ ochrzczony, nie jest 
ekskomunikowany i znajduje siê w stanie ³aski, przynajmniej pod koniec 
wype³niania przepisanych czynnoœci.

§ 2. Aby zaœ podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiœcie je 
uzyska³, powinien mieæ przynajmniej ogóln¹ intencjê zyskania odpustu 
oraz wype³niæ w okreœlonym czasie i we w³aœciwy sposób nakazane 
czynnoœci, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

N. 18 - § 1. Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ tylko jeden raz w ci¹gu dnia, 
natomiast odpust cz¹stkowy mo¿na uzyskaæ kilka razy dziennie.

§ 2. Jednak¿e w chwili œmierci wierny mo¿e uzyskaæ odpust 
zupe³ny, chocia¿by tego dnia uzyska³ ju¿ wczeœniej inny odpust zupe³ny 
(…)

N. 20 - § 1. Do uzyskania odpustu zupe³nego wymaga siê, oprócz 
wykluczenia wszelkiego przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszedniego, wykonania dzie³a obdarzonego odpustem oraz wype³nienia 
trzech nastêpuj¹cych warunków: spowiedŸ sakramentalna, Komunia 
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego.

§ 2. Po jednej spowiedzi sakramentalnej mo¿na uzyskaæ kilka 

ODPUSTY

W

odpustów zupe³nych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po 
jednej modlitwie w intencjach Ojca Œwiêtego zyskuje siê tylko jeden 
odpust zupe³ny.

§ 3. Trzy warunki mo¿na wype³niæ na wiele dni przed lub po 
wykonaniu przepisanego dzie³a. Wypada wszak¿e, by Komunia œw. i 
modlitwa w intencjach Papie¿a mia³y miejsce w tym dniu, w którym 
wykonuje siê wspomniane dzie³o obdarzone odpustem. 

§ 4. Je¿eli braknie pe³nej dyspozycji albo nie zostan¹ 
wype³nione trzy wyliczone powy¿ej warunki, to – poza przypadkami 
prawnej przeszkody, o których mowa w normie 24. I 25 - odpust bêdzie 
tylko cz¹stkowy.

§ 5. Warunek dotycz¹cy modlitwy w intencjach Ojca Œwiêtego 
wype³nia siê ca³kowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaœ. 
Pozostawia siê jednak wiernym mo¿liwoœæ odmówienia jakiejkolwiek 
innej modlitwy, zgodnie z ich pobo¿noœci¹.

A w zwi¹zku z niedawn¹ Uroczystoœci¹ Bo¿ego Mi³osierdzia oraz 
rozszerzaniem siê grona osób odmawiaj¹cych Koronkê do Bo¿ego 
Mi³osierdzia (oby takich osób by³o jak najwiêcej), chcielibyœmy równie¿ 
przybli¿yæ Parafianom Dekret wydany przez Penitencjariê Apostolsk¹, 
dotycz¹cy w³aœnie Koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia: 

Dekret
o zwi¹zaniu odpustów z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego

12 stycznia 2002
       Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnieñ specjalnie udzielonych 
jej przez Papie¿a chêtnie przyjmuje przedstawion¹ proœbê i postanawia, 
co nastêpuje: 

Odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami  (mianowicie 
sakramentalna spowiedŸ, Komunia eucharystyczna i modlitwa w 
intencjach Ojca Œwiêtego) udziela siê w granicach Polski wiernemu, który 
z dusz¹ ca³kowicie woln¹ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu 
pobo¿nie odmówi Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w koœciele lub 
kaplicy wobec Najœwiêtszego Sakramentu Eucharystii, publicznie 
wystawionego lub te¿ przechowywanego w tabernakulum. 

Je¿eli zaœ ci wierni z powodu choroby (lub innej s³usznej racji) nie 
bêd¹ mogli wyjœæ z domu, ale odmówi¹ Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego 
z ufnoœci¹ i z pragnieniem mi³osierdzia dla siebie oraz gotowoœci¹ 
okazania go innym, to pod zwyk³ymi warunkami równie¿ zyskuj¹ odpust 
zupe³ny, z zachowaniem przepisów co do „maj¹cych przeszkodê”, 
zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii 
Indulgentiarum”). 

W innych zaœ okolicznoœciach odpust bêdzie cz¹stkowy. 
Niniejsze zezwolenie zachowa wieczyst¹ wa¿noœæ, bez wzglêdu na 
jakiekolwiek przeciwne zarz¹dzenia. 

Redakcja

„
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BARDZO  WA¯NY  DOKUMENT

Dokument Episkopatu Polski, zatytu³owany: O WYZWANIACH 
BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓ£CZESNY 
CZ£OWIEK, zosta³ przyjêty na 361. Zebraniu Plenarnym KEP 

dnia 5. marca 2013 r. Pe³ny tekst tego dokumentu mo¿na w ca³oœci 
przeczytaæ na witrynie Zbawiciela, na stronie:

Po przestudiowaniu tego dokumentu mo¿na stwierdziæ, ¿e jest on, dla 
nas katolików, wypowiedzi¹ biskupów najwy¿szej wagi. 
Otó¿, dokument ten:
-  daje szczegó³owe wyjaœnienia dotycz¹ce ¿ycia ludzkiego od poczêcia do 
naturalnej œmierci,
- stawia nam, polskim katolikom, bardzo jasne,  jednoznaczne wymagania; 
biskupi akcentuj¹ w nim nie tylko wa¿noœæ treœci samego dokumentu, ale 
równie¿ wagê zaanga¿owania katolików œwieckich w obronie ¿ycia 
ludzkiego.

Dlatego serdecznie namawiamy, aby zapoznaæ siê z tym dokumentem. 
Istniej¹ bowiem trendy obecne w prasie, radiu, telewizji, które wywo³uj¹ 
zamêt w umys³ach ludzi. Nieraz katolik nie zdaje sobie nawet sprawy, ¿e 
ulega, w wyniku medialnej manipulacji, moralnej dewiacji i zmienia swój 
stosunek do Dekalogu.

Aby zachêciæ do przestudiowania omawianego dokumentu, 
pragniemy przedstawiæ naszym Czytelnikom niektóre jego tezy. 

Otó¿ w pierwszym rozdziale biskupi przedstawiaj¹ fundamentaln¹ 
prawdê o pocz¹tku ¿ycia cz³owieka, opart¹ na osi¹gniêciach nauki 
wspó³czesnej. Przywo³ana zosta³a deklaracja Kongregacji Nauki Wiary 
„Questio de abortu procurato”, a nastêpnie w encyklice „Evangelium vitae” 
przypomniano: „Skoro tylko komórka jajowa ulega 
zap³odnieniu, rozpoczyna siê ¿ycie, które nie nale¿y ju¿ ani do 
ojca, ani do matki, ale do nowej, ¿yj¹cej istoty ludzkiej, która 
rozwija siê dla siebie samej. I nigdy nie stanie siê ludzk¹, jeœli 
ju¿ wtedy ni¹ nie by³a. Najnowsza genetyka bardzo jasno 
potwierdza to wszystko, co zawsze by³o oczywiste. (…) 
Wykaza³a mianowicie, ¿e istota ¿yj¹ca ma ju¿ od pierwszej 
chwili sta³¹ strukturê, czyli informacjê genetyczn¹ (…). Od 
momentu zap³odnienia rozpoczyna siê cudowny bieg ka¿dego 
¿ycia cz³owieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolnoœci 
wymagaj¹ czasu na w³aœciwe uporz¹dkowanie i przygotowanie 
do dzia³ania” (Quaestio 12–13; por. tak¿e EV 60).

Nastêpnie przypominaj¹, ¿e: „Dla cz³owieka wierz¹cego 
podstawowe wskazanie p³ynie z bezwzglêdnego nakazu Bo¿ego 
wyra¿onego w pi¹tym przykazaniu Dekalogu: „nie bêdziesz zabija³” (Wj 
20,13), które swoje uzasadnienie znajduje w prawdzie, ¿e „¿ycie ludzkie od 
pocz¹tku zak³ada dzia³anie Boga Stworzyciela” (Encyklika Mater et 
Magistra 194) i przynale¿y wy³¹cznie do Boga, oraz w najwa¿niejszym 
przykazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego (por. Mt 22,36–40). Kto wiêc niszczy 
¿ycie ludzkie, wystêpuje wprost przeciwko Bogu i Jego prawom. “

Na podstawie powy¿szych dwóch prawd biskupi specyfikuj¹ 
czynnoœci, bêd¹ce powa¿nym nie³adem moralnym w sumieniu cz³owieka. 
S¹ to:
-  przerywanie ci¹¿y,
-  nowe formy zabiegów dokonywane na embrionach ludzkich, 

prowadz¹ce nieuchronnie do zabicia embrionów,
-  ustanawianie tzw. praw reprodukcyjnych czyli dostêp do œrodków 

antykoncepcyjnych, wczesno poronnych i aborcji w celu „planowania 
urodzeñ”,

 -  stosowanie diagnostyki prenatalnej w celach eugenicznych,
-  stosowanie procedur poczêcia poza ustrojem matki, zwane powszechnie 

 „in vitro”, która nie jest procedur¹ lecznicz¹. 
W tej ostatnie kwestii biskupi pisz¹: „Jej celem jest wytworzenie 

cz³owieka w laboratorium i przeniesienie go mechanicznie do organizmu 
matki. W procedurze tej tworzy siê wiêksz¹ liczbê zarodków i poddaje siê je 
selekcji. Czêœæ z nich jest w przewidywalny sposób nara¿ana na 
zniszczenie lub przeznaczona do zamro¿enia. Po to, aby zwiêkszyæ szansê 
powodzenia zabiegu, do organizmu matki przenosi siê kilka embrionów. Po 
pewnym czasie sprawdza siê ich rozwój i pozostawia przewa¿nie jeden z 
nich – ten najlepiej oceniany. Pozosta³e zostaj¹ przeznaczone do 
selektywnej aborcji, w celu ograniczenia ryzyka zwi¹zanego z ci¹¿¹ 
mnog¹. Wobec wielkiej popularnoœci w niektórych œrodowiskach tej drogi 
radzenia sobie z niep³odnoœci¹ zdziwienie budzi fakt, ¿e skutecznoœæ 
metody in vitro mierzona liczb¹ urodzeñ w stosunku do liczby prób 
zap³odnienia wynosi zaledwie kilka procent.”  Biskupi zwracaj¹ tak¿e 

http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/czytelnia/dokumenty/5289-o-
wyzwaniach-bioetycznych-przed-ktorymi-s toi-wspoczesny-
czowiek.html  .

uwagê na istotne w metodzie „ in vitro” zagro¿enia zdrowotne.
Jest w omawianym dokumencie istotny rozdzia³ (3) o ludzkiej 

seksualnoœci i odpowiedzialnoœci za dziecko. Otó¿: „P³ciowoœæ cz³owieka 
okreœla ludzk¹ to¿samoœæ i kszta³tuje ca³e jego ¿ycie. Nie chodzi tylko o 
uzdolnienie do wspó³¿ycia, biologicznej prokreacji, osobowoœæ, psychikê, 
emocjonalnoœæ, lecz równie¿ o charakter relacji miêdzy kobiet¹ i 
mê¿czyzn¹, w której to relacji seksualnoœæ buduje miêdzy nimi jednoœæ, 
poczucie bliskoœci i bezpieczeñstwa. Seksualnoœæ umo¿liwia równie¿, aby 
w sposób zgodny z naturalnymi okresami p³odnoœci kobiety decydowaæ 
odpowiedzialnie o swoim potomstwie, z gotowoœci¹ do przyjêcia ka¿dego 
dziecka. Z tym kontekstem ludzkiej prokreacji kontrastuje technika „in 
vitro”, w której ta jednoœæ i zespolenie miêdzy ma³¿onkami zostaj¹ 
oddzielone od aktu poczêcia: plemniki uzyskuje siê od ojca w akcie 
samogwa³tu, manipuluje siê wielokrotnie organizmem matki, a dziecko 
staje siê „produktem”. Maj¹c na uwadze w³aœciwe zrozumienie natury 
relacji miêdzy ma³¿onkami, nale¿y stwierdziæ zgodnie z zamys³em Soboru 
Watykañskiego II, ¿e ma³¿eñstwo i mi³oœæ ma³¿eñska z natury swej 
skierowane s¹ ku dobru ma³¿onków oraz ku poczêciu, zrodzeniu i 
wychowaniu potomstwa. Dzieci s¹ najcenniejszym darem ma³¿eñstwa i w 
najwiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do dobra samych rodziców. “

W czêœci dokumentu dotycz¹cej naszej postawy wobec praktyk 
wymierzonych w ¿ycie ludzkie, biskupi wzywaj¹ do jednoznacznego 
wypowiedzenia siê po stronie ¿ycia: „Oznacza to zakaz bezczynnoœci, nie 
zajmowania wyraŸnego stanowiska. Konieczne jest zaanga¿owanie w 
czynn¹ obronê ludzkiego ¿ycia od chwili poczêcia. W szerszym spo³ecznym 
i politycznym wymiarze nale¿y zadbaæ o nie dyskryminowanie rodzin i 
politykê prorodzinn¹, otoczenie szczególn¹ trosk¹ rodzin wielodzietnych. 
Praktycznymi wyrazami takiej postawy s¹: uwra¿liwianie ludzkich sumieñ 
na prawo do ¿ycia ka¿dej ludzkiej istoty, niezale¿nie od jakoœci jej ¿ycia; 
pomaganie ciê¿arnym matkom, znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji 

¿yciowej, a zw³aszcza nak³anianym do aborcji; prowadzenie 
okien ¿ycia; duchowa adopcja dziecka poczêtego; modlitwa o 
rozwój kultury ¿ycia w dzisiejszym œwiecie, poczynaj¹c od 
naszej Ojczyzny.”  I dalej:  „Nie wolno poprzestaæ na 
deklaracjach. Wielu chrzeœcijan staje wobec dramatycznych 
decyzji, dotycz¹cych odebrania ¿ycia nienarodzonemu. 
Trzeba jednoznacznie powtórzyæ: nie wolno czyniæ z³a, aby 
osi¹gn¹æ dobro. ¯adne dzia³anie, które prowadzi do 
zagro¿enia ¿ycia cz³owieka (tak¿e we wczesnych stadiach 
rozwoju) lub wprost do zabójstwa, nie da siê usprawiedliwiæ 
nawet najbardziej wznios³ym celem. “

W ostatniej czêœci dokumentu, biskupi wiele s³ów 
poœwiêcili œwieckim katolikom, zaanga¿owanym w ¿ycie 
publiczne. A wiêc: „Œwieccy katolicy nie mog¹ zrezygnowaæ z 

zaanga¿owania w ¿ycie publiczne: z troski o szeroko rozumiane dobro 
wspólne, z uczestnictwa w wyborach, aktywnego wspierania takich 
rozwi¹zañ spo³ecznych i prawodawczych, które s¹ zgodne z 
chrzeœcijañskim sumieniem.(...) Jest to szczególnie wa¿ne obecnie, kiedy 
próbuje siê narzuciæ pogl¹d, ¿e nie ma ¿adnych niezmiennych wartoœci 
uniwersalnych, ¿e prawo powinno byæ tylko wyrazem woli wiêkszoœci, 
otwarte na pluralizm œwiatopogl¹dowy, kulturalny i polityczny. W imiê 
fa³szywie pojmowanej tolerancji oczekuje siê, wrêcz – ¿¹da od katolików, 
aby zrezygnowali z wnoszenia do ¿ycia spo³eczno-politycznego tego, co 
zgodnie z wiar¹ uznaj¹ za prawdziwe i s³uszne. Doœwiadczenie pokazuje, 
¿e przekonania katolików s¹ dziœ spychane na margines dyskusji 
spo³ecznych jako anachroniczne. Katolikom niemal nie wolno publicznie 
przeciwstawiaæ siê g³oszeniu prawa do decydowania o rodzicielstwie. 
Dotyczy to zw³aszcza kwestii zwi¹zanych ze z³em antykoncepcji, procedury 
in vitro, aborcji, ideologii gender, instytucjonalizacji zwi¹zków osób tej 
samej p³ci, promocji wzorców zachowañ spo³ecznych, które s¹ sprzeczne z 
tradycyjnym modelem rodziny. (...) Obowi¹zkiem ka¿dego katolika 
bior¹cego udzia³ w ¿yciu publicznym jest wiernoœæ nauczaniu Koœcio³a 
katolickiego i samemu Chrystusowi. Nie mo¿e byæ mowy o jakimkolwiek 
kompromisie w kwestiach wiary i moralnoœci. (...) W ramach 
wyznaczonych przez chrzeœcijañsk¹ roztropnoœæ mo¿liwe jest korzystanie z 
„procedury dyplomatycznej", rozumianej jako umiejêtnoœæ m¹drego 
¿yciowo postêpowania, uznaj¹cego zasady funkcjonowania instytucji 
demokratycznych, a umo¿liwiaj¹cego odpowiedzialne uczestnictwo w 
spo³ecznej czy politycznej dyskusji. Rozs¹dne zaanga¿owanie katolika w 
¿ycie publiczne oznacza wiêc roztropnoœæ i prawoœæ w osi¹ganiu celów.”

Mamy wiêc cenny, jednoznaczny dokument, dotycz¹cy ¿ycia ka¿dej 
osoby ludzkiej. Chcia³oby siê, aby stanowi³ on zachêtê dla polskich 
katolików, by podjêli kroki w kierunku o¿ywienia katolickiego spojrzenia 
na ¿ycie rodzinne, spo³eczne, kulturalne i polityczne.

JJ



Œw. Katarzyna ze Sieny,
dziewica, doktor Koœcio³a, patronka Europy (1347 - 1380)

Œwiêto w dniu 29. kwietnia

Pochodzi³a z rodziny mieszczañskiej, doœæ dobrze sytuowanej. By³a 
24 dzieckiem w tej rodzinie i jako najm³odsza by³a ulubienic¹ 
wszystkich w domu. Gdy mia³a lat 12 dosz³o do pierwszej 

konfrontacji z jej matk¹, która bardzo chcia³a by 
córka wiod³a ¿ycie, jak inne dziewczynki w 
mieœcie i by za kilka lat wysz³a za m¹¿. Jednak 
Katarzyna od wczesnej m³odoœci marzy³a o 
ca³kowitym oddaniu siê Panu Bogu. Ze swojego 
pokoiku uczyni³a celê zakonn¹. To by³a jej 
Betania, tu odbywa³a, jak sama mówi³a, swoje 
s³odkie spotkania” z Boskim Oblubieñcem,

Kiedy mia³a 16 lat zg³osi³a siê do sióstr 
dominikanek, których g³ównym zajêciem by³o 
pos³ugiwanie chorym. M³oda zakonnica 
opiekowa³a siê trêdowatymi i czyni³a to z takim 
poœwiêceniem, jakby us³ugiwa³a samemu 
Jezusowi. Jej heroiczna postawa zosta³a 
dostrze¿ona, zw³aszcza podczas wielkiej 
zarazy.

Odt¹d zaczêto j¹ uwa¿aæ za wcielenie dobra. Ludzie przychodzili do 
niej tak¿e w sprawach poza medycznych. Szukali u niej rady i modlitwy 
tak¿e duchowni, politycy i mo¿ni tego œwiata. Coraz powszechniejsze by³o 
przekonanie, ¿e czyny Katarzyny, p³yn¹ce z m¹droœci i roztropnoœci, mia³y 
swoje zakorzenienie w mocy Bo¿ej, ¿e dzia³a³a z Jezusowego natchnienia. 
Wszystko, co Katarzyna mówi, czyni i pisze - ona sama i ludzie traktowali 
to jako Bo¿e pos³annictwo. 

„

4                                                                                             RODZINA   OSOWSKA  NR4(168)

Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich Taka postawa doprowadzi³a j¹ do k³opotów z Inkwizycj¹, jednak s¹d 
nie dopatrzy³ siê ¿adnych b³êdów  i herezji. Tym bardziej bêdzie odt¹d 
pisaæ, w imieniu Bo¿ego Oblubieñca, do najznakomitszych osób ówczesnej 
Europy, z papie¿em i królami na czele. Nadto skupi³a wokó³ siebie spore 
grono uczniów - elitê Sieny - dla których by³a duchow¹ mistrzyni¹ i 
przewodniczk¹,

Naciska³a na papie¿a, by z Awinionu wróci³ do Rzymu i rzeczywiœcie 
tak siê sta³o. Grzegorz XI powróci³, ale ju¿ nie na Lateran, gdzie przez 
ponad 1000 lat by³a siedziba papieska, teraz ca³kowicie zdewastowana i 

rozgrabiona, ale do stosunkowo dobrze 
zachowanego Watykanu.

Do¿y³a jeszcze pocz¹tku wielkiej schizmy: 
by³ papie¿ i antypapie¿. Katarzyna pisa³a, 
odwiedza³a kardyna³ów, królów, ksi¹¿¹t 
zachêcaj¹c do wiernoœci Koœcio³owi, do jednoœci i 
pokoju. Popiera³a tak¿e reformy wprowadzone 
przez papie¿a Urbana VI. Na ¿yczenie Ojca œw. 
przenios³a siê do Rzymu z grup¹ swoich uczniów, 
by skuteczniej s³u¿yæ Stolicy Apostolskiej.

Wyczerpana z si³ zmar³a 29. kwietnia 1380 
roku, w³aœnie w Rzymie w wieku zaledwie 33 lat.

Œwiêta Katarzyna by³a niew¹tpliwie 
fenomenem w ¿yciu Koœcio³a. ¯adna kobieta w 
historii Europy nie mia³a tak znacz¹cego wp³ywu 
na historiê i bieg wypadków naszego kontynentu. 

Jest powszechnie uwa¿ana za jeden z najznakomitszych umys³ów 
teologicznych w Koœciele. Mo¿e o tym œwiadczyæ jej wybitne dzie³o pod 
tytu³em Dialog”. Nic przeto dziwnego, ¿e szybko zosta³a og³oszona 
œwiêt¹, a w roku 1970 Pawe³ VI nada³ jej tytu³ doktora Koœcio³a oraz 
patronki Europy. Jest tak¿e patronk¹ stra¿aków.

Ks. Henryk Bietzke

„
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niekoniecznie maj¹ taki tytu³ naukowy).Tymczasem o tym, czy ktoœ 
rzeczywiœcie mo¿e siê zaliczyæ do elity narodu, w cywilizowanym - i 
szerszym - œwiecie, decyduj¹ przede wszystkim jego cnoty. A te nabywa siê 
z dwóch Ÿróde³: z dziedziczenia i z wychowania.  Oba Ÿród³a siê 
uzupe³niaj¹. I to w ten sposób, ¿e im mniej cnót siê dziedziczy, tym lepsze 
powinno byæ wychowanie.  W dniu 23. 08. ub. roku wyczyta³em w 
internecie na „wp” tak¹ uwagê internauty:
~Maciek  
„Zastanawiam siê, na jakiej podstawie budowaæ mam wychowanie swoich 
dzieci? Nie ma œwiêtoœci, nie ma autorytetów, wszystko gnoimy, nikomu nie 
ufamy, wszystko Ÿle, sami z³odzieje, oszuœci, powszechna degrendgolada... 
Ludzie, dok¹d my zmierzamy?  Ok. Myœla³em, ¿e tylko my 40 - latkowie 
jesteœmy pokoleniem straconym, póŸniej, ¿e 30 - latkowie, a teraz ju¿ wiem, 
¿e i 20 - latkowie nie bêd¹ w stanie nic zmieniæ, jeœli nie wychowamy 
porz¹dnie tych ma³ych teraz dzieci. Ale jak? Na czym? Na tym 
powszechnym gnoju?”

Przepraszam za cytowanie w oryginale, ³¹cznie z b. brutalnymi 
okreœleniami .

Jakie cnoty nale¿y kszta³towaæ u swoich dzieci i m³odzie¿y?  Za 
Ÿród³em, które poni¿ej publikujê, wymieniê je i omówiê w nastêpnych 
odcinkach. Przedtem jednak przytoczê definicjê „cnót”. Czym w³aœciwie 
s¹ cnoty? S¹ to sprawnoœci, które daj¹ ³atwoœæ czynienia dobra, przy 
jednoczesnym zachowaniu wolnoœci! Najogólniej rzecz ujmuj¹c - to 
doskona³oœæ dzia³ania w pewnym obszarze ludzkiej egzystencji.

Usprawniamy umys³, wolê, popêdy, które ju¿ nie s¹ pozostawione 
same sobie, ale staj¹ siê usposobione do czynienia dobra i zdobywania 
wiecznoœci! A gdy przez modlitwê i otwarcie na £askê Bo¿¹ nabior¹ 
charakteru nadprzyrodzonego, staj¹ siê potê¿nym narzêdziem przemiany 
cz³owieka.Tak jak trenuje siê biegi, skoki, grê w pi³kê no¿n¹, tak trzeba 
wytrenowaæ swoj¹ si³ê moraln¹ i duchow¹. I tak nale¿y trenowaæ swoje 
dzieci w procesie wychowania.
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P.S. Realny przyk³ad: Maj¹c 6-7 lat uwa¿any by³ za dziecko b. egoistyczne i ³akome, 
szczególnie gdy w grê wchodzi³y cukierki i inne s³odycze. Aby udowodniæ, najpierw 
sobie, ¿e mo¿e siê zmieniæ, postanowi³ przez okr¹g³y rok „æwiczyæ” altruizm, dziel¹c 
siê za ka¿dym razem, gdy otrzymywa³ lub kupowa³ sobie s³odycze, po po³owie - dla 
siebie i dla brata Tadka. Robi³ to konsekwentnie, mimo ¿e pocz¹tkowo sprawia³o mu 
to du¿¹ przykroœæ. Po roku – do dnia dzisiejszego - dzielenie siê dobrem z innymi jest 
dla niego przyjemnoœci¹. Objawia siê to m.in. w corocznych darowiznach na ró¿ne 
cele charytatywne i spo³eczne.

Z cyklu:  Bez  cnót  nie ma  wychowania

ytanie tytu³owe jest szczególnie zasadne w odniesieniu do naszej 
Ojczyzny – do Polski! M³oda polska demokracja republikañska 
wymaga œwiat³ych i moralnie silnych przywódców. I nie tylko 

przywódców, ale szerokich rzesz intelektualistów. Jednym s³owem 
warstwy prawdziwej inteligencji. Wystêpuj¹ tu zarówno niedobory, jak i 
wype³nianie braków substytutami. Niedobory s¹ ewidentne, bior¹c pod 
uwagê celowe wyniszczanie polskiej inteligencji przez okupantów: 
niemieckiego i rosyjskiego w czasie II wojny œwiatowej i Powstania 
Warszawskiego, jak równie¿ przez re¿im komunistyczny, zainstalowany w 
Polsce przez zwyciêski Zwi¹zek Radziecki i rodzimych czerwonych 
kolaborantów w okresie „utrwalania w³adzy ludowej”, zwanym „okresem 
stalinowskim”. Wystarczy wspomnieæ tutaj hekatombê polskiej 
inteligencji w Bydgoszczy  w pierwszych dniach wrzeœnia 1939 roku, 
eksterminacjê profesorów lwowskich i krakowskich przez okupantów, 
wymordowanie - przez bolszewików - polskich jeñców wojennych w 
Katyniu i innych miejscach kaŸni na terenie Zwi¹zku Radzieckiego, 
eksterminacjê tysiêcy inteligentów polskich w niemieckich, 
faszystowskich obozach koncentracyjnych i rosyjskich, stalinowskich 
³agrach, eksterminacjê bojowników i ludnoœci cywilnej w Powstaniu 
Warszawskim. A po wojnie fizyczn¹ likwidacjê tysiêcy patriotów polskich- 
g³ównie by³ych ¿o³nierzy AK- w wiêzieniach komunistycznych Zwi¹zku 
Sowieckiego I PRL-u. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o ofiarach na frontach 
przed i w czasie II wojny œwiatowej. Do tych strat zaliczyæ te¿ trzeba 
wybitnych przedstawicieli narodu polskiego, którzy w kwietniu 2010 roku 
zginêli pod Smoleñskiem, w drodze na uroczystoœci katyñskie. W okresie 
ostatnich 100 lat ¿aden kraj œwiata nie poniós³ takich strat swoich elit 
jak Polska!!.

Stan ten odbija siê ujemnie na wszystkich dziedzinach ¿ycia 
spo³ecznego. Jego jakoœæ (i „wydajnoœæ”) jest proporcjonalna do jakoœci i 
iloœci elit. Niedobory - a ¿ycie spo³eczne nie znosi pró¿ni w tej dziedzinie - 
wype³niaj¹ w du¿ej mierze substytuty, czêsto „fa³szywe autorytety”. 
Wystarczy doœæ wysokie IQ, odpowiednie stosunki czy wysoki status 
maj¹tkowy, a szczególnie poparcie wzajemne z w³adz¹, aby zostaæ 
zaliczonym (w pierwszym rzêdzie przez ni¹ i przez „jej” media) do grona 
wybitnych specjalistów, ekspertów, publicystów i…„profesorów”(tych, 
którzy gdzieœ, kiedyœ wyk³adali lub wyk³adaj¹ na jakiejœ uczelni, a 

Dlaczego, w procesie wychowania m³odego pokolenia, trzeba 
kszta³towaæ  cnoty i jakie cnoty? (1)

P
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