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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

STATYSTYKA  PARAFIALNA
za  rok  2012

Wed³ug statystyki parafialnej:

-  ochrzczono 84 (84) dzieci,
-  do I Komunii przyst¹pi³o 87 (84) dzieci,
-  do bierzmowania przyst¹pi³o 97 (109) gimnazjalistów,
-  w czasie œlubnych mszy œw. zwi¹zki ma³¿eñskie zawar³o
   16 (25) m³odych par,
-  po¿egnaliœmy zmar³ych 41 (30) parafian.

(W nawiasach podano liczby z 2011 roku)

Intencje modlitewne na styczeñ
Ogólna: 
tajemnicê Chrystusa i z radoœci¹ dawaæ œwiadectwo o darze wiary w 
Niego.
Misyjna:  Aby wspólnoty chrzeœcijañskie na Bliskim Wschodzie, czêsto 
dyskryminowane, by³y obdarzane przez Ducha Œwiêtego moc¹ wiernoœci 
i wytrwa³oœci.

Aby w Roku Wiary chrzeœcijanie mogli g³êbiej poznaæ 

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(listopad, grudzieñ 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Szymon Rybak, 03.11.2012
Nikola Daria Podsiad³owska, 10.11.2012
Natalia Bielska, 18.11.2012
Jakub Bartosz Lemski, 18.11.2012
Natalia Ewa Kaczmarek, 18.11.2012
Piotr Franciszek £osowski, 18.11.2012
Lena Wiecze¿ycka, 09.12.2012
Micha³ Mateusz Ró¿ycki, 09.12.2012
Jakub Chmielewski, 09.12.2012
Emilia Agnieszka P³achta, 26.12.2012
Izabela Browarczyk, 26.12.2012
Patrycja Marta Mania, 26.12.2012

Sakramentalnym  ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Micha³ Górka i Edyta Radomska, 24.11.2012

Do Pana odeszli:
Ma³gorzata Bu³³o, l. 88
Oswin Makurath, l. 82
Irena Brandt, l. 82
Natalia Mieczkowska, l. 88
Olgierd Sankowski, l. 69
Barbara Bie³ous, l. 58
Genowefa Sikora, l. 88
Stefan Borowski, l. 65
Adam Konkol, l. 39
Jan Bigos, l. 78
Edward Latosiñski, l. 66
Ewa Koleœnik, l. 81
Hildegarda Renata Falow, l. 71
Beata Morawska, l. 49

DZIEÑ  CHOREGO

Ks. Proboszcz i Parafialna CARITAS zapraszaj¹ chorych 
0011. lutego (poniedzia³ek) na godzinê 10  do dolnego koœcio³a na 

mszê œw. z b³ogos³awieñstwem chorych.

W naszej parafii, 
jest sprawowana specjalna msza œw. dla chorych, po³¹czona z 
indywidualnym b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. 

W zwi¹zku z tym:

Po mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS zaprasza na skromny 
poczêstunek do klubu BETANIA.

Opiekunów chorych prosimy o u³atwienie podopiecznym 
uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.

z okazji Miêdzynarodowego Dnia Chorego, od kilku lat 

INFORMACJA
PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS 

ZA ROK 2012
POMOC  DZIECIOM

POMOC  PARAFIANOM

Na do¿ywianie dzieci w szkole                                               18640 z³
Na zakup podrêczników i innych przyborów                             520 z³
Dojazdy do szko³y (bilety), wyjazdy szkolne itp.                       209 z³
Wypoczynek dzieci (letni i zimowy)                                         3413 z³
Pomoc dzieciom Afryki                                                             1200 z³
Razem                                                                                      23982 z³         

Pomoc w utrzymaniu zdrowia                                                   5905 z³
Pomoc w zakupie opa³u                                                             4370 z³
Inna pomoc                                                                               12250 z³
     w tym na zakup ¿ywnoœci     12050 z³ 
     zapomogi                                                                               3810 z³
Razem                                                                                      26335 z³
Koszty  - poczêstunek dla chorych, paczki œwi¹teczne dla 
dzieci, poczêstunek dla pielgrzymów, koszty telefonu itp         1127 z³
      OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy wynios³a          51444z³  

Dokoñczenie informacji na stronie 4

NIEZBÊDNA  PRZEBUDOWA

Nasz koœció³  
by³ projekto-
wany w latach 

1 9 8 1  -  1 9 8 3  i  
budowany w latach 
1983 -1989, a wiêc w 
czasach, gdy dostêp do 
materia³ów budowla-
n y c h  b y ³  b a r d z o  
utrudniony, a asorty-
ment tych materia³ów 
na polskim rynku 
niewielki.  
         Po up³ywie prawie æwieræ wieku w s³u¿bie Bo¿ej, pewne fragmenty 

budowli wykonane w ówczesnej technologii, 
wymagaj¹ przebudowy. Takim fragmentem s¹ 
miêdzy innymi frontowe œciany koœcio³a, ze 
skoœnymi, popêkanymi i nieszczelnymi 
obecnie, p³ytami szklanymi.  
    Nowe, zaproponowane  rozwi¹zanie 
elewacji frontowej, zapewni nie tylko 
szczelnoœæ œcian, lecz tak¿e du¿o lepsz¹ 
izolacjê termiczn¹. Jest to warunek konieczny, 
pozwalaj¹cy na wykonanie w przysz³oœci 
ogrzewania górnego koœcio³a.

Redakcja
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Pani Jadwiga z kompletem prawnucz¹t

Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele

Z£O¯ENIE  R¥K

W kolejnym artykule z nowego cyklu „Nasza obecnoœæ w 
Koœciele” chcielibyœmy napisaæ kilka s³ów o gestach r¹k, 

ze szczególnym uwzglêdnieniem gestu z³o¿enia r¹k. Komisja d.s. 
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski podaje 
w Ceremoniale Wspólnoty Parafialnej (Czêœæ I, Rozdzia³ II) co 
nastêpuje:

Inne gesty r¹k.

101. Oprócz znaku krzy¿a i znaku 
pokoju, istniej¹ inne gesty r¹k, które w 
liturgii odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê. Poprzez 
nie wyra¿amy nasze uwielbienie i 
dziêkczynienie, ¿al i skruchê, a tak¿e 
b³aganie i proœbê. Gesty r¹k towarzysz¹ 
naszym najwa¿niejszym prze¿yciom 
duchowym w czasie liturgii. Wyra¿aj¹ 
nasz¹ wiarê i na ni¹ oddzia³uj¹. Dlatego 
nale¿y troszczyæ siê o ich czytelne 
wykonywanie.

102. Wœród tych gestów najczêœciej 
spotykamy: modlitewne z³o¿enie lub 

wzniesienie r¹k, bicie siê w piersi, obmycie r¹k, na³o¿enie r¹k na g³owê.

a. Rêce z³o¿one na sposób "gotycki" (palce wyprostowane, 
skierowane ku górze – przyp. red.) przyjmuj¹ wszyscy us³uguj¹cy 
przy o³tarzu, gdy stoj¹ lub klêcz¹. Gdy natomiast siedz¹ rêce s¹ 
z³o¿one na kolanach. Pozostali uczestnicy unikaj¹ takich gestów 
r¹k, które uchodz¹ w danej wspólnocie za zbyt swobodne, 
dziwaczne i prowokuj¹ce. Mog¹ bowiem przyczyniaæ siê do 
rozpraszania i odwracania uwagi innych. Wskazane jest, aby 
trzymali rêce z³o¿one na sposób "romañski" (palce splecione – 
przyp. red.).

b. Rêce wzniesione w górê (postawa "orans"), przyjmuje kap³an w 
czasie odmawiania modlitw liturgicznych (...)

103. Pytania i w¹tpliwoœci:

(…) b. Czy mo¿na wznosiæ rêce wraz z kap³anem w czasie 
odmawiania modlitwy eucharystycznej lub innych modlitw? W 
czasie modlitwy eucharystycznej oraz innych modlitw 
odmawianych przez kap³ana nie mo¿na tego czyniæ. Natomiast 
modlitwy odmawiane wspólnie, np. Ojcze nasz, szczególnie 
podczas Mszy z udzia³em dzieci, mo¿na odmawiaæ z 
wzniesionymi w górê rêkami.

Redakcja

ZNAKI  ROKU  WIARY
HYMN  ROKU  WIARYH

CREDO,  DOMINE

1. Kroczymy pe³ni oczekiwañ po omacku ciemn¹ noc¹. * Ty 
spotkasz nas w Adwencie naszych dziejów; * jesteœ dla nas Synem 
Najwy¿szego. * Credo, Domine, credo! Ze œwiêtymi, którzy krocz¹ 
razem z nami. * O Panie, prosimy Ciê: * adauge, adauge nobis 
fidem! * Credo, Domine, adauge nobis fidem.

2 Kroczymy s³abi, zagubieni, bez chleba powszedniego. * Ty nas 
sycisz œwiat³em Twego Narodzenia.  * Jesteœ dla nas gwiazd¹ 
porann¹. *Credo, Domine, credo! Wraz z Maryj¹, pierwsz¹ z 
wierz¹cych. * O Panie, prosimy Ciê: * adauge, adauge nobis fidem! 
* Credo, Domine, adauge nobis fidem.

3. Kroczymy zmêczeni i cierpi¹cy * s¹ otwarte nasze rany. * Ty 
uzdrawiasz szukaj¹cych na pustyni. * Jesteœ d³oni¹, która nas 
uzdrawia. * Credo, Domine, credo! Wraz z biednymi, którzy stoj¹ u 
bram Twoich, * O Panie, prosimy Ciê: * adauge, adauge nobis 
fidem! * Credo, Domine, adauge nobis fidem.

4. Kroczymy dŸwigaj¹c ciê¿ar krzy¿a, * id¹c œladem Twoich 
kroków. * Ty prowadzisz nas po drogach tego œwiata, * jesteœ dla 
nas nadziej¹ kresu. * Credo, Domine, credo! * Z pokornymi, którzy 
pragn¹ powstaæ z martwych, * O Panie, prosimy Ciê. *  adauge, 
adauge nobis fidem! * Credo, Domine, adauge nobis fidem.

5. Kroczymy czekaj¹c na wezwanie * w zes³aniu Ducha Œwiêtego. * 
W tym tchnieniu znowu stajesz siê obecny * jesteœ dla nas S³owem 
przysz³oœci. * Credo, Domine, credo! * Wraz z Koœcio³em, który 
g³osi Ewangeliê * O Panie, prosimy Ciê: * adauge, adauge nobis 
fidem! * Credo, Domine, adauge nobis fidem.
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JASE£KA

W dniu 24 grudnia 2012r. w naszej parafii, przed Msz¹ Œw. o godz. 
0022 , odby³y siê jase³ka. W jase³kach udzia³ wziêli Ministranci i 

Eucharystyczny Ruch M³odych (Eremici). Jase³ka zosta³y 
przygotowane przez ks. £ukasza i p. Joannê Bu³³o. Oprawê muzyczn¹ 
przygotowa³a p. Joanna oraz p. Agata Broniewska, za co bardzo 
dziêkujemy.

Aktorzy przedstawili jase³ka w wersji wspó³czesnej: Œwiêta Rodzina 
szuka³a miejsca na nocleg na naszym osiedlu, Trzej Królowie przyjechali 
piêknymi samochodami, by z³o¿yæ ho³d nowonarodzonemu Jezusowi. Gra 
aktorska przeplatana by³a filmami. Jase³ka zaprezentowane przez LSO i 
ERM bardzo spodoba³y siê obecnym w Koœciele. Pozwoli³y poczuæ 
rodzinn¹ atmosferê zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i rozpocz¹æ 
wspólne œwiêtowanie narodzin Zbawiciela.

Po przedstawieniu Ks. Proboszcz Wojciech z³o¿y³ wszystkim 
obecnym œwi¹teczne ¿yczenia. PóŸniej odby³a siê Pasterka dla dzieci.

30Kolejny raz jase³ka zosta³y wystawione w Nowy Rok o godz. 15 .

Ks. £ukasz

grupy parafialne, ¿e tym razem w sposób szczególny poœwiêci swój dar 
przekonywania ludzi na rzecz chóru.

Pragnê zachêciæ i namówiæ naszych s¹siadów, mieszkañców Osowy 
do zainteresowania siê naszym Stowarzyszeniem Œpiewaczym i 
zapewniam, ¿e udzielanie siê w naszym chórze, to nie tylko wdziêczne 
hobby, ale równie¿  sposób na godne spo³eczne dzia³anie w dziedzinie 
kultury naszego osiedla, a przede wszystkim aktywne uczestniczenie w 
¿yciu naszego Koœcio³a. Podobnie jak inni ludzie w naszej spo³ecznoœci, 
my chórzyœci tak¿e nie mamy czasu, bo mamy takie same problemy jak 
wszyscy inni, a to z nauk¹, z prac¹, z rodzin¹ itd. Œwiadomie rezygnujemy 
jednak z niektórych sposobów spêdzania czasu i staramy siê byæ lepiej 
zorganizowani. 

I jeszcze jedno. Ca³y czas apelujemy o wsparcie naszego zespo³u 
poprzez zapisanie siê do naszego chóru, a tak¿e poprzez przekazanie nam 
wystêpuj¹cego w rozliczeniach podatkowych 1%. Mo¿e realizowana przez 
nas kultura muzyczna jest godna wsparcia. Wystarczy wpisaæ do 
formularza PIT KRS nr 0000280249.

Konrad Hoga 
 Prezes Stowarzyszenia Œpiewaczego im. J. Orszulika

UCZESTNICZYMY  
W ¯YCIU  KOŒCIO£A

Chór nasz, dzia³aj¹c ju¿ ponad 30 lat, mia³ w swojej historii wiele 
osi¹gniêæ, jednak¿e aby wykazaæ siê czymkolwiek, jak¹kolwiek 
prac¹ musz¹ istnieæ ludzie - zapaleñcy i mi³oœnicy muzyki 

wokalnej, muzyki chóralnej, a z tym jest coraz gorzej. Kiedyœ u pocz¹tków 
naszej dzia³alnoœci zespó³ nasz liczy³ ponad 30 osób, a dzisiaj oscyluje w 
granicach 20. Oczywiœcie inne warunki by³y 30 lat temu, kiedy napiêcia 
zawodowe, rodzinne, kiedy pêd ¿ycia nie by³ tak wielki, a warunki 
utrzymania siê i swojej rodziny by³y inne, mo¿e by³o ³atwej poœwiêciæ siê 
tak szlachetnemu hobby jak œpiew chóralny. Proszê jednak uwierzyæ, ¿e 
nasi chórzyœci tak¿e ¿yj¹ w obecnych warunkach, a jednak potrafi¹ 
odpowiedni czas wygospodarowaæ, gdy¿ faktycznie jest to kwestia wyboru 
co robiê w moim ¿yciu /czy np. bawiê siê du¿o pilotem od TV/. 

Zdajê sobie sprawê, ¿e nastêpuje proces zeœwiecczenia 
spo³eczeñstwa, o czym œwiadczy fakt, ¿e tylko 30% naszych parafian 
uczestniczy w niedzielnych mszach œw., co wynika z ostatnich badañ /przy 
œredniej krajowej 33- 34%/. Mamy jednak nadziejê, ¿e z tej grupy 
praktykuj¹cych parafian mo¿na by wy³oniæ garstkê /chocia¿ 20 osób/, które 
mog³y by w³¹czyæ siê do naszego zespo³u. 

Wiemy o tym, ¿e jest wiele osób, które kiedyœ œpiewa³y i mog³yby 
wróciæ, jak równie¿ s¹ ludzie, którzy udzielaj¹ siê w innych parafiach, a 
mam nadziejê, ¿e obudzi siê w nich kiedyœ lokalny- parafialny patriotyzm. 
Czasami przelatuje mi w g³owie myœl, ¿e czêœæ osób uwa¿a, ¿e chór jest w 
ogóle w parafii niepotrzebny. Taki pogl¹d mo¿e siê rodziæ tylko pod 
wp³ywem pr¹dów d¹¿¹cych do ca³kowitej laicyzacji /mo¿e bardziej 
ateizacji/ naszego spo³eczeñstwa. Oczywistym jest fakt, ¿e chór, a 
zw³aszcza dobry chór, jest potrzebny w ka¿dej parafii, zw³aszcza, ¿e w 
wielu wypadkach jest wrêcz potrzebny jako s³u¿ba liturgiczna o³tarza, co 
niejednokrotnie podkreœla w swoich wypowiedziach diecezjalny opiekun 
chórów ksi¹dz prof. Stanis³aw Ziêba – kanclerz Kurii. 

Koñcz¹c te myœli ufamy, ¿e nasz ksi¹dz proboszcz, który ma wiele 
spraw na g³owie zarz¹dzaj¹c parafi¹, a w tym aktywnie wspiera wszystkie 

PASTERKA

Tabernakulum ( Œwiêty zapas”) ma now¹, piêkn¹ oprawê„

Komunia œwiêta

Pasterka koncelebrowana

2. LUTY
OFIAROWANIE  PAÑSKIE

Lumen ad revelationem gentium
Œwiat³o na objawienie pogan

W  t y m  m i e j s c u  œ w i ¹ t y n i  
jerozolimskiej, w którym dokonywano 
obrzêdu oczyszczenia matek po 
narodzinach pierworodnego, po raz 
pierwszy pad³y te s³owa. Wypowiedzia³ 
je  s tarzec  Symeon,  k tóry  by³  
prorokiem.Wypowiedzia³ je wobec 
Maryi i Józefa, którzy przynieœli do 
œwi¹tyni Dzieciê narodzone w Betlejem. 

Œwiat³o œwiecy jest znakiem 
Chrystusa ofiarowanego w œwi¹tyni.



Œw. Franciszek  Salezy
Biskup i doktor Koœcio³a, patron pisarzy i dziennikarzy

Wspomnienie liturgiczne w dniu 24.stycznia

Urodzi³ siê w roku 1567 w Sabaudii. Niezwykle uzdolniony, 
studiowa³ w Pary¿u i Padwie - uzyska³ tytu³ doktora prawa 
cywilnego i koœcielnego. Rodzice wi¹zali z nim wielk¹ nadziejê na 

karierê w administracji pañstwowej. Ba - nawet wyszukali mu w³aœciw¹ 
narzeczon¹. A oto odpowiedŸ Franciszka: “Tato, widzia³em ow¹ pannê, ona 
naprawdê zas³uguje na kogoœ lepszego ode mnie”.

Wybra³ drogê kap³añsk¹. Jeszcze jako student postanowi³ sobie, ¿e nie 
bêdzie unikaæ, ani nie bêdzie skracaæ nigdy rozmowy z nikim, choæby ma³o 
sympatycznym i nudnym. Zosta³ ksiêdzem a potem biskupem Genewy w 
bardzo trudnym œrodowisku o przewadze kalwiñskiej. G³osi³ teologiczne 
nauki wszêdzie, gdzie go zaproszono. 

Du¿o pisa³, wœród nich dzie³o, które uczyni³o go s³awnym: “Wstêp do 
¿ycia pobo¿nego”. Dzie³o to ukazuje, jak mo¿na uœwiêciæ zwyczajne ¿ycie; 
pisze o strojach, zabawach, uciechach. Jego jedynym celem jest 
doprowadziæ czytelnika do mi³oœci Bo¿ej i naœladowania Chrystusa. Jest to 
niew¹tpliwie kamieñ milowy w historii ¿ycia duchowego. Oto niektóre 
jego myœli: “Wartoœæ ma równie¿ czyn nieudany, jeœli by³ czyniony z 
mi³oœci do Boga; zas³uga niesionego krzy¿a nie polega na jego ciê¿arze, 
lecz na sposobie, w jaki jest niesiony; jedzenie picie, przechadzanie siê, jeœli 
robimy to z mi³oœci do Boga, mog¹ mieæ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ poty i 
dyscypliny. Trzeba wiêc zwracaæ uwagê na jakoœæ naszych uczynków 
bardziej, ni¿ na ich wielkoœæ czy liczbê”.

Do sióstr mówi³: “Szaleñstwem jest chcieæ umrzeæ œmierci¹ 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich m ê c z e ñ s k ¹  w  
Indiach, a tymczasem 
zaniedbywaæ w³asne 
obowi¹zki codzienne”.

A d o  g o r l i w e j  
chrzeœcijanki  pisa³ :  
“Pani - trzeba trochê 
skróciæ modlitwy w 
koœc ie le ,  ¿eby  n ie  
zaniedbywaæ obowi¹z-
ków domowych. Jest 
pani zamê¿na i na dzieñ 
niech pani bêdzie ¿on¹ i 
m a t k ¹  w  p e ³ n y m  
znaczeniu”.

Pisa³, jaki jest idea³ 
mi³oœci Boga prze¿ywanej w œwiecie: ¿eby ci mê¿czyŸni i kobiety mieli 
skrzyd³a, by wznosiæ siê do Boga mi³osn¹ modlitw¹;  ¿eby mieæ tak¿e nogi, 
by chodziæ z mi³oœci¹ do innych ludzi; ¿eby nie mieæ “skwaszonych min”, 
lecz uœmiechniête twarze, wiedz¹c, ¿e zmierzaj¹ ku radoœci domu Pana.

W tej epoce pe³nej napiêæ, sporów religijnych, fanatyzmu i 
radykalizmu - œw. Franciszek objawia wprost wyj¹tkowy umiar i 
³agodnoœæ. Ma wielu przyjació³ w ró¿nych warstwach spo³ecznych i 
grupach religijnych. Za³o¿y³ wspólnie ze œw. Joann¹ de Chantal zakon 
wizytek. Jego imieniem nazwane zosta³o jedno z najbardziej dynamicznych 
wspó³czesnych zgromadzeñ zakonnych - ksiê¿a salezjanie. Duszpasterzuj¹ 
tak¿e w naszej diecezji w Rumii i Orunii.

Ks. Henryk Bietzke

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Jak widzimy, œwiatowe i polskie neopogañskie si³y staraj¹ siê 
wprowadziæ „genderow¹ “ ideologiê do polskiego prawa pod pretekstem 
„zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej”. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e w Polsce mamy wystarczaj¹ce narzêdzia prawne przeciwko 
takiej przemocy, o czym miêdzy innymi mówi³, przeciwny podpisaniu 
Konwencji, minister Jaros³aw Gowin.

Oczywiœcie, podpisanie Konwencji przez rz¹d nie oznacza obowi¹zku 
jej ratyfikowania, a dopiero ratyfikacja przez polski parlament oraz przez 
prezydenta poci¹gnie za sob¹ skutki prawne.

Mam jednak nadziejê, która wynika z faktu, i¿ w naszym parlamencie 
wiêkszoœæ pos³ów i senatorów stanowi¹ osoby wierz¹ce w Boga, ¿e 
omawiana Konwencja nie zostanie ratyfikowana. Pod warunkiem, ¿e kluby 
nie zarz¹dz¹ „dyscypliny g³osowania” - wbrew sumieniu swoich cz³onków.

Jan Juranek

IDEOLOGICZNA  WRZUTKA

Polski rz¹d podpisa³ „Konwencjê Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej”. 
Konwencja ma dezorientuj¹c¹ nazwê i zbudowana jest na 

ideologicznych za³o¿eniach, których nie sposób zaakceptowaæ. Ani g³os 
Koœcio³a, ani bardzo licznych organizacji, które apelowa³y o nie 
podpisywanie Konwencji, nie zosta³ przez rz¹d wziêty pod uwagê.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyda³o w tej sprawie 
oœwiadczenie w lipcu ub. roku, w którym czytamy:

„Konwencja, choæ poœwiêcona jest istotnemu problemowi przemocy 
wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawd¹ 
za³o¿eniach, których w ¿aden sposób nie mo¿na zaakceptowaæ.

Wskazuje ona, ¿e przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaœ jej 
Ÿród³em s¹ religia, tradycja i kultura. Art. 12 zobowi¹zuje sygnatariuszy do 
walki z dorobkiem cywilizacyjnym, traktowanym jako zagro¿enie i Ÿród³o 
przemocy. 

Wprowadza definicjê p³ci jako <<spo³ecznie skonstruowane role, 
zachowania i cechy, które dane spo³eczeñstwo uznaje za w³aœciwe dla 
kobiet i mê¿czyzn>> (art.3), przy czym ca³kowicie pomija naturalne 
biologiczne ró¿nice pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ i zak³ada, ¿e p³eæ 
mo¿na wybieraæ.

Szczególny niepokój wzbudza na³o¿enie na sygnatariuszy obowi¹zku 
edukacji (art. 14) i promowania m.in. <<niestereotypowych ról p³ci>>, a 
wiêc homoseksualizmu i transseksualizmu. 

£¹czenie s³usznej zasady przeciwdzia³ania przemocy z prób¹ 
niebezpiecznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez 
miliony rodziców w Polsce wartoœci, jest bardzo niepokoj¹cym sygna³em”.

Opinia ta zosta³a przez rz¹d ca³kowicie pominiêta.
Na tradycyjnym, przedœwi¹tecznym spotkaniu z przedstawicielami 

Kurii Rzymskiej, Benedykt XVI mówi³ miêdzy innymi, ¿e pod has³em 
„gender” pojawi³a siê nowa filozofia seksualnoœci. „Mê¿czyzna i kobieta 
jako rzeczywistoœæ stworzenia, jako natura osoby ludzkiej, ju¿ nie istniej¹. 
Cz³owiek kwestionuje swoj¹ naturê. (...) Manipulowanie natur¹, potêpiane 
dziœ w odniesieniu do œrodowiska, staje siê tutaj wyborem podstawowym 
cz³owieka wobec samego siebie. Istnieje teraz tylko cz³owiek w sposób 
abstrakcyjny, który nastêpnie autonomicznie coœ sobie wybiera jako swoj¹ 
naturê. Dochodzi do zakwestionowania mê¿czyzny i kobiety w ich, 
wynikaj¹cej ze stworzenia, postaci osoby ludzkiej, które nawzajem siê 
dope³niaj¹. Jeœli jednak nie istnieje dwoistoœæ mê¿czyzny i kobiety jako 
dana wynikaj¹ca ze stworzenia, to nie ma ju¿ tak¿e rodziny, jako czegoœ 
okreœlonego na pocz¹tku przez stworzenie. Ale w takim przypadku równie¿ 
potomstwo utraci³o miejsce, jakie do tej pory jemu siê nale¿a³o, i 
szczególn¹, w³aœciw¹ sobie godnoœæ”.

Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru 
do salki parafialnej:  

00- w poniedzia³ki o godz. 19
30

- w œrody o godz. 18

INFORMACJA
PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS 

ZA ROK 2012
Dokoñczenie ze strony 1

Opiek¹ PZ CARITAS w roku 2012 objêtych by³o 53 rodzin, 6 osób 
samotnych i  35 bezdomnych.

Poza t¹ wymiern¹ form¹ materialnego wsparcia corocznie z okazji 
œwi¹t Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia wiele rodzin znajduj¹cych siê w 
trudnej sytuacji korzysta z pomocy ¿ywnoœciowej dziêki tzw darowi o³tarza 
sk³adanemu  przez naszych parafian. 

W bie¿¹cym roku dziêki przychylnoœci w³aœcicieli sklepów MARCIN 
i MARJOL, za co serdecznie dziêkujemy, Parafialny Zespó³ CARITAS 
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia  przeprowadzi³ w tych sklepach 
zbiórkê ¿ywnoœci. W ramach  zbiórki zebrano ³¹cznie ok 377 kg produktów 
spo¿ywczych.  

Szczegó³owe zestawienie przedstawiono w okresie œwi¹tecznym na 
naszej parafialnej stronie internetowej.

Zestawi³ Andrzej Balk
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