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

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

SWIETO
PODWYZSZENIA

KRZYZA  SWIETEGO

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec, lipiec, sierpieñ 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Pola Izabela Gêbiœ, 03.06.2012
Maciej Jan Chrapkowski, 03.06.2012
Oskar Jan Telega, 09.06.2012
Marta Modzelewska, 10.06.2012
Wojciech Kawala, 10.06.2012
Natalia Oliwia Formela, 10.06.2012
Wojciech Mariusz Lademann, 10.06.2012
£ukasz Bagrowski, 10.06.2012
Gabriela Wycinka, 10.06.2012
Leon Mateusz Klein, 10.06.2012
Julia Helena Kubiak, 24.06.2012
Magdalena El¿bieta Kocio³ek, 01.07.2012
Helena Kryszczuk, 07.07.2012
Pola Inga Paw³owska, 08.07.2012
Oliwier Andrzej Plasota, 08.07.2012
Iga Kot³owska, 08.07.2012
Marcin Bronis³aw Lisowski, 12.08.2012
Nadia Anastazja Jagodziñska, 12.08.2012
Henry John Koltyk, 12.08.2012
Mateusz Mariusz Ostachowski, 15,08,2012
Nikodem Jakub Jasnoch, 25.08.2012

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Adam Rypalla i Agnieszka Gostkowska, 16.06.2012
Karol Wa¿ny i Agnieszka Jasek, 21.07.2012
Patryk Romanowski i Beata Kwapisz, 11.08.2012
Mateusz Zwierzchowski i Joanna £aszkiewicz, 18.08.2012

Do Pana odeszli:
Jerzy Ludwik Kloka, l. 67
Julian S³ugocki, l. 88
Maria Wandtke, l. 82
Jerzy Ró¿ycki, l. 81
Adela Wanda Labuda, l. 55
Gra¿yna Barbara Jesionowska, l. 56
Bronis³awa Legowiec, l. 99
W³adys³aw Makurath, l. 48
Edward Pietrzak, l. 78

Intencje modlitewne na wrzesieñ
Ogólna: 

 Aby postêpowanie polityków cechowa³y zawsze uczciwoœæ, prawoœæ i 
umi³owanie prawdy.

Misyjna:
  Aby we wspólnotach chrzeœcijañskich wzrasta³a gotowoœæ 
doprzekazania misjonarzy, kap³anów i wiernych œwieckich, a tak¿e 
konkretnych zasobów Koœcio³om ubo¿szym.

      Uroczysta suma odpustowa z udzia³em kap³anów 
naszego dekanatu odprawiona zostanie w pi¹tek dnia 

0014. wrzeœnia o godzinie 18 . Sumê odprawi i wyg³osi 
homiliê ksi¹dz pra³at prof. dr hab. Jacek Bramorski. 
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych 
parafian.

K³aniamy Ci siê, Jezu Chryste i b³ogos³awimy Tobie, 
¿eœ przez Krzy¿ i Mêkê swoj¹ odkupi³ œwiat.

Z wysokoœci œwiêtego Krzy¿a

C

 

i, którzy ginêli za wiarê, obejmowali z mi³oœci¹ 
Krzy¿ Chrystusa, powtarzaj¹c: “B³ogos³awimy 
Tobie, ¿eœ przez Krzy¿ i Mêkê odkupi³ œwiat”.

K³aniamy Ci siê, Jezu Chryste! K³aniamy siê. Upadamy 
na kolana. Nie znajdujemy dostatecznych s³ów ani gestów, 
aby wyrazie czeœæ, jak¹ przejmuje nas Twój Krzy¿. jak¹ 
przejmuje nas Twoje wyniszczenie a¿ do œmierci. Jak¹ 
przejmuje nas dar Odkupienia, ofiarowany ca³ej ludzkoœci - 
wszystkim i ka¿demu - przez ca³kowite i bezwzglêdne 
poddanie Twej woli wzglêdem woli Ojca...

Objawi³ mi³oœæ Ojca w swojej mi³oœci. Z wysokoœci 
swego Krzy¿a ma prawo mówiæ do ludzi wszystkich 
czasów: “Kto mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca” 
(J14,9). Objawi³ przez sw¹ œmieræ, ¿e jest w œwiecie Mi³oœæ 
- Mi³oœæ potê¿niejsza ni¿ grzech. Objawi³ Boga, który 
“bogaty jest w mi³osierdzie” (Ef 2,4). Otworzy³ przed nami 
drogê nadziei.

I oto my pragniemy, Chryste, wo³aæ dzisiaj do tego 
Mi³osierdzia, które w sposób nieodwracalny wesz³o w 
dzieje cz³owieka, w ca³y nasz ludzki œwiat - i mimo 
pozorów s³aboœci jest potê¿niejsze od z³a. Jest najwiêksz¹ 
potêg¹ i si³¹, na której mo¿e oprzeæ siê zagro¿ony z tylu 
stron cz³owiek.

Hagios o Theos, Hagios Ischyros, Hagios Athanatos, 
eleison hymas. - Sanctus Deus, Sanctus Dortis, Sanctus 
Immortalis, miserere nobis. - Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, 
Œwiêty a Nieœmiertelny, zmi³uj siê nad nami.

Niech potêga Twojej mi³oœci raz jeszcze oka¿e siê 
wiêksza od z³a, które nam zagra¿a. Niech oka¿e siê wiêksza 
od grzechu - od wielorakich grzechów, które coraz 
bezwzglêdniej okreœlaj¹ sobie publiczne prawo 
obywatelstwa w ¿yciu ludzi i spo³eczeñstw.

Niech oka¿e siê, o Chryste, potêga Twojego Krzy¿a 
wiêksza od sprawcy grzechu, który zwie siê “w³adc¹ tego 
œwiata” (por J 12,31).

Przecie¿: Ty przez Krew i Mêkê Twoj¹ odkupi³eœ œwiat! 
Amen.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum
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ZANIM WEJDZIEMY
W ROK WIARY

Tytu³ powy¿szy jest wspólnym tytu³em cyklu 11 artyku³ów 
Arcybiskupa Józefa Michalika, przewodnicz¹cego Konferencji 
Episkopatu Polski, zamieszczonych w bie¿¹cym roku w tygodniku 

katolickim  NIEDZIELA (w numerach od 5 do 8, 10,11,13,17,19,22 i 23). 
Ksi¹dz arcybiskup w tym cyklu artyku³ów omawia list Papie¿a Benedykta 
XVI zatytu³owany “Porta Fidei” czyli “Podwoje wiary”. A oto zanotowane 
przez mnie niektóre cytowane w tych artyku³ach charakterystyczne myœli 
Ojca Œwiêtego i refleksje ksiêdza Arcybiskupa.

Na pocz¹tku listu apostolskiego Papie¿ stwierdza: Uzna³em, ¿e 
zainaugurowanie Roku Wiary w po³¹czeniu z 50. rocznic¹ otwarcia Soboru 
Watykañskiego II. mo¿e byæ dobr¹ okazj¹ do tego, aby zrozumieæ, ¿e teksty 
nale¿¹ce do spuœcizny pozostawionej przez ojców soborowych, zgodnie ze 
s³owami b³. Jana Paw³a II, nie trac¹ wartoœci ani blasku. Konieczne jest, 
aby by³y nale¿ycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako 
miarodajne i normatywne teksty Magisterium, nale¿¹ce do Tradycji 
Koœcio³a.  Wynika z tego cytatu, ¿e Ojciec Œwiêty og³osi Rok Wiary, byœmy 
pog³êbili znaczenie Sobory Watykañskiego II, byœmy zg³êbili jego ducha. 
W swym pierwszym artykule Arcybiskup Michalik dokonuje oceny, w 
wiêkszoœci pozytywnej, wprowadzania nauk i postanowieñ Soboru w 
Polsce, podkreœlaj¹c wysi³ki kardyna³a Wyszyñskiego, który spokojnie, 
powoli wprowadza³ liturgiczne zmiany soborowe.

We wstêpnej czêœci listu apostolskiego Ojciec Œwiêty pisze, ¿e 
tytu³owe “podwoje wiary” wprowadzaj¹ nas do ¿ycia w komunii z Bogiem, 
pozwalaj¹ na wejœcie do Jego Koœcio³a. Przekroczenie tych podwoi 
oznacza wyruszenie w drogê, która trwa ca³e ¿ycie: od chrztu do przejœcia 
przez œmieræ do ¿ycia wiecznego. Ksi¹dz Arcybiskup zastanawia siê, jakie 
s¹ najbardziej dostêpne dla nas œrodki pog³êbiania tej komunii z Bogiem :

Najwa¿niejszym darem w trudzie budowania wspólnoty z Bogiem jest 
niedzielna Eucharystia i poszanowanie dnia œwiêtego. Zw³aszcza 
zak³ócenia wiêzi rodzinnych maj¹ swój pocz¹tek w zaniedbaniu 
niedzielnych mszy œwiêtych i traktowaniu niedzieli jako czasu lenistwa czy 
te¿ niekoniecznych “pielgrzymek” do marketów. Warto, aby niedziela by³a 
w naszym kraju dniem szczególnym, innym ni¿ pozosta³e dni  tygodnia. 
Tak¿e nieliczny nasz udzia³ w tygodniowych mszach œwiêtych, w dniach 
œwi¹t i uroczystoœci nieobowi¹zkowych, nie jest spowodowany wy³¹cznie 
brakiem czasu ale pewn¹ mentalnoœci¹.

Wreszcie najbardziej dostêpn¹ form¹ budowania wiêzi z  Bogiem jest 
codzienna modlitwa. Bez modlitwy niemo¿liwe jest bycie dobrym 
chrzeœcijaninem. Brak modlitwy ujawnia brak têsknoty za pog³êbieniem 
wiary, a w  konsekwencji brak mi³oœci do Boga. Brak czasu nie jest ¿adnym 
usprawiedliwieniem. Po obudzeniu mo¿na uczyniæ znak krzy¿a z 
nabo¿nym uca³owaniem krzy¿yka czy medalika. Podobnie wieczorem, ze 
znikomym uszczerbkiem w naszym czasie. Wiara o¿ywiona przez 
modlitwê pozwala nam przekraczaæ siebie dziêki osobistej relacji z 
Bogiem.
      Po modlitwie, poprzez któr¹ budujemy wiêŸ z Bogiem, Ojciec Œwiêty 
wskazuje na Koœció³. 11 paŸdziernika 2012 r. up³ynie te¿ dwadzieœcia lat od 
opublikowania Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, który miêdzy innymi  
uczy: Koœció³, z greckiego “ekklesia”, oznacza wspólnotê zwo³anych. 
Poprzez chrzest i wiarê w Boga staliœmy siê zwo³anymi przez Pana. “Dziœ 
trudno ju¿ walczyæ z samym Bogiem” - pisze ksi¹dz Arcybiskup. “Dlatego 

szatan wymyœli³ szczególnie oszukañczy sposób zmagania siê z 
Najwy¿szym. Postanawia uderzyæ w dzie³o zbawcze zrodzone na 
Krzy¿u: <<Bóg - tak, Koœció³ - nie>> Odwracanie siê od Koœcio³a jako 
rzeczywistoœci, w której przebywa i dzia³a poœród ludzi i poprzez ludzi 
sam Bóg, rodzi siê z podobnych powodów, co gardzenie domem 
rodzinnym. Tym Ÿród³em i powodem jednoczeœnie, jest niekiedy 
niewiedza, brak wiary, a najczêœciej grzech”. 

“Jak zatem pog³êbiaæ nasz¹ mi³oœæ do Koœcio³a?” - pyta ksi¹dz 
Arcybiskup. “Z przebitego boku Chrystusa zrodzi³y siê sakramenty. 
Myœlê, ¿e to w³aœnie czêste korzystanie z sakramentów buduje ow¹ wiêŸ, 
umacnia mi³oœæ. “

Ojciec Œwiêty w swoim liœcie apostolskim okreœla ramy czasowe 
przeznaczone do budowania wiary - od sakramentu chrztu œwiêtego, 
poprzez sakrament bierzmowania, Eucharystiê i ma³¿eñstwo, a¿ do 
zamkniêcia tego okresu, w którym trwa wiara - do œmierci cz³owieka.

Ksi¹dz arcybiskup zwraca uwagê zw³aszcza na sakrament 
bierzmowania, o którym mówi, ¿e nie jest on jednorazowym aktem, ale 
pozostaje brzemienny w skutki w ca³ym ¿yciu bierzmowanego, który 
sk³ada deklaracjê o swojej przynale¿noœci do Boga i pragnieniu ¿ycia 
wed³ug wartoœci Ewangelii. I tu, Arcybiskup stwierdza, ¿e ci 
bierzmowani, którzy zachowuj¹ obojêtnoœæ wobec ataków na Koœció³, 
zdradzaj¹ brak odwagi, mi³oœci i zaanga¿owania.

S³owem - kluczem papieskiego dokumentu zapowiadaj¹cego Rok 
Wiary jest “zaanga¿owanie w g³oszeniu Ewangelii” w sytuacji 
zmieniaj¹cych siê warunków spo³eczno - kulturowych.

Abp Michalik komentuje, ¿e kontakt cz³owieka z Bogiem jest 
podstawow¹ wartoœci¹ samego cz³owieczeñstwa. “Niestety, Europa która 
odegra³a tak niezwykle wa¿n¹ rolê w ewangelizacji œwiata, obecnie 
zrywa wiêzy z chrzeœcijañstwem, ca³kiem œwiadomie zaciera wra¿liwoœæ 
na sacrum, odchodzi od kryteriów dobra i piêkna, co prowadzi do zaniku 
cywilizacji chrzeœcijañskiej.” 

I komentuje dalej, jak wa¿nym wskazaniem jest promocja pe³nej 
godnoœci cz³owieka i ewangeliczna wizja mi³oœci bliŸniego. Nale¿y 
zwracaæ uwagê na fundament cz³owieka, jego formacjê ludzk¹ i 
wychowanie, które rozpoczynaj¹ siê ju¿ w rodzinie. Rodzina jest 
miejscem nie do zast¹pienia w uwra¿liwieniu cz³owieka tak¿e na wartoœci 
duchowe, u podstaw których le¿y przekaz wiary. Szacunek dla ludzi 
starszych, chorych, niepe³nosprawnych, a tak¿e dla zmar³ych staje siê 
wielkim egzaminem postêpu lub dekadencji kultury naszego 
spo³eczeñstwa, bez niego utrudniona bêdzie te¿ ewangelizacja. Ksi¹dz 
Arcybiskup wyra¿a osobiste przekonanie, ¿e nigdy jeszcze nie 
prze¿ywaliœmy tak wa¿nej dla Koœcio³a katolickiego chwili, ¿eby za los 
ewangelizacji, dynamizm i pog³êbienie wiary, odpowiadali oprócz 
duszpasterzy tak¿e ludzie œwieccy (ma tu na myœli wspólnoty i ruchy 
duchowoœci w Koœciele). Dziœ los Koœcio³a zale¿y od ich wiary, 
gorliwoœci oraz wiernoœci Papie¿owi i pasterzom i to w nich le¿y nadzieja 
na skutecznoœæ nowej ewangelizacji.

Ojciec Œwiêty zaprasza nas do refleksji nad obecnoœci¹ s³owa 
Bo¿ego zawartego w Œwiêtej Ksiêdze. Lekturê i rozmowê na te tematy 
powinniœmy podj¹æ indywidualnie, ale tak¿e we wspólnotach rodzinnych 
i parafialnych. Arcybiskup, w refleksji o s³owie Bo¿ym, zwraca uwagê na 
trzy jego aspekty: s³owo czynu, pouczenia i nakazu. Ojciec Œwiêty 
stwierdza, ¿e s³owo to staje siê ¿ywe w ¿yciu cz³owieka dziêki wierze, 
która pozwala przylgn¹æ do s³owa Pana.

Wybra³ i zestawi³ Jan Juranek

Rabka 2012r- m³odzie¿owy wyjazd w góry

W dniach 1.07-7.07 2012r. zosta³ zorganizowany wyjazd 
m³odzie¿owy z ks. Sewerynem w 
góry Gorce. Jako drugi opiekun i 

kierowca pojecha³a z nami pani Beata 
Pleszewska. Nie stanowiliœmy du¿ej grupy- 
zaledwie jedenaœcie osób, co pozwoli³o na 
stworzenie naprawdê mi³ej atmosfery. W 
drodze do Rabki nawiedziliœmy cudowny 
wizerunek Matki Bo¿ej na Jasnej Górze w 
Czêstochowie, a wracaj¹c zajechaliœmy na 
chwilê modlitwy do sanktuarium w Gidlach. 
    Podczas tygodniowego pobytu na miejscu 
n i e  p r ó ¿ n o w a l i œ m y :  c o d z i e n n i e  
organizowaliœmy wypady w góry.  
Zdobyliœmy m.in. Trzy Korony (Pieniny), 
Luboñ Wielki oraz Turbacz (Gorce), a tak¿e 
spacerowaliœmy po Dolinie Koœcieliskiej w 

Tatrach Zachodnich, zagl¹daj¹c do ciekawych i urokliwych jaskiñ. 
Pogoda nam dopisywa³a, w ci¹gu dnia œwieci³o s³oñce, natomiast po 

po³udniu nawiedza³y nas burze. Wtedy spêdzaliœmy czas w oœrodku 
wypoczynkowym „Benia”, miejscu naszego noclegu. Uczestniczyliœmy 

tam we Mszy œw. organizowanej w 
œwietlicy, przy akompaniamencie gitary i 
udziale trzech cz³onków zespo³u 
„Effatha”. 

Po Eucharystii nadchodzi³ czas na 
wspóln¹ zabawê: mogliœmy wtedy 
uprawiaæ ró¿ne gry zespo³owe, takie jak 
tenis sto³owy, bilard czy „Mafia”. 
Zorganizowaliœmy tak¿e wieczór filmowy. 

Z wyjazdu powróciliœmy zadowoleni, 
myœlê, ¿e nie jeden z nas chcia³by ten 
wyjazd przed³u¿yæ. Zapraszamy do galerii 
zdjêæ na stronie internetowej naszej 
parafii.

Anna Gierdziejewska
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Wyjazd wakacyjny 
do Bia³ego Dunajca

W wyjeŸdzie w góry, zorganizowanym przez ks. £ukasza, 
uczestniczy³o 47 dzieci. Wyjazd nast¹pi³ w niedzielê 12. 
sierpnia rano.  Autokarami wyprawa dotar³a wieczorem do 

Bia³ego Dunajca, gdzie ulokowana zosta³a w przygotowanej bazie 
noclegowej do zakoñczenia pobytu w dniu 19. sierpnia. 

W czasie pobytu dzieci odby³y sp³yw Dunajcem oraz odwiedzi³y 
Centrum Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Koziej Górce w Kroœcienku,  
Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach, Krupówki, 
Cmentarz na Pêksowym Brzysku i Wielk¹ Krokiew w Zakopanem, 
zaporê wodn¹ w Niedzicy, gdzie odby³y rejs gondolami  po Zalewie 
Czorsztyñskim, zwiedzi³y zamek czorsztyñski, wykona³y wspinaczkê 
górsk¹ na Trzy Korony, odwiedzi³y w Szaflarach Siostry Pasterzanki, 
Jaskiniê MroŸn¹ w Dolinie Koœcierzyñskiej, Morskie Oko i Czarny Staw, 
Guba³ówkê,  a tak¿e dozna³y wielu innych atrakcji.

Zapraszamy do galerii zdjêæ na stronie internetowej naszej parafii.

A zatem, w przysz³ym miesi¹cu, w 50. rocznicê 
rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II, która 
przypada 11. paŸdziernika,  rozpocznie siê w 

Koœciele Rok Wiary. W uroczystoœci og³oszenia w 
Rzymie bêd¹ uczestniczyæ przewodnicz¹cy wszystkich 
episkopatów, a tak¿e ¿yj¹cy jeszcze ojcowie soborowi, 
którym zdrowie pozwala na podró¿ do Rzymu. Bêdzie to 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat 
brzmi «Nowa ewangelizacja maj¹ca na celu 
przekazywanie wiary chrzeœcijañskiej».

W zaprezentowanym w Watykanie kalendarzu Roku 
Wiary przewiduje siê wiele wydarzeñ, uroczystych 
obchodów i spotkañ ( www.annusfidei.va ). 

Podczas Roku Wiary Ojciec Œwiêty bêdzie 
uczestniczy³ w 21 wydarzeniach. Przewidziane s¹ specjalne spotkania 
dla ró¿nych grup wiernych: osób konsekrowanych (2. stycznia), 
m³odzie¿y (24. marca), bierzmowanych (28. kwietnia), ruchów 
koœcielnych (18.maja), bractw reprezentuj¹cych ró¿ne formy pobo¿noœci 
ludowej (5. maja). 

Szczególny charakter maj¹ mieæ w przysz³ym roku Nieszpory na 
zakoñczenie Tygodnia modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Wspólne 
wyznanie wiary ma przypomnieæ wszystkim Koœcio³om, ¿e nie wolno 
rezygnowaæ z d¹¿enia do jednoœci.

Ogólnokoœcielnym wydarzeniem ma byæ Bo¿e Cia³o w 2013 r., 
obchodzone zwyczajem w³oskim w niedzielê, a zatem 2. czerwca. 
Przewiduje siê jednoczesn¹, ogólnoœwiatow¹ adoracjê Najœwiêtszego 
Sakramentu we wszystkich katedrach na œwiecie.

Ogólnokoœcielny charakter bêdzie mieæ pielgrzymka 
seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, która dotrze do Rzymu 7. 
lipca. 
    Szczególn¹ wagê przywi¹zuje siê do œwiatowego spotkania 

katechetów z Papie¿em (29. wrzeœnia), aby podkreœliæ ich 
rolê w przekazie wiary. Przy tej okazji przypomni siê 
równie¿ 20 - lecie Katechizmu Koœcio³a Katolickiego.

Swój dzieñ w Roku Wiary bêdzie te¿ mia³a Najœwiêtsza 
Maria Panna (13. paŸdziernika).

Papie¿ rozpocznie nowy cykl katechez, który 
poœwiêcony bêdzie wierze, a Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego 
zatwierdzi³a specjalny formularz mszalny o nowej 
ewangelizacji.

Opracowano logo Roku Wiary (obok). Logo ma postaæ 
³odzi, której masztem jest krzy¿, a na ¿aglu umieszczono 
chrystogram IHS wpisany w okr¹g w kszta³cie hostii, 
odsy³aj¹cy z kolei do Eucharystii.

Zaprezentowano tak¿e oficjalny obrazek Roku Wiary. 
Widnieje na nim Chrystus Pantokrator. Na odwrocie znajduje siê natomiast 
wyznanie wiary, bowiem ¿yczeniem Papie¿a jest, aby w tym okresie Credo 
sta³o siê codzienn¹ modlitw¹ wszystkich wierz¹cych, tak jak to mia³o 
miejsce w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa.

Przewidziano równie¿ wiele wydarzeñ towarzysz¹cych, jak wystawa o 
œw. Piotrze w rzymskim Zamku Anio³a czy specjalne katechezy w 
rzymskich katakumbach. 

Biskupi diecezjalni, zgromadzeni na Jasnej Górze 26. sierpnia, przyjêli 
ogólnopolskie kalendarium obchodów Roku Wiary. Miêdzy innymi w 
polskich koœcio³ach przez rok na jednym z bocznych o³tarzy wy³o¿ony ma 
byæ egzemplarz dokumentów Soboru Watykañskiego II oraz Katechizmu 
Koœcio³a Katolickiego a 11. paŸdziernika wieczorem w ka¿dej polskiej 
katedrze i w wielu parafiach odprawiona zostanie uroczysta Msza œwiêta 
wraz z nieszporami. W nastêpnym numerze Rodziny Osowskiej postaramy 
siê umieœciæ szczegó³owe kalendarium Roku Wiary.

JJ

ROK  WIARY  2012/2013

Krzynia - wyjazd LSO

Miêdzy 20. a 25. sierpnia 2012 roku zosta³ zorganizowany wyjazd 
formacyjny dla cz³onków Liturgicznej S³u¿by O³tarza parafii p.w. 
Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku- Osowej.

W ci¹gu tych piêciu dni grupa, pod okiem ks. £ukasza, nie mog³a 
narzekaæ na brak atrakcji: zgodnie z planem uczestnicy jeŸdzili na rowerach 
po okolicy, strzelali siê po lesie na paintballu oraz œcigali na kajakach po 
jeziorze. Oprócz tego na terenie oœrodka mogli graæ w pi³kê no¿n¹, siatkow¹, 
b¹dŸ na œwietlicy- w bilard. Dodatkowo uczestniczyli w olimpiadzie, w 
sk³ad której wchodzi³y zapasy, strzelanie z wiatrówki, siatkówka oraz 
krótkie biegi na czas w jeziorze pod czujnym okiem ratownika, drugiego 
opiekuna, pana Daniela Pelczarskiego. 

Codziennie rano uczestniczyli we Mszy œw. odprawianej w niewielkiej 
salce przerobionej na kaplicê. Po po³udniu zaœ, zbierali siê w obszernym 
holu, gdzie, zajadaj¹c pizze oraz s³odycze,  spêdzali mile czas. 

Zapraszamy do galerii zdjêæ na stronie internetowej naszej parafii.



Œw. Stanis³aw Kostka (1550-1568)
- patron Polski, dzieci i m³odzie¿y

W roku liturgicznym œwiêto 18. wrzeœnia

Jedna z parafii naszego dekanatu oliwskiego nosi tytu³ œw. Stanis³awa 
Kostki (przy ul. Abrahama niedaleko Polanek). Nadto pocz¹tek roku 
szkolnego kieruje nasz¹ uwagê ku temu patronowi naszych dzieci i 

m³odzie¿y. Postanowi³em te krótkie refleksje oprzeæ na piêknym 
opracowaniu, nie¿yj¹cego ju¿ by³ego parafianina, Zbigniewa Gacha 
(Poczet kanonizowanych œwiêtych polskich, wyd. EXTER, 1997).

Stanis³aw, w swoim krótkim 
¿yciu, kierowa³ siê maksym¹:”Do 
wy¿szych rzeczy jestem stworzony i 
dla nich tylko ¿yæ powinienem”. 
Niewiele znamy szczegó³ów z 
okresu  dziec iñs twa Kostk i .  
Wspó³czeœni, wystêpuj¹cy potem 
jako œwiadkowie w procesie 
kanonizacyjnym, podkreœlali jego 
silne zwi¹zki z rodzin¹ i ogromn¹ 
gorliwoœæ w praktykach religijnych.

A l e  z a s t a n a w i a m y  s i ê ,  
dlaczego pamiêæ o nim przetrwa³a 
a¿ do dzisiaj? Czym zaimponowaæ 
mo¿e ludziom pocz¹tku XXI wieku 
- ch³opak, który umiera w 18. roku 
¿ycia? Czego mo¿e nas dzisiaj 
nauczyæ? Nie by³ jedynakiem. Mia³ 
jeszcze dwie siostry i trzech braci. 
Dlaczego o nich siê dziœ nie mówi? 
Czym zaimponowa³ Stanis³aw, tam 
w Rzymie, na obcej ziemi? Tylu m³odych umar³o jeszcze wczeœniej lub 
póŸniej - a o nich siê nie mówi. W historii wspominamy s³awnych królów, 
rycerzy, uczonych. Oni zapisali siê przynajmniej niepospolitymi czynami. 
A co mo¿emy podziwiaæ u naszego bohatera?
       Stanis³aw jest wzorem dla m³odzie¿y - jak zachowaæ wiernoœæ obranej 
drodze ¿ycia. Wychowany w katolickiej rodzinie kasztelañskiej w 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich Rostkowie, w parafii Przasnysz, przyjêty do I komunii œw. Poszed³ do 
szko³y œredniej a¿ w Wiedniu. Mieszka³ tam na stancji w bardzo 
nieciekawym œrodowisku. By³o tam pe³no alkoholu, kart i zabawy. 
Wspó³mieszkañcy stancji potem z rozrzewnieniem wspominali, i¿ nieraz 
go bili za to, ¿e by³ inny. A on pozosta³ wierny swojej wierze i idea³om.

I jeszcze jedno uderza. Ka¿dy m³ody cz³owiek ma jakieœ marzenia i 
plany na przysz³oœæ - kim chcia³by byæ? Jak¹ przysz³oœæ wybraæ? A on 
postanowi³ zostaæ jezuit¹. Rodzice zdecydowanie siê temu sprzeciwili, a 
by³ jeszcze ma³oletnim uczniem. Dlatego podejmuje decyzjê o ucieczce z 
Wiednia do Rzymu, by tam prosiæ o przyjêcie do zakonu. Ucieczka w 
przebraniu ¿ebraka, poœcig - mo¿na by nakrêciæ nader ciekawy film. 
Wreszcie Wieczne Miasto i spe³nienie marzenia - zostaje przyjêty do 
zakonu. Jednak trudy ucieczki spowodowa³y zniszczenie m³odego 

organizmu. Zmar³ 15. sierpnia 
1 5 6 8  r .  w  u r o c z y s t o œ æ  
Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Marii Panny.

Tu¿ po œmierci Stanis³awa 
Kostki jego spowiednik obwieœci³, 
¿e m³ody Polak nigdy nie mia³ na 
sumieniu grzechu ciê¿kiego. 
Powszechne by³o przekonanie o 
jego œwiêtoœci i to nie tylko wœród u 
zakonników, ale i wœród ludu 
rzymskiego. Po jego œmierci ludzie 
zabierali ze sob¹ cz¹stki jego 
habitu i prosili, przez jego 
wstawiennictwo, o ³aski dla siebie.

Warto pójœæ w Rzymie do 
koœcio³a  œw.  Andrzeja  ma 
Kwirynale - tam s¹ jego relikwie. 
Tam tak¿e w dawnej jego celi, 
dzisiaj zamienionej na ma³¹ 
kaplicê, znajduje siê bardzo 

dziwny pomnik: m³ody cz³owiek le¿¹cy w ³ó¿ku, a to wszystko w 
marmurze w naturalnej wielkoœci - d³uta Piotra Le Grose.

Liczne koœcio³y w Austrii, Niemczech, a zw³aszcza w Polsce nosz¹ 
imiê œw. Stanis³awa. Nadto liczne szko³y i nowicjaty zakonne.

Ks. Henryk Bietzke

 Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której, co prawda jest w stanie 
je nakarmiæ i ubraæ, ale nie jest ju¿ w stanie dobrze je formowaæ. 

Druga przyczyna wystêpuje w przypadku teoretyka, który niby 
wszystko wie, potrafi wszystko ³adnie uzasadniæ, ale gdy przyjdzie co do 
czego, nic mu nie wychodzi. 

W pedagogii jest równie¿ potrzebny pewien „b³ysk geniuszu” w sensie 
pomys³owoœci oraz pracowitoœæ, cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ!

Trzecia przyczyna, to sytuacja, gdy ktoœ mo¿e byæ dobry teoretycznie i 
praktycznie, ale dyskwalifikuj¹ go w³asne wady /np. alkoholizm/ i choæby 
by³ tzw. dobrym cz³owiekiem, nie bêdzie w stanie dobrze wychowywaæ 
dzieci, gdy¿ m³odzi kszta³tuj¹ swoj¹ osobowoœæ g³ównie przez 
naœladownictwo. 

Wreszcie czwarty przypadek. Wiemy, co robiæ, ale nie realizujemy 
tego z lenistwa i braku konsekwencji.

Zasada  4.: ''Ideologiczne bana³y szkodz¹ dobremu wychowaniu. 
Cz³owieka kszta³tuj¹ konkretne sprawnoœci''

W pierwszym rzêdzie musimy uczyæ dziecko prostych sprawnoœci -  
porz¹dku wokó³ siebie, systematycznoœci -  zwalczaæ lenistwo, chciwoœæ, 
wdra¿aæ do wytrwa³oœci, cierpliwoœci itd. Dopiero dziêki opanowaniu tych 
podstawowych cnót bêdzie mo¿liwe wychowanie do takich idea³ów jak 
wolnoœæ czy tolerancja. Jedn¹ z najwa¿niejszych cnót jest 
prawdomównoœæ. Nie wolno pozwalaæ, aby dziecko k³ama³o. Dopiero 
wtedy, gdy nauczymy dziecko, ¿e prawda wyzwala cz³owieka, a k³amstwo 
czy pó³prawdy s¹ pocz¹tkiem wszelkiego z³a, mo¿liwe jest wychowanie do 
najwiêkszego idea³u ludzkoœci:  do MI£OŒCI !

W jednym z podrêczników z XIX. wieku czytamy: „Cz³owiek bez 
wychowania i nauki jest jak dzikie drzewo, jak kwiat polny. Kwiatek ten 
lubo piêkny, woni nie ma; drzewo daje owoc, ale cierpki. Dobrze 
wychowany cz³owiek jest podobny szczepionemu drzewu, które s³odki i 
smaczny wydaje owoc”.
     
�ród³o:                      Dziadekhttp://biuletyn.edukacja-klasyczna.pl/

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

Po co i jak wychowywaæ dzieci i 
m³odzie¿ – odc. 4

Ostatnie Zasady Wychowania Klasycznego dotycz¹ w zasadzie 
samych rodziców i wychowawców i decyduj¹ o skutecznoœci ich wysi³ków 
w dziele wychowania dzieci i m³odzie¿y. A s¹ one takie:

Zasada 2.: ,,Skutecznoœæ oddzia³ywañ wychowawczych zale¿y od 
stopnia doskona³oœci moralnej rodziców (wychowawców)''. 

Oto chyba najwiêkszy sekret pedagogiki. Sekret, który jest klasyczn¹ 
tajemnic¹ poliszynela. Chyba wszyscy go znaj¹ (a przynajmniej 
wiêkszoœæ), ale wielu jej nie spe³nia. 

Mo¿na postawiæ tezê, ¿e czym cz³owiek jest doskonalszy moralnie, 
tym skuteczniej i lepiej bêdzie wychowywa³ swoje dzieci. Ka¿dy rodzic 
czy wychowawca powinien uœwiadomiæ sobie ¿e: - jeœli pali papierosy, - 
jeœli nadu¿ywa alkoholu, - jeœli k³óci siê przy dzieciach, - jeœli jest leniwy, - 
jeœli u¿ywa wulgaryzmów itd., to istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e 
jego dziecko (wychowanek) odziedziczy po nim te wady. W tym 
kontekœcie mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jedn¹ z form wychowania jest... 
samowychowanie. Niech twoj¹ motywacj¹ bêdzie to, ¿e od tego zale¿y 
przysz³oœæ Twoich synów i córek.

Zasada 3.: ,,Sama znajomoœæ technik i metod /pedagogicznych/ nie 
gwarantuje sukcesu wychowawczego''

Oto doros³y cz³owiek wie, co ma robiæ dla dobra swoich dzieci, ale 
tego nie robi... Mog¹ byæ, co najmniej, cztery przyczyny takiego stanu 
rzeczy. Pierwsza wynika z czynników obiektywnych. Ktoœ mo¿e mieæ 
umiejêtnoœæ przekuwania teorii w praktykê, ale okolicznoœci niezale¿ne od 
niego uniemo¿liwiaj¹ mu pozytywne formowanie dziecka. Np. ktoœ dla 
utrzymania rodziny zmuszony jest ca³ymi dniami pracowaæ poza domem 
(b¹dŸ nawet emigrowaæ za chlebem). 

Grobowiec œw. Stanis³awa Kostki, koœció³ œw.Andrzeja w Rzymie na Kwirynale
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