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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

CZERWIEC

MIESIAC  KULTU
NAJSWIETSZEGO

SERCA  PANA  JEZUSA

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(maj 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Natalia Teresa Wilczewska, 06.05.2012
Konrad Jaros³aw ¯ochowski, 06.05.2012
Aleksander Jerzy Filipczyk, 06.05.2012
Gaja Lidia Kurkowska, 12.05.2012
Agata Barbara Grubba, 19.05.2012

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Krzysztof Cimoch i Katarzyna Socik, 18.05.2012
Piotr Wo³kowicki i Magdalena Maria Brzeziñska, 26.05.2012

Do Pana odeszli:
Miros³aw Lasota, l. 72
Henryk Jarosz, l. 91
Henryk ¯ebrowski, l. 60
£ucja Klawa, l. 78

Nabo¿eñstwo
do Najœwiêtszego Serca Jezusowego

Serce Jezusa o¿ywia ca³y 
Koœció³ i przyci¹ga 
ludzi, którzy otwarli 

swoje serca na “niezg³êbione 
bogactwa” tego jedynego 
Serca.

Pragnê w sposób szcze-
gólny po³¹czyæ siê duchowo z 
tymi wszystkimi, którzy Bo¿e 
serce czyni¹ szczególnym 
natchnieniem swych ludzkich 
serc. Liczna to jest rodzina. 
Niema³o rozwija siê w Koœcie-
le zgromadzeñ, stowarzyszeñ, 
wspólnot, które w sposób 
programowy czerpi¹ z Serca 
Jezusowego soki ¿ywotne swej 
duchowoœci.

T a  d u c h o w a  w i ê Ÿ  
prowadzi zawsze do rozbudo-
wania wielkiej gorliwoœci. 
Czciciele Serca Bo¿ego staj¹ 
s i ê  l u d Ÿ m i  w r a ¿ l i w e g o  
sumienia. A kiedy dane im jest trwale obcowaæ z Sercem naszego 
Pana i Mistrza, rozbudza siê w nich tak¿e potrzeba wynagradzania za 
grzechy œwiata, za obojêtnoœæ tylu serc, za swoje w³asne zaniedbania.

O jak¿e bardzo potrzebny jest w Koœciele ten zastêp serc 
czuwaj¹cych, dziêki którym Mi³oœæ Serca Bo¿ego nie pozostanie 
osamotniona i nieodwzajemniona! Wœród tego zastêpu na szczególne 
wspomnienie zas³uguj¹ ci wszyscy, którzy swoje cierpienia sk³adaj¹ 
jako ¿yw¹ ¿ertwê w zjednoczeniu z Sercem Chrystusa przebitym na 
krzy¿u. Przetworzone w ten sposób mi³oœci¹ ludzkie cierpienie staje 
siê szczególnym zaczynem zbawczego dzia³ania Chrystusa w 
Koœciele.

Najœwiêtsze Serce Jezusa, przypominam nade wszystko, tê 
chwilê, gdy to Serce zosta³o “przebite w³óczni¹” i poniek¹d w sposób 
widoczny otwarte dla ka¿dego cz³owieka i œwiata ca³ego. 
Odmawiaj¹c litaniê i w ogóle oddaj¹c czeœæ Bo¿emu Sercu, uczymy 
siê tajemnicy Odkupienia we wszystkim, co jest Bo¿¹ i ludzk¹ g³êbi¹.

Jan Pawe³ II, L’Osservatore Romano, 1982, nr.6, s.27

I N F O R M A C J E  P A R A F I A L N E

Porz¹dek mszy œwiêtych w okresie wakacyjnym bêdzie 
nastêpuj¹cy:

Pocz¹wszy od niedzieli 1. lipca do niedzieli 26. sierpnia mszy 
30 30 30 00 00œwiête bêd¹ odprawiane o godzinach 7 , 10 , 12 , 16  oraz 20 , 

30 30czyli nie bêdzie mszy œwiêtych o godzinach 9  a tak¿e o 11 .
W dni powszednie w lipcu i sierpniu msze œwiête bêd¹ 

00odprawiane jak w pozosta³ych dniach roku czyli o godzinach  8 , 
00 0017  i  18 .

Biuro parafialne i biblioteka bêd¹ w lipcu i sierpniu czynne we 
00 00wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

Wezwanie do chorego czy zg³oszenie pogrzebu o ka¿dej porze.

Telefony: Ks. Proboszcz  58 552 70 45
                telefon dy¿urny 516 707 922
                Ks. Henryk Bietzke 58 552 55 65 wikariusze 58 552 55 64

     W miesi¹cu czerwcu w naszym koœciele odprawiamy 
nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w dni 

00powszednie po mszy œw. o godzinie 18  a w niedziele po 
00mszy œw. o godzinie 16 .

       ̄ yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji 
a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy 
wszyscyu o niedzielnych mszach œwiêtych.

Redakcja Rodziny Osowskiej

Intencje modlitewne na czerwiec
Ogólna: 

 Aby wierz¹cy potrafili rozpoznawaæ w Eucharystii ¿yw¹ 
obecnoœæ Zmartwychwsta³ego, który im towarzyszy w ¿yciu 
codziennym.

Misyjna:
  Aby chrzeœcijanie w Europie odkryli na nowo swoj¹ to¿samoœæ i z 
wiêkszym zapa³em uczestniczyli w g³oszeniu Ewangelii.
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Jezus b³ogos³awi³ naszym domom

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa obchodziliœmy 
30w naszej parafii procesj¹ po mszy œw. o 10  przechodz¹c¹ ulicami 

naszego osiedla. Procesja z orkiestr¹, feretronami, ró¿añcem, 
figur¹ NMP Fatimskiej, dzieæmi rzucaj¹cymi kwiaty, wysz³a z koœcio³a o 

15godzinie 11  i przechodz¹c ulic¹ Pega-za i Zeusa wkroczy³a na ulicê 
Chirona, gdzie u jej 
koñca by³ pierwszy 
o³tarz. Do pierwszego 
o³tarza Najœwiêtszy 
Sakrament niós³, w 
nowej  mons t ranc j i  
ufundowanej  przez 
naszego parafianina, 
k s i ¹ d z  P r o b o s z c z  
Wo j c i e c h  To k a r z .  
Liturgiê pierwszego 
o ³ t a r z a ,  k t ó r ¹  
s p r a w o w a ³  k s i ¹ d z  

Wojciech, uœwietni³ nasz chór. 
Od pierwszego o³tarza procesja przesz³a przez park do ulicy 

Biwakowej, skrêci³a w lewo do skrzy¿owania z ulic¹ Nawigatorów i t¹ 
ulic¹ do skrzy¿owania z ul. Zaruskiego. Posuwaj¹c siê t¹ ulic¹ procesja 

dotar³a do skrzy¿owania z ulic¹ Balcerskiego, gdzie by³ urz¹dzony drugi 
o³tarz. Monstrancjê z Najœw. Sakramentem do drugiego o³tarza niós³ ksi¹dz 
Seweryn, który te¿ odprawi³ przy nim liturgiê.

natomiast liturgie trzeciego o³tarza odprawi³ ksi¹dz £ukasz. 
Do czwartego o³tarza monstrancjê niós³ nasz neoprezbiter ksi¹dz 

Marcin. Po dotarciu do czwartego o³tarza, po odprawieniu liturgii, 
wyg³osi³ on kazanie. 
Nas têpn ie  ks i¹dz  
Proboszcz podziêko-
wa³ wszystkim organi-
zatorom, realizatorom 
procesji oraz t³umnie 
przyby³ym parafia-
nom a procesja zakoñ-
czy³a siê w koœciele 
odœpiewaniem Te 
Deum.

Posesje i ulice 
n a s z e g o  o s i e d l a ,  
zw³aszcza wzd³u¿ trasy procesji, by³y niestety bardzo sk¹po 
udekorowane.

JJ

Pani Jadwiga z kompletem prawnucz¹t

 MSZA ŒW. PRZEB£AGALNA
do Boskiego Serca Pana Jezusa w 

intencji parafii
Od 1. czerwca, równie¿ z inicjatywy parafian, w naszej œwi¹tyni 

codziennie (oprócz niedziel) jest sprawowana Msza œw przeb³agalna do 
Boskiego Serca Pana Jezusa w intencji parafii. Plan Mszy œwiêtych 
podajemy ni¿ej, aby ka¿dy móg³ sobie plan zajêæ osobistych w mo¿liwie 
najwiêkszym stopniu u³o¿yæ tak, aby nie zabrak³o czasu na udzia³ we Mszy 
œw.
    18. czerwca (pn) godz. 17.00
    19. czerwca (wt) godz. 18.00
    20. czerwca (œr) godz. 17.00
    21. czerwca (czw) godz. 7.15
    22. czerwca (pt) godz. 8.00
    23. czerwca (sob) godz. 17.00
    25. czerwca (pn) godz. 17.00
    26. czerwca (wt) godz. 17.00
    27. czerwca (œr) godz. 17.00
    28.czerwca (czw) godz. 18.00
    29. czerwca (pt) godz. 18.00
    30. czerwca (sob) godz. 7.15
      2. lipca (pn) godz. 18.00

Modlimy siê o powo³ania 
kap³añskie i zakonne

z naszej wspólnoty 
parafialnej

       Informujemy, ¿e do koñca bie¿¹cego roku, z inicjatywy parafian, w 
ka¿dy I czwartek miesi¹ca w naszej parafii sprawowane bêd¹ Msze œw o 
powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii.  Z ka¿d¹ z Mszy 
œwiêtych zwi¹zane jest wystawienie i adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu. Szczegó³owy plan podany jest poni¿ej:
   5. lipca (czwartek) godz. 18.00
   2. sierpnia (czwartek) godz. 18.00
   6. wrzeœnia (czwartek) godz. 18.00
   4. paŸdziernika (czwartek) godz. 18.00

   6. grudnia (czwartek) godz. 18.00
   1. listopada (czwartek) godz. 20.00

Koncert Effathy
Udany koncert zespo³u Effatha pt."Nasze wêdrowanie", 

zorganizowany przy wsparciu Parafii Chrystusa Zbawiciela oraz Rady 
30Osiedla Osowa, odby³ siê w niedzielê, 3. czerwca o godzinie 12  w 

naszym piêknym parku przy ul. Chirona. Koncertowi patronowa³ 
tygodnik katolicki "Goœæ Niedzielny". 

Effatha w tym koncercie zrobi³a przegl¹d swego dorobku 
artystycznego. Mo¿na wiêc by³o wys³uchaæ utworów w stylu gospel, 
pop, rock, pieœni ¿ydowskie itp. Z chórem zintegrowany jest doskona³y 
zespól instrumentalny. Nag³oœnienie wspania³e.

Mimo ch³odnej i wietrznej pogody koncert oraz ciekawe konkursy 
zgromadzi³y wielu mieszkañców Osowej.

W trakcie koncertu zespó³ Effatha, pragn¹cy pomóc swej kole¿ance, 
zbiera³ do skarbony datki na leczenie z przewlek³ej choroby  Alicji 
Lipiñskiej, œpiewaj¹cej wiele lat w tym zespole. Bli¿sze informacje o tej 
spo³ecznej akcji pomocy mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej 
witryny Zbawiciela: www. zbawiciel.gda.pl .
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miejsce, ale równie¿ zmusza³y wszystkich do przemyœleñ i refleksji. W 
ogóle O. Tyberiusz by³ wspania³ym kompanem bo, poza sprawowaniem 
opieki duchowej, potrafi³ w autokarze piêknie œpiewaæ, opowiadaæ anegdoty 
i opisywaæ ró¿ne ciekawe zdarzenia.  Bêd¹c franciszkaninem okaza³ siê 
tak¿e bardzo przydatnym w ró¿nych punktach naszej pielgrzymki, a 
zw³aszcza tam. gdzie obiekty podlega³y Franciszkañskiej Kustodii Ziemi 
Œwiêtej.

O. Tyberiusz wspólnie z nasz¹ pilotk¹- przewodniczk¹, Pani¹ 
Aleksandr¹ Gromada, stanowili wspania³y duet, który by³ tak dobry, ¿e nie 
potrafiliœmy sobie wyobraziæ lepsz¹ sytuacjê dla naszej grupy. Grupy, która 
tak¿e okaza³a siê wspania³a, bo by³a bardzo zdyscyplinowana a na dodatek 
mia³a doœæ du¿o szczêœcia, gdy¿ nikt nie zachorowa³, nikogo nie okradziono 
i w³aœciwie stanowiliœmy bardzo zgran¹ grupê, która naprawdê wiele 
prze¿y³a i bardzo cieszy³a siê z naszej imprezy. By³y opinie osób, które ju¿ 
wczeœniej by³y w Ziemi Œwiêtej, ¿e tak dobrej pielgrzymki, tak wielkich 
prze¿yæ, nigdy wczeœniej nie zaznali.

Z pewnoœci¹ nie jestem w stanie wszystkiego oddaæ tak, jak to by³o 
wrzeczywistoœci, w których to momentach, oprócz mszy œw., œpiew chóru 
by³ dodatkow¹ atrakcj¹, tym bardziej, ¿e stosownie do miejsc, œpiewaliœmy 
ró¿ne pieœni (kolêdy, wielkopostne, maryjne, przygodne, wielkanocne, 
eucharystyczne i inne). Mo¿e w mojej relacji czegoœ nie uj¹³em, coœ 
pomyli³em lub zapomnia³em. Mam nadziejê, ¿e nasi pielgrzymi na stronie 
internetowej mnie uzupe³ni¹, poprawi¹, albo dodadz¹ swoje najwiêksze 
wra¿enia .

¯ycz¹c wszystkim innym takich pielgrzymek, takich prze¿yæ i wra¿eñ, 
zapraszam do œpiewania w naszym chórze.

Chórzysta z Chóru „Orszulika” oraz Pielgrzym z Ziemi Œwiêtej – 
Konrad Hoga

Od Redakcji: 
  Nasz chór na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieœni Maryjnej “AVE 
MARYJA” w Chojnicach, który odby³ siê w maju, zdoby³ 3 miejsce 
(br¹zowe pasmo) w kategorii chórów koœcielnych (startowa³o 14 chórów).
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Pielgrzymka Chóru Orszulika
do Ziemi Œwiêtej

Dokoñczenie relacji z poprzedniego numeru bieletynu

Zaczêliœmy od Góry Oliwnej, a póŸniej /nie wymieniaj¹c dat ani 
godzin zwiedzania/ byliœmy w Koœciele  Wniebowstapienia , 
zwiedziliœmy sanktuarium Ojcze Nasz /Pater Noster/, Dominus Flevit , 
koœció³ Wszystkich Narodów, Ain Karem /miasto Zachariasza i œw. 
El¿biety, gdzie narodzi³ siê Jan Chrzciciel/, nastêpnie zwiedziliœmy 
Betlejem, a w nim: Koœció³ Narodzenia, pola Pasterzy, Grotê Mleczn¹. W 
kolejnoœci zwiedzaliœmy Cezareê , Hajfê, Górê Karmel. Byliœmy tak¿e w 
Nazarecie zwiedzaj¹c wykopaliska domostw w jakim ¿y³a Rodzina 
Œwieta. W programie naszej pielgrzymki by³a tak¿e Cana /Kana 
Galilejska/, gdzie po uroczystej mszy œw. dokonaliœmy odnowienia 
naszych œlubów ma³¿eñskich. By³o w naszej grupie kilka par 
ma³¿eñskich i wszystkie przyst¹pi³y do tego aktu /otrzymaliœmy 
specjalne dyplomy/, a osoby który zostawi³y swoich ma³¿onków w domu 
przyst¹pi³y do aktu duchowo. By³o wiele wzruszeñ, które wycisnê³y ³zy 
niejednej osobie.

Kolejn¹ atrakcj¹ by³ rejs po jeziorze Galilejskim ³odzi¹, na której 
zaraz na pocz¹tku wci¹gnêliœmy polsk¹ flagê i odœpiewaliœmy nasz hymn 
narodowy. PóŸniej podziwialiœmy przepiêkne widoki z tej ³odzi, a co 
poniektórzy urz¹dzili sobie zabawê w rytm naszych piosenek oraz 
muzyki zaproponowanej przez gospodarzy. Nastêpnie zwiedziliœmy 
ruiny Kafarnaum , miasta rodzinnego œw. Piotra, a tak¿e miasta, z którego 
Jezus prowadzi³ swoj¹ dzia³alnoœæ. Nasz¹ Pielgrzymkê dope³ni³o 
zwiedzenie Tabghy /miejsca rozmno¿enia chleba/, Góry Oœmiu 
B³ogos³awieñstw , Góry Przemienienia Pañskiego /Tabor/ i koœcio³a œw. 
Anny. Bêd¹c w Izraelu mieliœmy mo¿noœæ obejrzeæ Menorê i Knesset. 
Fina³em naszego pielgrzymowania by³a Droga Krzy¿owa a w jej trakcie 
kaplica Ecce Homo i bazylika Grobu Pañskiego. Zwiedzanie Ziemi 
Œwiêtej zakoñczyliœmy pod Œcian¹ P³aczu a w drodze powrotnej do 
Egiptu zwiedziliœmy Jerycho, byliœmy nad Jordanem, gdzie 
wspominaliœmy chrzest i poœwiêciliœmy nasze pami¹tki sakralne a na 
koniec pomoczyliœmy nogi w Morzu Martwym.     
W czasie pielgrzymki mieliœmy codziennie msze œw., które odprawia³ 
nasz Ojciec Tyberiusz i w czasie których, poprzez wyg³oszone przez 
niego s³owo Bo¿e, prze¿yliœmy prawdziwe rekolekcje, gdy¿ jego s³owa 
nie tylko przybli¿a³y nam Ziemie Œwiêt¹ i zdarzenia jakie tam mia³y 

PRZYGARNIJ KSIÊDZA!
DZIE£O DUCHOWEJ ADOPCJI KAP£ANÓW  

W internecie pod adresem  
mo¿na bli¿ej zapoznaæ siê z ide¹ akcji PRZYGARNIJ KSIÊDZA. 
Poni¿ej fragment wprowadzaj¹cy: 

Zadaniem tej strony jest propagowanie idei modlitwy za 
kap³anów. W dzisiejszych czasach du¿o mówi siê o pasterzach 
Koœcio³a w bardzo negatywny sposób. 

Ten blog powsta³ po to, by zrzeszyæ ludzi pragn¹cych wspieraæ 
kap³anów w ich pos³udze, przede wszystkim poprzez modlitwê, 
ofiarowanie cierpieñ duchowych lub fizycznych, czy udzia³ we Mszy 
Œwiêtej.

Nasze modlitwy przyczyni¹ siê do wzrostu wiary kap³anów oraz 
rozpalania charyzmatu ich powo³ania, przez co stan¹ siê lepszymi 
g³osicielami S³owa Bo¿ego i szafarzami Sakramentów.

http://ddak.wordpress.com/about/

Eucharystyczny Ruch 
M³odych - przyjêcie chust

W niedzielê, 3 czerwca, podczas Mszy œw. o godz. 11.30 mia³a miejsce 
ceremonia koñcz¹ca pierwszy etap formacji w Eucharystycznym Ruchu 
M³odych: z r¹k Ksiêdza Proboszcza poœwiêcone ¿ó³te ERM-owe chusty i 
ró¿añce otrzyma³o dziewiêcioro dzieci: Dawid, Filip, Klaudia, Krzyœ, 
Maciek, Miko³aj, Natalia, Tomek i Zuzia. Przed nami kolejny etap naszej 
wspólnej ERM-owej drogi.

Spotkania Eucharystycznego Ruchu M³odych odbywaj¹ siê w soboty o 
godz. 13.30 w Betanii.  Opiekunem Ruchu jest ksi¹dz £ukasz, a animatorem 
Pani Joanna Bu³³o. Serdecznie zapraszamy równie¿ nowe osoby, chc¹ce 
wst¹piæ w nasze szeregi. 

Czekamy na Was !! Króluj nam Chryste !!!



Œw. Benedykt - Patron Europy
(450 -543) wspomnienie liturgiczne 11. lipca

Monte Cassino - komu z Polaków, na dŸwiêk tych s³ów, szybciej 
nie bije serce? Pamiêtamy o niezwyk³ym bohaterstwie naszych 
rodaków podczas zdobywania szczytu i klasztoru opanowanego 

przez Niemców i zamienionego w twierdzê.
To w³aœnie tam i ten klasztor zbudowa³ zupe³nie 

wyj¹tkowy cz³owiek - œw. Benedykt z Nursji, gdzie siê 
urodzi³ w 480. roku. Wys³any na studia do Rzymu, po 
roku zra¿ony gorsz¹cym ¿yciem ówczesnej elity, 
uszed³ z Rzymu i osiad³ w pustelni w Subiaco.

Wieœæ o œwiêtoœci i wyj¹tkowoœci Benedykta 
skupi³a wokó³ niego wielk¹ liczbê uczniów. Dla nich 
wznosi³ klasztory, w których ¿yli we wspólnocie 
wed³ug przepisanej przez niego regu³y. W roku 529 
przyczyni³ siê do wybudowania wielkiego opactwa na 
Monte Cassino, które wkrótce sta³o siê oœrodkiem 
¿ycia religijnego Europy.

Regu³a œw. Benedykta sta³a siê od tego czasu 
podstaw¹ ¿ycia klasztornego dla wszystkich zakonów 
Europy Zachodniej. Ukazuje ona drogê do 
doskona³oœci chrzeœcijañskiej poprzez praktykê 
panowania nad sob¹, umartwienia, pokory, 
pos³uszeñstwa, modlitwy, ciszy, odosobnienia i 
od³¹czenia siê od œwiata i jego trosk. G³ówn¹ dewiz¹ 
zakonu by³a zasada: ora et labora - módl siê i pracuj, która obowi¹zywa³a 
absolutnie wszystkich zakonników. By³y te¿ niezwykle bogate, 
urozmaicone i artystyczne celebracje liturgiczne, ale tak¿e prace na roli, w 
warsztatach, w bibliotece, w kuchni czy w szpitaliku. Benedyktyni 
zas³ynêli z niezwyk³ej pracowitoœci, dok³adnoœci i cierpliwoœci, np: w 
przepisywaniu ksi¹g greckich, rzymskich oraz arabskich.

Gdyby szukaæ jakichœ cech charakterystycznych regu³y 

  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
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich benedyktyñskiej, to podaæ mo¿na nastêpuj¹ce:
1. Sta³oœæ miejsca - do jakiego klasztoru wst¹pisz, zostaniesz tam na 

sta³e. Chodzi³o o to, by klasztor nie by³ hotelem, ale domem a spo³ecznoœæ 
mnichów rodzin¹.

2. Klasztor jest samowystarczalny - wszystkie œrodki potrzebne do 
¿ycia i funkcjonowania produkowano i prowadzono hodowlê na miejscu. 
W epoce wêdrówek ludów mia³o to kolosalne znaczenie. Dziêki temu we 
wszystkich niemal dziedzinach zakonnicy osi¹gali niezwykle wysoki 

poziom rolnictwa, hodowli, rzemios³a i prac 
artystycznych.

3. Nad spo³ecznoœci¹ mnichów czuwa opat, 
kiedyœ wybierany na sta³e, obecnie na 7 lat a potem 
wraca do szeregu.

Pawe³ VI og³osi³ œw. Benedykta patronem 
Europy. Bowiem praca we wczesnym œredniowieczu 
nie by³a tylko prac¹ kaznodziejsk¹, duszpastersk¹, ale 
by³a to tak¿e funkcja kulturo- twórcza,  
odpowiadaj¹ca wszystkim potrzebom ówczesnych 
ludzi. By³o to budowanie nowej kultury Europy: 
kultury chrzeœcijañskiej. To prawda - klasztory 
powstawa³y z dala od miast. By³y otoczone murami, 
ale œwietnie zagospodarowa³y pola uprawne, 
warsztaty, magazyny, szko³y, przytu³ki. To wszystko 
wzbudza³o podziw ludzi œwieckich i sk³ania³o do 
naœladownictwa.

Trzeba tak¿e przypomnieæ o zas³ugach 
benedyktynów dla kultury. W czasie wêdrówek 
ludów ratowali dokumenty staro¿ytnoœci, zbierali, 

przepisywali teksty,  dorobek poprzednich pokoleñ.
Gorliwie uczestniczyli tak¿e w podniesieniu poziomu cywilizacji 

materialnej: uczyli innych uprawiaæ rolê, budowaæ domy, drogi, mosty a 
dzieci czytaæ i pisaæ.

Œw. Benedykt zmar³ 21. marca 543 roku, pochowany zosta³ w 
klasztorze na Monte Cassino, obok swojej siostry œw Scholastyki.

Ks. Henryk Bietzke

na samodzielne kierowanie swoim ¿yciem. Bez dzia³añ rodziców bêdzie on 
b³¹dzi³, bezskutecznie szukaj¹c prawdy i dobra. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e jego 
rozwój psychiczny i moralny zatrzyma siê na pewnym poziomie, a rodzice 
prze¿yj¹ rozczarowania. Kontrolowanie i cenzurowanie na wczesnych 
etapach rozwojowych nie tyle jest wyborem jednej z opcji 
wychowawczych, co stanowi podstawowy warunek dobrego formowania 
charakteru.

Zasada 6.: ''Zachowanie dystansu w relacjach z dzieæmi jest 
niezbêdnym warunkiem póŸniejszego ich szczêœcia''

¯eby wychowanie by³o skuteczne rodzic, czy wychowawca, musi byæ 
dla m³odzie¿y autorytetem! Dosyæ czêstym b³êdem jest zbytnie 
spoufalanie, fraternizacja.  Zni¿anie siê doros³ego do poziomu dziecka 
wyklucza ''podci¹ganie ku górze''. Przejawy tej fraternizacji to infantylizm 
zachowañ doros³ych czy zgoda na zwracanie siê do siebie po imieniu. 
Sprawa jest skomplikowana i wymaga roztropnego postêpowania. Rodzice 
i nauczyciele mog¹ przecie¿ okazywaæ emocje czy bawiæ siê z dzieæmi. Co 
innego by³oby zbyt sztuczne i wbrew ludzkiej naturze. Jednak przesadna 
zmiennoœci nastrojów sprawia, ¿e dzieci szybko rozpoznaj¹ emocjonalne 
s³aboœci rodziców i potem je wykorzystuj¹. Mi³oœæ rodziców powinna byæ 
mi³oœci¹ wymagaj¹c¹. Dziecko ma naœladowaæ rodziców, a nie odwrotnie !

Zasada 8.:,,Dorastaj¹ce dziecko wymaga stosowania oddzia³ywañ 
opartych na ograniczonym zaufaniu''.

Pe³ne zaufanie by³oby przejawem naiwnoœci i nieodpowiedzialnoœci. 
Najpowszechniejszym b³êdem w tym zakresie jest mylne przeœwiadczenie 
o wyj¹tkowoœci w³asnego dziecka, które bierze siê z silnych wiêzi 
uczuciowych oraz z tego, ¿e rodzice zazwyczaj obserwuj¹ swoje pociechy 
w sytuacjach domowych i nie maj¹ wyobra¿enia o tym, jak zachowuj¹ siê 
one w grupie rówieœniczej. W efekcie zamiast konsekwentnie kszta³towaæ 
charakter i cnoty, rodzice ,,przesypiaj¹'' wa¿ny okres dorastania. PóŸniej, w 
okresie buntu, zazwyczaj jest ju¿ za póŸno. Ka¿de dziecko jest wyj¹tkowe, 
ale pewne ogólne prawid³a wychowania dotycz¹ wszystkich. Mi³oœæ do 
dziecka nie mo¿e przybieraæ form irracjonalnych.
„Podejrzliwoœci¹ powodujesz mniejsze szkody ni¿ nadmiernym 
zaufaniem” – te s³owa /Vaclava Havla/ dotycz¹ wszystkich, ale szczególnie 
dzieci i m³odzie¿y.

   �ród³o:              c.d.n..       
Dziadek

http://biuletyn.edukacja-klasyczna.pl/

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

Po co i jak wychowywaæ dzieci i 
m³odzie¿ – odc. 3

mawiamy dalsze Zasady Wychowania Klasycznego ( i sku-
tecznego). W poprzednim odcinku omówiliœmy Zasady 7. i 9. 
Poni¿ej Zasady, które ³¹czy stosunek rodziców lub wychowawców 

do dzieci czy wychowanków:

Zasada 1.:,,Ka¿de dziecko stanowi swoisty ,,mikrokosmos'' i wymaga 
odkrycia drogi prowadz¹cej do jego wewnêtrznego œwiata''

Nie zaprzeczaj¹c istnieniu ogólnych prawide³, ka¿de dziecko posiada 
swój w³asny œwiat, który musimy odkryæ i do którego musimy dotrzeæ 
pamiêtaj¹c, ¿e zdarzaj¹ siê te¿ natury s³abszej jakoœci, a równie¿ dzieci 
„sprawne inaczej” (niepe³nosprawne intelektualnie, autystyczne itp.) Mo¿e 
siê zdarzyæ, ¿e te metody czy techniki, które w przypadku okreœlonych osób 
maj¹ racjê bytu, u innych mog¹ po prostu nie zadzia³aæ. Praca pedagogiczna 
wymaga szczególnej roztropnoœci, a tak¿e cierpliwoœci, ró¿nicowania 
metod wychowawczych oraz uwzglêdniania indywidualnego tempa 
rozwoju. 

Zasada 5.:''Nie ma dobrego wychowania bez cenzurowania, 
kontrolowania i stawiania wymagañ''

Wielu rodziców wierzy w tzw. naturaln¹ dobroæ dziecka, bezstresowe 
wychowanie oraz w to, ¿e kontrolowanie i cenzurowanie jest prze¿ytkiem 
minionych epok, co wmawiaj¹ sugestywnie propagandyœci tzw 
modernistycznej i postmodernistycznej pedagogiki. Jednak œlepa wiara w 
„autorytety” nie powinna przes³aniaæ zdrowego rozs¹dku. Kto naiwnie 
wierzy, ¿e nie stawiaj¹c wymagañ wychowa odpowiedzialnego i 
pracowitego cz³owieka, nie powinien póŸniej narzekaæ na media czy 
''wspó³czesn¹ m³odzie¿ ”.Wina le¿y wy³¹cznie po jego stronie. 
    Prawda jest taka: bez konsekwentnego kszta³towania charakteru, 
formowania cnót, a wraz z nimi woli, nie da siê dobrze uformowaæ 
cz³owieka. A to wymaga zdecydowanego ingerowania w zachowania syna 
czy córki w pierwszych latach ¿ycia. Oczywiœcie nie nale¿y zapominaæ 
równie¿ o dzia³aniach pozytywnych, w³asnym przyk³adzie i nagradzaniu. 
M³ody cz³owiek nie ma w sobie wrodzonej wiedzy, która pozwoli³aby mu 

O

Fresk Fra Angelico 1437-1446
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