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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

ZESLANIE
DUCHA SWIETEGO

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Berenika Kornelia Œwiderska, 09.04.2012
Lucjan Konrad Kurowski, 09.04.2012
Miko³aj Reetz, 09.04.2012
Lucjan Pietrasiewicz, 09.04.2012
Nadia Helena Ko³elis, 15.04.2012
Filip Stanis³aw Kosecki, 22.04.2012
Maja Aleksandra Szefler, 29.04.2012

Do Pana odeszli:
W³adys³awa Szeliñska, l.102
Zofia Piwoñska, l. 95
Wac³aw Pietrulewicz, l. 78

Modlimy siê
o Dar Ducha Œwiêtego

Natleniaj¹ce tchnienie Ducha przysz³o, aby budziæ w Koœciele 
uœpione si³y, aby wznieciæ drzemi¹ce charyzmaty, aby wlaæ 
to poczucie ¿ywotnoœci i radoœci, które w ka¿dej epoce 

historii okreœla sam Koœció³ jako m³ody i aktualny, szczêœliwy i 
gotowy do g³oszenia na nowo nowym czasom swojego wiecznego 
orêdzia.

Módlmy siê tak¿e sami. Jest modlitwa szczególna, która z 
nale¿n¹ moc¹ bêdzie rozbrzmiewa³a w liturgii Zielonych Œwi¹t; 
mo¿emy jednak powtarzaæ j¹ czêsto, nade wszystko w aktualnym 
okresie oczekiwania:

Przyb¹dŸ Duchu Œwiêty,
Zeœlij z nieba wziêty
Œwiat³a Twego strumieñ.
PrzyjdŸ, Ojcze ubogich,
przyjdŸ, Œwiat³oœci sumieñ.
...S³odka serc radoœci,
s³odkie orzeŸwienie.
W pracy Tyœ och³od¹,
w skwarze ̄ yw¹ wod¹,
w p³aczu utulenie.
...Obmyj, co nie œwiête,
osch³ym wlej zachêtê,
ulecz serca ranê.
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadŸ zab³¹kane.

Kierujmy zatem nasze modlitwy w tym okresie do Ducha Œwiêtego. 
Módlmy siê o przemianê naszych dusz. Módlmy siê o moc w 
wyznawaniu wiary, o zgodnoœæ ¿ycia z wiar¹.

Módlmy siê za Koœció³, a¿eby pe³ni³ swoj¹ misjê w Duchu 
Œwiêtym; by towarzyszy³a mu rada i Duch jego Oblubieñca i jego 
Boga. Módlmy siê o jednoœæ wszystkich chrzeœcijan. O jednoœæ w 
wykonywaniu tej samej misji. 

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum
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I Komunia œw. AD 2012

W naszej Parafii odby³a siê Uroczystoœæ I Komunii œwiêtej. W 
30sobotê, 12. maja, podczas uroczystej mszy œwiêtej o godz. 10 , 

po raz pierwszy do Sto³u Eucharystycznego przyst¹pi³o 51 
dzieci (25 ch³opców i 26 dziewczynek) W niedzielê, 13. maja, podczas 

30 30mszy œw o godz. 10  przyst¹pi³o 11 ch³opców i 9 dziewcz¹t, a o godz. 12  
przyst¹pi³o 6 ch³opców i 10 dziewczynek.

Dzieciom ¿yczymy radoœci i pokoju, p³yn¹cych z przyjaŸni z Jezusem 
Eucharystycznym. Niech przyjmuj¹ Go do swego serca jak najczêœciej.

W ci¹gu tzw. "Bia³ego tygodnia" nasze “anio³ki” przychodzi³y 
00 codziennie na mszê œw. o godzinie 17 a sobotê 19. maja odby³a siê 

dziêkczynna pielgrzymka dzieci do Matemblewa.
Wiele zdjêæ z Uroczystoœci mo¿na obejrzeæ w galeriach na witrynie 

internetowej Zbawiciela.

BO¯E   CIA£O 
W NASZEJ PARAFII

czwartek 7. czerwca
roczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa 
obchodziæ bêdziemy w bie¿¹cym roku z procesj¹ po 

30Umszy œw. o 10  ulicami naszego osiedla wed³ug trasy z 
ubieg³ego roku. Przebiegaæ ona bêdzie od koœcio³a ulicami: 
Zeusa, Chirona (I o³tarz), przez park, Biwakow¹, Nawigatorów, 
Zaruskiego (II o³tarz na skrzy¿owaniu z Balcerskiego); dalej 
Balcerskiego, Biwakow¹ (III o³tarz na skrzy¿owaniu z Gajow¹), 
Zeusa i nastêpnie wróci przed koœció³, gdzie bêdzie ustawiony IV 
o³tarz. Po zakoñczeniu procesji odprawiona bêdzie krótka msza 
œw.  W zwi¹zku z procesj¹ prosimy parafian o udekorowanie 
swoich posesji oraz z góry dziêkujemy za urz¹dzenie o³tarzy 
przez okolicznych mieszkañców. Prosimy tak¿e o 
uporz¹dkowanie w miarê mo¿liwoœci samochodów na trasie 
procesji.
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O ma³¿eñstwie i rodzinie
Z Pani¹ dr Jadwig¹ Komorowsk¹, socjologiem, autork¹ licznych 

badañ i publikacji z zakresu socjologii rodziny i kultury,
 rozmawia³a Marta Broniewska

Dokoñczenie tekstu wywiadu z poprzedniego numeru biuletynu

Jednym z mocno odczuwalnych wspó³czesnych zjawisk kulturowych 
jest zacieranie, relatywizowanie ró¿nic miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹. 
Czy mo¿na to oceniæ jako rewolucjê i jaki wed³ug Pani zjawisko to 
mo¿e mieæ wp³yw na wspólnoty spo³eczne – pozytywny czy 
destrukcyjny?

– Ja myœlê, ¿e w naturze i w kulturze s¹ i podobieñstwa i ró¿nice. 

Rzecz polega na tym, ¿eby 
zachowaæ równowagê. Kiedy d¹¿y 
siê do upodobnienia wszystkiego, 
to robi siê strasznie nudno, tak jak 
w radzieckim kraju, gdzie by³o 
szaro i tzw. totalna „urawni³owka”. 
Ale ciekawe jest, ¿e upodobnianiu 
siê towarzyszy zwykle zró¿nico-
wanie. Na przyk³ad, gdy kobiety 
zaczê³y chodziæ w spodniach, to 
zaczê³y jednoczeœnie nosiæ d³u¿sze 
w³osy, kolczyki itp. Samo zjawisko 
równouprawnienia nie jest z³e, 
zreszt¹ te¿ wcale nie jest tak nowe. 
W ró¿nych œrodowiskach kobiety 
od dawien dawna mia³y rozliczne 
prawa i bardzo wysok¹ pozycjê. 
Wydaje mi siê, ¿e najwa¿niejsz¹ 
spraw¹ jes t ,  by przy tym 
wyrównywaniu ró¿nic nie wylaæ 
dziecka z k¹piel¹, to znaczy nie 
spowodowaæ braku zaintereso-
wania wzajemnego obu p³ci. To 
zró¿nicowanie jest interesuj¹ce, 
poci¹gaj¹ce, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dla mnie mój M¹¿ by³ 
zawsze tak¹ ciekaw¹ zagadk¹, nigdy do koñca nieodgadnion¹ - zreszt¹ 
cz³owiek sam siebie nie jest w stanie odgadn¹æ do koñca - ale to by³o 
atrakcyjne. Zjawisko maskulinizacji kobiet i feminizacji mê¿czyzn, gdyby 
siê znacznie nasili³o, oznacza³oby powa¿n¹ stratê w dorobku naszej 
kultury, która miêdzy innymi na zró¿nicowaniu psycho-kulturowym 
pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ bogaci³a siê i wzrasta³a.

Powiedzia³a Pani, i¿ istotne jest, by w ¿yciu rodzinnym obecna by³a 
modlitwa. Czy wiarê w Boga mia³a Pani od dzieciñstwa? Czy by³y 
mo¿e takie momenty w Pani ¿yciu, gdy Pani wiara budowa³a siê w 
sposób szczególny?

– Dla mnie – gdy teraz na to patrzê – bardzo wa¿ne by³o to, ¿e 

widzia³am, jak Ojciec klêcza³ przy ³ó¿ku i siê modli³, czy to, ¿e Mama 
czêsto powo³ywa³a siê na Ewangeliê. Oboje byli szalenie ofiarni, czyli 
realizowali ideê mi³oœci bliŸniego, a jednoczeœnie modlili siê do Boga. 
Maj¹c takich Rodziców, ¿y³o siê w klimacie wiary. Ale gdy mia³am 
kilkanaœcie lat, czyta³am rozmaite ksi¹¿ki, pojawia³y siê ró¿ne refleksje, 
przemyœlenia, nawet zw¹tpienia. G³êboko zastanawia³am siê nad ró¿nymi 
elementami mojej wiary i na tej drodze dochodzi³am do pewnej 
interpretacji np. fragmentów Mszy œwiêtej, ale i ró¿nych zachowañ 
ludzkich, czy samej roli religii. Po prostu stara³am siê nie byæ 
bezrefleksyjna. Teraz mówiê, ¿e ja nie wierzê, tylko wiem, ¿e jest Bóg – 
Stwórca œwiata i Mi³oœæ przedwieczna. Mówiê tak, poniewa¿ dosz³am do 
tego przekonania na drodze prze¿yæ i przemyœleñ w ci¹gu ca³ego mojego 
d³ugiego ¿ycia (mam ju¿ 90 lat!). Co wa¿ne, nigdy nie odrzuci³am praktyk 
religijnych, nawet jeœli zdarza³y siê jakieœ w¹tpliwoœci. Przypomina mi siê 
tutaj, jak dawno temu, za czasów komuny, na seminarium z socjologii 
kultury pewien m³ody „wyznawca” komunizmu stwierdzi³, ¿e wszystko, 
co nas otacza, jest dzie³em cz³owieka, a nie „jakiegoœ” Boga. Profesor 
Cha³asiñski powiedzia³ wtedy, ¿e cz³owiek tylko odkrywa to, co ju¿ jest i 
dostosowuje do swoich potrzeb. Na poparcie tej tezy poda³ przyk³ad 
radaru, stworzonego przez cz³owieka na wzór odkrytego u nietoperza 
„radarowego” mechanizmu.
    W³aœciwie zawsze te¿ odczuwa³am obecnoœæ Boga, ale mo¿e 
najbardziej, gdy urodzi³am moje dzieci. Sama nie by³abym przecie¿ w 

stanie sprawiæ, by pojawi³y siê na œwiecie. Tylko zgodnie z 
„zaprogramowaniem” Pana Boga takie stworzenia siê rodzi³y i jeszcze z 
zadatkiem na rozwój. Teraz o istnieniu Boga mówi mi ka¿dy 
„wykluwaj¹cy” siê z ziarnka listek, bo rozwija siê wed³ug planu 
Najwiêkszego, Najwspanialszego Programatora. Jego dzie³o, czy 
dokonane na drodze ewolucji, czy inaczej – to obojêtne – zawsze jest to 
dzie³o m¹dre i piêkne, bo poczête z Mi³oœci. 

Jest Pani przyk³adem postawy dziêkowania, wdziêcznoœci Bogu za 
¿ycie, za wszystkie dary…

– Ja uwa¿am, ¿e generalnie za ma³o akcentuje siê – zarówno w 

pieœniach, jak i w liturgii – w³aœnie to wielkie zdziwienie nad piêknem 
stworzenia i dziêkczynienie Panu Bogu za to wszystko. Moje dzieci by³y 

kiedyœ na rekolekcjach w 
Koœcierzynie i pewien m³ody 
ksi¹dz powiedzia³ im wtedy 
zdanie, które mi powtórzy³y po 
powrocie do domu: „Pamiêtajcie, 
¿e zawsze, w ka¿dej sytuacji 
cz³owiek ma jeszcze za co Panu 
Bogu dziêkowaæ”, a wiêc nawet i 
w najgorszej sytuacji! A my 
¿yjemy przecie¿, w gruncie 
rzeczy, w naogó³ niez³ych 
warunkach. Nasza sytuacja, w 
porównaniu do wielu innych 
narodów na œwiecie, czy te¿ w 
porównaniu do wczeœniejszych 
pokoleñ, jest korzystna. Wobec tej 
naszej rzeczywistoœci mo¿emy 
siê ustosunkowaæ ró¿nie, to jest 
kwestia postawy – albo tej 
wiecznie zrzêdz¹cej, albo te¿ 
pe³nej radoœci i wdziêcznoœci, 
cieszenia siê ka¿dym listkiem, 
ka¿dym uœmiechem. Ja obstajê 
przy tej drugiej opcji. 

Na ile wiara jest dla Pani spraw¹ prywatn¹, a na ile w Pani opinii mo¿e 
byæ to rzecz publiczna? Czy np. publiczne przyznawanie siê do tego, i¿ 
modlimy siê w konkretnych intencjach i co wiêcej, ¿e wierzymy w moc 
tej modlitwy, jest czymœ w³aœciwym, czy mo¿e raczej powinniœmy siê z 
tym nie obnosiæ, a mo¿e wrêcz chowaæ? W wielu œrodowiskach 
m³odzie¿owych, studenckich poruszanie tematu wiary z osobistym 
zaanga¿owaniem nie spotyka siê z tolerancj¹, a wrêcz tworzy napiêcia.

– Poniewa¿ patrzê na wiele spraw trochê jako socjolog (to mój 

wyuczony zawód), uwa¿am, ¿e wszystko co robimy jest zarówno 
prywatne, jak i spo³eczno-kulturowe. Czerpiemy z dóbr wypracowanych 
przez liczne pokolenia, a jednoczeœnie dajemy coœ z siebie. Podobnie jest z 
modlitw¹ i ogólnie z religi¹. Mogê siê modliæ ca³kiem prywatnie, odnosiæ 
siê indywidualnie do Pana Boga, jednak wszystko, a wiêc tak¿e modlitwa, 
ma te¿ swój wymiar kulturowy, wypracowany i przekazywany przez 
pokolenia. Gdy siê ¿egnam, to nieraz myœlê sobie, ¿e mo¿e mog³yby byæ 
jakieœ inne znaki, ale zaraz stwierdzam, ¿e w³aœnie ten znak w³¹cza mnie w 
sposób jasny i oczywisty w chrzeœcijañstwo i jego kulturê. No,
i wa¿ne te¿ jest dla mnie to, ¿e przekaza³a mi go moja Mama. Religia 
odgrywa te¿ bardzo istotn¹ rolê jako czynnik integruj¹cy – „tam gdzie 
dwóch lub trzech siê modli, Ja jestem poœród nich”. Dlatego ludzie 
wspieraj¹ siê nawzajem w poszukiwaniu drogi do Boga i tak powinno byæ. 
Inne zdanie mam natomiast, jeœli chodzi o agresywn¹ i zamkniêt¹ na dialog 
manifestacjê. To jest te¿ przyk³ad tego, co nazywam weredyctwem i czego 
nale¿y siê wystrzegaæ. Jest to w du¿ej mierze kwestia kultury osobistej. O 
wszystkim mo¿na mówiæ w sferze publicznej, spo³ecznej, zale¿y tylko jak 
to siê mówi. A pytanie „jak?” to pytanie o kulturê.

Ka¿de pokolenie prze¿ywa okreœlone niepokoje zwi¹zane z 
zachodz¹cymi ró¿nego rodzaju zmianami w status quo. Na ile wed³ug 
Pani uzasadniony jest lêk o przysz³oœæ dzisiejszej m³odzie¿y? 

     – Jest takie przys³owie chiñskie „Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach”, tzn. 

w czasach przemian. Okres przemian – kulturowych, ekonomicznych, 
spo³ecznych – niesie ze sob¹ z jednej strony nadziejê na lepsze ¿ycie, ale z 
drugiej strony niesie tak¿e pewne troski i niebezpieczeñstwa. Je¿eli chodzi 
o m³odzie¿, to bardzo smutne jest to, ¿e najwiêkszy procent bezrobocia jest 
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w³aœnie wœród m³odzie¿y i to m³odzie¿y wykszta³conej. Ufam, ¿e ta 
sytuacja siê zmieni. Jednak nie tylko kwestie ekonomiczne s¹ wa¿ne, bo 
jest te¿ du¿o zagro¿eñ moralnych i z tym zwi¹zanego niepokoju. Tutaj 
myœlê, ¿e zarówno rodzina, szko³a, Koœció³, jak i  media z misj¹ 
kulturaln¹, maj¹ ogromne zadanie, jeœli chodzi o wskazywanie godnych 
celów i jednoczeœnie – drogi do tych celów. Te wszystkie instytucje, 
które odpowiadaj¹ za wychowanie i kszta³towanie postaw obywateli, 
musz¹ byæ ukierunkowane na dobro wspólne i œwiadome tej 
odpowiedzialnoœci. Powinny one stale kszta³towaæ i ukazywaæ w³aœciw¹ 
hierarchiê wartoœci, na czele której jest dobrze pojmowana mi³oœæ i 
wolnoœæ, aby dzieci i m³odzie¿ w tym duchu siê wychowywa³y. Dawne 
sztandarowe has³o: „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest przecie¿ tak¿e nadal 
aktualne. Jest jeszcze jedna sprawa – podatnoœæ na frustracje, która dziœ 
jest czymœ doœæ czêsto tolerowanym, a przecie¿ tak bardzo szkodliwym. 
Dawniej wstyd by³o siê przyznawaæ do „za³amania”. A gdzie nadzieja, 
wiara, ¿e siê poprawi, ¿e dam radê? Maj¹c w³aœciw¹ hierarchiê wartoœci i 
pewn¹ wiarê w swoje si³y, w swoj¹ wartoœæ, nie dopuszcza siê do 
ulegania takim niszcz¹cym nastrojom. To wszystko oczywiœcie zale¿y w 
du¿ym stopniu od rodziny, która potrafi wychowaæ dziecko w poczuciu 

wiary we w³asne jego mo¿liwoœci i we w³aœciwej hierarchii wartoœci. Nie 
nale¿y dawaæ przyzwolenia na takie postawy i uczucia, które prowadz¹ do 
tzw. „za³amania”, a kszta³towaæ w dziecku cnotê dzielnoœci. Dzielnoœæ 
¿yciowa jest dziœ tak, jak i dawniej, bardzo potrzebna.

 A jeœli chodzi o ¿ycie rodzinne, to nie poddawajmy siê ani nadmiernym 
oczekiwaniom, ani rozczarowaniom. Niech nam przyœwieca idea³ 
rodzinnego ¿ycia, ale zdawaæ sobie musimy sprawê z wielu wewnêtrznych i 
zewnêtrznych przeszkód dla jego realizacji, i w razie niepowodzeñ – nie 
za³amujmy siê, i mimo wszystko cieszmy siê tym, co mamy, bo – powtórzê 
raz jeszcze – zawsze jeszcze jest coœ, za co mo¿emy Panu Bogu dziêkowaæ.

I jeszcze coœ bardzo wa¿nego: wœród naszych codziennych spraw i 
zajêæ nie mo¿e zabrakn¹æ – choæby najkrótszych – chwil poœwiêconych na 
kontemplowanie piêkna.

Dziêkujê Pani bardzo za rozmowê.      
     Rozmawia³a Marta Broniewska

Od Redakcji:
Powy¿szy wywiad z dr Jadwig¹ Komorowsk¹ by³ opublikowany w wersji 
skróconej, ubieg³ym roku, w tygodniku  katolickim “Goœæ Niedzielny”.

Eucharystia. To w³aœnie spotkanie z Jezusem jest najwa¿niejsze i najbardziej 
owocne. Tê triadê formacyjn¹ ubogacaj¹ praktyki. S¹ one ró¿ne: ka¿dy rok 
ma swoj¹ specyfikê. Alumni pomagaj¹ w szpitalach, hospicjach, Caritasie, 
pielgrzymkach itd. Kleryk odbywa jednak swoje praktyki przede wszystkim 
w parafii, gdzie Ks. Proboszcz pomaga w rozeznawaniu powo³ania i staje siê 
jakby ojcem, prze³o¿onym i moderatorem. 

Odbywa³ Ksi¹dz swoje praktyki u nas w parafii. Coœ szczególnego z tego 
czasu?

Ka¿da parafia przygotowuje praktykanta, jakim jest alumn, do 
przysz³ej pos³ugi duszpasterskiej. Zajêcia, które wykonuje alumn pod okiem 
Ksiêdza Proboszcza maj¹ na celu „oswojenie” go z zadaniami 
duszpasterskimi, które bêdzie w przysz³oœci podejmowa³ samodzielnie, a 
tak¿e ze zaznajomieniem go z funkcjonowaniem miêdzy innymi biura 
parafialnego. Dziêkujê za okazane zrozumienie, wszelk¹ pomoc i cenne 
rady oraz wskazówki a tak¿e wspólny czas spêdzony na modlitwie przed 
Panem. Tego wszystkiego doœwiadczam tutaj, za co jestem wdziêczny 
Ksiêdzu Proboszczowi i ksiê¿om pracuj¹cym w tej parafii.

Coœ szczególnego z pobytu w Seminarium?
W seminarium, podczas praktyki w G³ogowie, zafascynowa³em siê 

pomoc¹ osobom chorym i niepe³nosprawnym. Podczas rozmowy z nimi 
zrozumia³em, ¿e czêsto cz³owiek wyolbrzymia problemy, które tak 
naprawdê w porównaniu z niemo¿noœci¹ prawid³owego funkcjonowania ze 
wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ i za ni¹ p³yn¹ce k³opoty, s¹ ma³e.

Zainteresowania?
Bardzo interesujê siê pi³k¹ no¿n¹. Moje ulubione kluby pi³karskie to 

Real Madryt, rodzinny Hetman W³oszczowa i Lechia Gdañsk. Poza tym 
uwielbiam ciszê, w której mo¿na spokojnie odmówiæ brewiarz i 
porozmawiaæ z Panem Bogiem. Interesujê sie ponadto dobr¹ ksi¹¿k¹ - 
teologia dogmatyczna, teologia duchowoœci i psychologia. Bardzo lubiê 
podró¿owaæ i spacerowaæ po lasach.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Asystencji Ducha Œwiêtego podczas pracy w 
wyznaczonej parafii.

Dziêkujê równie¿. Szczêœæ Bo¿e.

ŒWIÊCENIA KAP£AÑSKIE 
I PRYMICJA 

KS. MARCINA SKOCZKA
W sobotê, 19 maja, podczas Mszy œw. o godz. 10.00 w Bazylice 

Mariackiej w Gdañsku œwiêcenia prezbiteratu przyj¹³ nasz Parafianin ks. 
MARCIN SKOCZEK. Msza œw. prymicyjna ks. Marcina odprawiona 
zosta³a siê w naszym koœciele w niedzielê, 20. maja, o godz. 12.30. 
Poni¿ej - krótk¹ rozmowê z ks. Marcinem przeprowadzi³a Joanna Bu³³o.

Sk¹d Ksi¹dz pochodzi?
Ks. Marcin: 
Urodzi³em siê we W³osz-
czowie, woj. œwiêtokrzys-
kie. Tam te¿ uczêszcza³em 
do szko³y podstawowej i 
g i m n a z j u m .  L i c e u m  
ukoñczy³em ju¿ w Gdañsku 
- Conradinum.

Czy ma Ksi¹dz rodzeñstwo?
Tak siê z³o¿y³o, ¿e 

mam siostrê bliŸniaczkê – 
Justynê i starszego o dwa 
lata brata Rafa³a. Siostra 
mieszka na po³udniu Polski 
z rodzicami, brat koñczy 
studia na Uniwersytecie 
Gdañskim.

Jak to by³o z powo³aniem? 
Kiedy pojawi³y siê jakieœ 
pierwsze jego oznaki?

Pierwsze oznaki powo³ania odkry³em ju¿ w szkole podstawowej. Od 
2 klasy by³em ministrantem i ta formacja niew¹tpliwie przyczyni³a siê do 
pozytywnej odpowiedzi Panu Bogu na s³owa "PójdŸ za Mn¹". Odk¹d 
pamiêtam zawsze lubi³em rozmawiaæ z Panem Bogiem. Od m³odych lat, 
kiedy chodzi³em z bratem do lasu na grzyby, zatrzymywa³em siê na ³¹ce 
poza lasem i lubi³em opowiadaæ Panu Bogu o tym wszystkim, co mnie 
spotka³o, zawierzaæ Mu siebie i to, co ma mnie spotkaæ. I tak to powo³anie 
jakoœ kie³kowa³o i siê rodzi³o.

W liceum, kiedy zamieszka³em w Gdañsku u mojej cioci i wujka, 
Pan Bóg zacz¹³ coraz wyraŸniej mówiæ do mnie o swoich planach co do 
mojej osoby. Nigdy nie zapomnê tego "uczucia", które osi¹ga³o szczyt w 
koœciele. To wo³anie i jakieœ dziwne wewnêtrzne poczucie, ¿e trzeba iœæ, 
stawa³o siê z dnia na dzieñ coraz bardziej wyraŸne. Mimo to nikt o moich 
zamiarach pójœcia do Seminarium nie wiedzia³, a¿ ks. Rektor Jacek 
Bramorski potwierdzi³ moje przyjêcie do Seminarium.

Czas seminarium to 6 lat. Jak wygl¹da czas formacji?
     Seminarium to czas formacji intelektualnej, ale przede wszystkim 
duchowej i ludzkiej. Podczas niej cz³owiek spotyka siê z samym sob¹ 
przed Chrystusem. Jest te¿ czas na studium, kiedy to alumn zdobywa 
potrzebn¹ wiedzê nie tylko teologiczn¹, ale i filozoficzn¹, potrzebn¹ do 
pomocy drugiemu cz³owiekowi. Centralnym punktem dnia jest 



Œw. Jadwiga, królowa
(1374-1399) wspomnienie liturgiczne 8. czerwca

Na naszym krzy¿u w górnym koœciele znajduje 
siê m. inn. tak¿e postaæ œw. Jadwigi - jeszcze 
bez aureoli, ale obecnie ju¿ b³ogos³awionej i 

œwiêtej. 
By³a najm³odsz¹ córk¹, króla Wêgier i Polski, 

Ludwika Andegaweñskiego. Z tego najmo¿niejszego 
rodu wywodzi³o siê wielu w³adców w ówczesnej 
Europie. Rodzice planowali dla Jadwigi ma³¿eñstwo z 
Wilhelmem Habsburgiem. Jednak po œmierci króla 
Ludwika, Wêgrzy og³osili królow¹ starsz¹ siostrê 
El¿bietê, natomiast Polacy zabiegali, aby królow¹ 
Polski zosta³a Jadwiga.

Otó¿ g³ówny argument naszych rodaków by³ 
nastêpuj¹cy: znano jej niezwyk³¹ religijnoœæ i dlatego 
mówiono, ¿e dla chrztu Litwy i nawrócenia 
W³adys³awa Jagie³³y powinna poœwiêciæ swoj¹ wielk¹ 
mi³oœæ m³odzieñcz¹, przyjechaæ do Krakowa i wyjœæ 
za W³adys³awa. Tak te¿ siê sta³o.

Królowa Jadwiga by³a osob¹ o niezwyk³ej 
urodzie i œwiêtoœci: znakomicie wykszta³cona, biegle 
zna³a kilka jêzyków, posiad³a sztukê dyplomacji, 
korespondowa³a z licznymi w³adcami Europy, a przy tym mia³a rêce pe³ne 
dobroci. Otwarta na sprawy Bo¿e - liczne koœcio³y i klasztory do dzisiaj z 
dum¹ przechowuj¹ w swoich skarbcach dary od królowej Jadwigi; szaty 
liturgiczne, psa³terze, ewangeliarze, msza³y, kielichy. Jasna Góra wymienia 
Jadwigê jako fundatorkê klasztoru.

Królowa uczulona by³a na sprawy nauki i kultury. Sprowadza³a z ca³ej 
Europy uzdolnionych muzyków, artystów malarzy, rzeŸbiarzy, z³otników, 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich œpiewaków itp. Jest przecie¿ fundatork¹ Uniwersytetu Jagieloñskiego: 
budowa³a gmachy dla krakowskiej uczelni, bursy dla ¿aków, œci¹ga³a do 
Krakowa znakomitych profesorów.

Dziêkujemy Bogu za tak¹ w³adczyniê, która to, co Bo¿e i ludzkie 
potrafi³a wprzêgn¹æ w s³u¿bê Ojczyzny. A wszystko to ofiarowywa³a z 
osobistej szkatu³y, ze swojego rodzinnego posagu.

Mia³a zaledwie 25 lat,gdy Pan zapuka³ do jej 
drzwi. Jej serce by³o pe³ne mi³oœci do Boga i jej rêce 
by³y pe³ne mi³oœci do ludzi. Rêce pe³ne dobroci i 
hojnoœci dla ubogich i potrzebuj¹cych. Nazwana 
zostanie “matk¹ ubogich”, Interweniowa³a zawsze i to z 
pozytywnym skutkiem, gdy skrzywdzeni zostali ludzie 
biedni. Powtarza³a “któ¿ im ³zy powróci?”.

Œwiêta Jadwiga by³a kobiet¹ piêkn¹, bogat¹ i 
wykszta³con¹, posiadaj¹c¹ w³adzê, pozostaj¹c¹ blisko 
Boga i blisko cz³owieka. Kocha³a Boga i cz³owieka. Na 
tym polega³a jej wielkoœæ i oryginalnoœæ. Œwiêta 
królowa dana by³a Polsce i Litwie, by ukazaæ wielkoœæ 
kobiety. Z pob³a¿aniem mówimy o œredniowieczu. 
Przypisujemy tym czasom zacofanie, obskurantyzm, 
nieuctwo, brak poszanowania kobiety. Tymczasem to 
Jadwiga ufundowa³a nowoczesny uniwersytet, który 
œmia³o móg³ konkurowaæ z najlepszymi uczelniami 
ówczesnej Europy. To ona by³a konstruktorem jednoœci 
Polski trojga narodów: polskiego, litewskiego i 
ruskiego. Ona by³a wielk¹ w oczach prostego ludu, w 
oczach rycerstwa, w oczach szlachty i w oczach 

zagranicznych dyplomatów i polityków.
M¹droœæ zaœ czerpa³a ze s³uchania cz³owieka i Boga, ze s³u¿enia 

cz³owiekowi i Bogu.
Ktokolwiek bêdzie w Krakowie niech koniecznie odwiedzi katedrê 

wawelsk¹, by tam przez poœrednictwo œw. Jadwigi pomodliæ siê o 
pomyœlnoœæ Polski i Koœcio³a w naszej OjczyŸnie.

Ks. Henryk Bietzke

odprawienia mszy œw. przez towarzysz¹cego nam kap³ana, mo¿liwoœci 
œpiewu przez nasz chór w czasie mszy œw. i okreœlonych innych miejscach, 
a tak¿e uzyskania najlepszego, co do spraw organizacyjnych i z 
odpowiedni¹ religijno-historyczno-geograficzn¹ wiedz¹, pilota- 
przewodnika. Du¿ym problemem dla nas by³o zabezpieczenie dla naszej 
grupy opieki duszpasterskiej. Wreszcie sukces - tak¹ opiekê uzyskaliœmy 
ze strony Ojca Tyberiusza – Franciszkanina. Oczywiœcie by³o jeszcze 
sporo innych k³opotów zwi¹zanych z paszportami, odpowiednim 
zabezpieczeniem finansowo-ubezpieczeniowym, wymian¹ pieniêdzy, 
przygotowaniem repertuaru chóru na wyjazd, itd. 
I wreszcie 11. kwietnia startujemy z Gdañskiego Lotniska im. L. Wa³êsy w 
nasz¹ ¿yciow¹ podró¿. L¹dujemy w  Sharm El Sheikh w Egipcie, gdzie 
pierwszy dzieñ spêdzamy na odpoczynku, zrobieniu pierwszych zakupów 
oraz zwiedzeniu miejscowego Koœcio³a Koptyjskiego (piêkny – olbrzymie 
wra¿enie) i obejrzenia miejscowego meczetu.
Nastêpny dzieñ to przejazd do Izraela i rozpoczêcie zwiedzania 
najwa¿niejszych miejsc zwi¹zanych z nasz¹ katolick¹ wiar¹ i innych 
wyznañ chrzeœcijañskich. 
Dokoñczenie w nastêpnym numerze                                       KONRAD HOGA

 Pielgrzym z Ziemi Œwiêtej

Pielgrzymka Chóru Orszulika 
do Ziemi Œwiêtej 

Nasz Chór obchodzi³ w listopadzie ubieg³ego roku swoje 30 – lecie 
dzia³alnoœci. Oprócz koncertu jubileuszowego, który mia³ miejsce w 
koñcówce listopada 2011 r. w naszym koœciele parafialnym, planowaliœmy 
równie¿ wielk¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Mia³a to byæ pielgrzymka 
naszego ¿ycia. Przygotowania do koncertu jubileuszowego rozpoczêliœmy 
energicznie w kwietniu 2011 roku, zaraz po zmianie dyrygenta. Wczeœniej 
jeszcze, jesieni¹ 2010 roku, zaczêliœmy œledziæ oferty i s³aæ zapytania o 

pielgrzymki do ró¿nych biur podró¿y, chc¹c zorganizowaæ mini przetarg na 
nasz wyjazd ale ze wzglêdu na zbyt du¿y dystans czasowy do terminu 
wyjazdu nikt nie chcia³ siê dok³adnie okreœliæ programowo, a tym bardziej 
cenowo. Dopiero po naszym koncercie listopadowym pokaza³y siê 
pierwsze konkretne oferty, które zawiera³y program i w oparciu o aktualne 
kursy dewizowe, okreœla³y cenê pielgrzymki od osoby. Po wybraniu biura 
podró¿y, rozpoczêliœmy d³ugie i ¿mudne rokowania co do ceny 
(uzale¿nione od liczby pielgrzymów), a tak¿e spe³nienia naszych ¿¹dañ 
odnoœnie startu i l¹dowania na lotnisku w Gdañsku, mo¿liwoœci 

PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
344. Oliwska Piesza Pielgrzymka do Wejherowa wyruszy³a na szlak 

18. maja, wpisuj¹c siê w kilkuwiekow¹ ju¿ tradycjê (od oko³o 1669 r.).
W godzinach przedpo³udniowych goœciliœmy pielgrzymów w naszej 

parafii. Pielgrzymkê przywita³ ksi¹dz Proboszcz i zaprosi³ NMP Oliwsk¹ 
oraz pielgrzymów do koœcio³a. W ci¹gu oko³o pó³ godzinnego pobytu, 
p i e l g r z y m i  z o s t a l i  
ugoszczeni w salkach 
przy dolnym koœciele 
kanap-kami i napojami, 
przygotowanymi przez 
nasz Caritas. Zdjêcia z 
pobytu pielgrzymki w 
naszej parafii mo¿na 
obejrzeæ w galerii na 
internetowej witrynie  
Zbawiciela.
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