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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

Maryja, Królowa Polski

Patrzymy na wydarzenia dalekie i bliskie poprzez 
pryzmat tych wiekuistych s³ów, które zosta³y 
wypowiedziane z wysokoœci krzy¿a. Poprzez pryzmat 

tych s³ów, którymi cz³owiek zosta³ zawierzony Matce Boga 
jako Jej syn. W tym jednym cz³owieku wszyscy czujemy siê 
zawierzeni Maryi. I dlatego te¿ ¿yjemy œwiadomoœci¹ tego 
zawierzenia Matce Bo¿ej - nie tylko ka¿dy z osobna, ale jako 
wielka wspólnota.

Czujemy siê objêci tym s³owem: “Oto syn Twój”; czujemy 
siê dzieæmi i uwa¿amy, ¿e Ona jest nasz¹ matk¹. A to jej 
macierzyñstwo rozszerzamy do wszystkich pokoleñ, do 
dziejów dalekich i bliskich. Widzimy jego znaki i jego oznaki 
w rozwoju tych dziejów, które by³y i s¹ trudne, a przecie¿ nie 
przesta³y byæ dla nas zawsze pe³ne nadziei. Pozostaj¹ nasze! 
Pozostaj¹ nasze dlatego, ¿e mamy Matkê. Macierzyñstwo jest 
Ÿród³em to¿samoœci ka¿dego z nas. Pierwszym prawem do 
cz³owieczeñstwa jest to prawo, które ³¹czy siê dla ka¿dego z 
nas z macierzyñstwem.

I tak te¿ to dziwne macierzyñstwo Maryi, przeniesione 
kiedyœ na Ewangelistê i Aposto³a Jana, a rozszerzone na tylu 
ludzi i na ca³e narody, w szczególnoœci na nasz naród, daje nam 
szczególne poczucie to¿samoœci.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(marzec 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
B³a¿ej Ryszard Magrian, 10.03.2012
Julia Wiktoria Drewa, 11.03.2012
Oliwier Kupisz, 11.03.2012
Nikodem Miko³aj Gierszewski, 11.03.2012
Franciszek Filip Anaczkowski, 11.03.2012
Aleksander Leszczyñski, 11.03.2012
Maja Waruszewska, 24.03.2012
Zofia Anna Gancarz, 25.03.2012

Sakrament bierzmowania przyjê³o: 97 osób 04.03.2012

Do Pana odeszli:
Edmund Kuleszo, l. 83
Aleksandra Charuk, l. 16
Kazimierz Zelewski, l. 63
Helena Smó³ka, l. 91
Zofia Kononiuk, l. 65

Intencje modlitewne na maj
Ogólna: 

 Aby w spo³eczeñstwie by³y promowane inicjatywy chroni¹ce i 
umacniaj¹ce rolê rodziny.

Misyjna:
  Aby Maryja, Królowa Œwiata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy³a 
wszystkim misjonarzom g³osz¹cym Jej Syna.

ODSZED£ NA S£U¯BÊ DO PANA
arafia nasza, w tym grupa SEMPER FIDELIS, po¿egna³a, bardzo 
wyró¿niaj¹cego siê swoj¹ aktywnoœci¹, parafianina. Do czasu, do Pkiedy panowa³ nad chorob¹, mo¿na go by³o spotkaæ zarówno w 

koœciele np. przy zbieraniu kolekty (nie tylko!) jak i wokó³ koœcio³a 
kiedy np. „ciê¿kim p³ugiem” zamontowanym na Fiacie 126p odœnie¿a³ 
teren przykoœcielny, aby przychodz¹cy czy przyje¿d¿aj¹cy 
samochodami nie napotykali przeszkód w postaci grubej warstwy 
œniegu. W niniejszym wspomnieniu zwracamy uwagê jedynie na te 
najbardziej widoczne a mo¿e nawet spektakularne dzia³ania. Tych mniej 
efektownych, ale za to efektywnych dzia³añ brata Kazimierza 
ZELEWSKIEGO, by³o znacznie wiêcej. Widocznie wykaza³ siê tak¹ 
aktywnoœci¹, ¿e Pan uzna³ Jego obecnoœæ blisko siebie za konieczn¹. 
Dlatego pe³ni wdziêcznoœci za jego ¿ycie, za jego prace, za jego 
¿yczliwoœæ, dziêkujemy Najwy¿szemu.

Niech Ten, któremu zaufa³, przyjmie go do swego domu.
*     *     *

Uczestnikom, bior¹cym udzia³ 31. marca we Mszy œwiêtej 
pogrzebowej œp. Kazimierza Zelewskiego, serdeczne Bóg zap³aæ

sk³ada ¯ona z dzieæmi.

  Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Majowe odprawiane 
30codziennie o godzinie 20 . Litania Loretañska jest te¿ 

00odmawiana w dni powszednie po Mszy œw. o godzinie 18 .
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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

Stworzy³a Pani z Mê¿em dom dla trójki dzieci, doczeka³a siê Pani 
dziesiêciorga wnucz¹t i siedmiorga prawnucz¹t. Zarówno w ¿yciu 
prywatnym, jak i zawodowym – z perspektywy socjologa – rodzina 
by³a w centrum Pani zainteresowañ. Co sprawia, ¿e rodzina jest tak 
istotnym elementem ¿ycia cz³owieka i funkcjonowania spo³eczeñstwa? 

– Ka¿dy cz³owiek ma potrzebê uznania 

spo³ecznego i potrzebê emocjonalnego (a raczej – 
uczuciowego!) oddŸwiêku. Rodzina zaœ jest 
szczególnie predestynowana do zaspokajania tych 
ogromnie wa¿nych potrzeb i w zwi¹zku z tym 
powszechne s¹ wobec niej gor¹ce oczekiwania. W 
„zewnêtrznym” – w stosunku do rodziny – œwiecie 
nie brak czêsto agresji, zawiœci i konfliktów. 
Dlatego dom powinien byæ azylem. Jeœli dom nie 
jest spokojnym i bezpiecznym miejscem 
wypoczynku, pogody ducha i mi³oœci, to cz³owiek 
nie jest w stanie w tym „zewnêtrznym” œwiecie 
owocnie funkcjonowaæ.

Sk¹d wynios³a Pani to przekonanie, czy jeszcze 
z w³asnej m³odoœci? Czy Pani dom rodzinny by³ 
w³aœnie takim azylem na przyk³ad w czasie 
okupacji?

– Ja Panu Bogu dziêkujê, ¿e mia³am takich 

ogromnie kochaj¹cych i troskliwych Rodziców. 
Poza tym moja Mama by³a bardzo praktyczn¹ 
osob¹, w domu zawsze by³ ³ad, ustalony rytm i 
spokój, By³a to kochaj¹ca siê i – co tak¿e mia³o 
znaczenie – radosna rodzina. Dom zawsze by³ 
pe³en muzyki, poniewa¿ mój Ojciec – poza tym, ¿e by³ oficerem Wojska 
Polskiego – to tak¿e by³ muzykiem i dyrygentem. To mia³o istotny wp³yw 
na panuj¹cy w naszym domu nastrój. Jednak, jeœli chodzi o moje uczenie 
siê, rozumienie tego typu zasad funkcjonowania zdrowego i przyjaznego 
domu, to dopiero póŸniej, gdy ju¿ sama za³o¿y³am rodzinê, myœla³am 
sobie: „Bo¿e, jaka ja by³am szczêœliwa w dzieciñstwie”. Jako dziecko, choæ 
odczuwa³am to, nie by³am jednak tego w pe³ni œwiadoma. Dopiero potem 
przysz³a ta g³êbsza refleksja.

W czasie wojny nasza rodzina by³a zdekompletowana – przez 
wszystkie te lata Ojciec przebywa³ w oflagach. Ale mimo wszystko dom 
zawsze by³ tak¹ ostoj¹, miejscem, gdzie wiadomo by³o, ¿e s¹ ludzie 
kochaj¹cy, spokój i opieka. Mama, która pe³ni³a wtedy role obojga 
rodziców, by³a wrêcz heroiczna i bardzo pracowita. Mój brat i ja uczyliœmy 
siê na tajnych kompletach. Dostawaliœmy jednak czasem od Ojca listy, 
wiêc choæ nasza rodzina fizycznie by³a podzielona, to duchowo byliœmy 
ca³y czas zjednoczeni. Dziêki temu ³atwiej by³o nam znosiæ wojenn¹ 
rzeczywistoœæ. 

Mama zawsze by³a osob¹ bardzo g³êboko wierz¹c¹ i  prowadzi³a nas 
do Boga, ale nie w sposób dewocyjny i sama przede wszystkim œwieci³a 
przyk³adem. Kiedy zapyta³am j¹, jak Rodzice siê poznali, to mi 
opowiedzia³a coœ, co wed³ug mnie dobitnie o tej religijnoœci œwiadczy. 
Mianowicie,  po I wojnie œwiatowej, po d³ugiej, ciemnej nocy zaborów, 
moja Mama, która œwietnie mówi³a i pisa³a po polsku, dosta³a pracê na 
poczcie w Pelplinie. (Mama urodzi³a siê na Kociewiu.) Pewnego dnia mój 
Ojciec, z pochodzenia wilnianin, za³atwia³ jakieœ sprawy urzêdowe na 
poczcie i w okienku ukaza³a siê moja Mama. Pomog³a mojemu Tacie i 
spodoba³a siê mu. Odwa¿y³ siê zapytaæ, czy mogliby siê gdzieœ spotkaæ. Na 
to Mama odpowiedzia³a: „Ja tutaj nigdzie nie chodzê – tylko do koœcio³a”. 
Wobec tego w niedzielê, po skoñczonej Mszy œwiêtej, mój Tatuœ czeka³ 
przed drzwiami pelpliñskiej katedry. No i tak siê zaczê³o. 

Jaki wzór relacji ma³¿eñskich stara³a siê Pani przekazaæ swoim 
dzieciom?

     – Powiedzia³abym, ¿e tym g³ównym wzorem jest mi³oœæ, która zawiera 

w sobie – jako swe  istotne elementy – szacunek, przyjaŸñ, wspó³dzia³anie, 
pomoc i opiekê, np. w chorobie, ale te¿ pewn¹ wyrozumia³oœæ na s³aboœci 
ludzkie. Tak, jak Pan Bóg na pewno nie jest „ksiêgowym”, który 
precyzyjnie notuje wszystkie nasze przewinienia, tak i my nie powinniœmy 

dok³adnie notowaæ i pamiêtaæ przewinieñ naszych bliŸnich, a wiêc te¿ 
oczywiœcie – wspó³ma³¿onka. Powinniœmy raczej byæ gotowi, by uderzyæ 
siê we w³asne piersi. S¹ oczywiœcie pewne granice rozs¹dkowe tej 
tolerancji, ale nie ma nic gorszego ni¿ nieustanne wypominanie komuœ 
jego b³êdów. 

Uwa¿am, ¿e w ma³¿eñstwie, tak zreszt¹ jak i w ogóle w ¿yciu, 
potrzebna jest m¹dra i serdeczna dyplomacja. Strzec siê trzeba 
weredyctwa, czyli „r¹bania” prawdy bez wzglêdu na okolicznoœci. Od 
prawdy zawsze wa¿niejsza jest mi³oœæ, która jest przecie¿ prawd¹ 
najwy¿sz¹, t¹, która wyzwala z niewoli z³a i zak³amania. Muszê przyznaæ, 
¿e denerwuje mnie okropnie, gdy mówi siê tylko „Prawda nas 

oswobodzi”, a zapomina siê o mi³oœci, o tym, ¿e 
Chrystus jest Mi³oœci¹. Chrystus mówi³ o sobie: 
„Ja jestem Prawd¹”, a kim¿e by³ innym, jak nie 
ofiarn¹ Mi³oœci¹? W ma³¿eñstwie powinna byæ 
taka w³aœnie mi³oœæ – mi³oœæ ofiarna. „Piêkno 
kszta³tem jest mi³oœci" - pisa³ Norwid - ale 
jedynie, gdy „mi³oœæ nie jest tylko wyrazem 
biologicznych instynktów, ale tak¿e i to przede 
wszystkim, wyrazem d¹¿noœci do osi¹gniêcia 
najwa¿niejszej spoœród moralnych cnót, której 
istot¹ jest afirmacja wartoœci ludzkiej osoby oraz 
g³êbokie, gor¹ce i pobudzaj¹ce do dzia³ania 
pragnienie dobra dla umi³owanych osób”. W ten 
piêkny sposób mówi³ o tym Karol Wojty³a w 
ksi¹¿ce Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ z 1962 roku.  
Ta definicja bardzo mi siê podoba. Gdy jest 
mi³oœæ, w³aœnie taka – ofiarna i wybaczaj¹ca, to 
ma³¿eñstwo ma szansê na trwa³oœæ i piêkne 
owocowanie. Oczywistym dla mnie jest, ¿e 
ma³¿eñstwo musi byæ zwi¹zkiem partnerskim, a 
nie dominacj¹ jednej osoby nad drug¹. Dominacja 
œwiadczy o niedostatkach w mi³oœci. Oczywistym 
jest te¿, ¿e ani m¹¿ ani ¿ona nie mog¹ byæ w 
rodzinie traktowani instrumentalnie, np. – jako 
„maszynka” do zarabiania pieniêdzy. W 

ma³¿eñskiej i rodzinnej wspólnocie wszystko jest wspólne – nawet 
modlitwa – choæ zawsze jest te¿ pewien zakres indywidualnej 
prywatnoœci, konieczny dla rozwoju cz³owieka. W modlitwie powinna 
byæ te¿ obecna radoœæ i wdziêcznoœæ za otrzymane od Stwórcy wspania³e 
dary mi³oœci i rodzicielstwa. 

Czy mog³aby Pani wskazaæ kryteria, które powinny byæ spe³nione, 
aby relacje w rodzinie, a szczególnie pomiêdzy rodzicami a dzieæmi 
by³y w³aœciwe?

– Rodzice powinni byæ dla swoich dzieci tzw. w³aœciwym 

autorytetem, to znaczy autorytetem stworzonym przez nich samych dziêki 
realizowaniu wartoœci moralnych i kulturalnych. Ja mia³am to szczêœcie, 
¿e moi Rodzice taki autorytet stanowili. W ogóle w wychowaniu 
najwa¿niejszy jest osobisty przyk³ad rodziców. Wiedzieli ju¿ o tym 
staro¿ytni  Rzymianie, którzy mówili: „verba docent, exempla trahunt” 
(s³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹). W takim uk³adzie kary cielesne (poza 
lekkim klapsem) s¹ niepotrzebne, ma³o tego – s¹ wykluczone. Wystarczy 
przyk³ad i autorytet rodziców, ich obecnoœæ i serdeczna rozmowa oraz 
stworzenie dzieciom warunków dla ich rozwoju.

Maj¹c doœwiadczenia naprawdê ciê¿kich czasów wojny i komunizmu, 
czy widzi Pani obecnie nowe zagro¿enia dla rodziny? Powiedzia³a 
Pani, ¿e rodzice powinni byæ autorytetem dla dziecka. Wydaje siê, ¿e 
rodzice w coraz mniejszym stopniu sprawuj¹ rz¹d nad pogl¹dami i 
postawami swoich dzieci, które s¹ nara¿one na medialnie 
wykreowane wzory zachowañ i narzucaj¹ce siê ideologie. Jak 
chroniæ, jak uodparniaæ na te wp³ywy dzieci, które czêsto nie potrafi¹ 
jeszcze same rozumowo uporaæ siê z tym, co ch³on¹ oczami i uszami? 

     – To prawda, ¿e obecna rzeczywistoœæ jest zupe³nie inna od tej, któr¹ ja 

pamiêtam z czasów swojego dzieciñstwa. Wtedy panowa³a pewna 
jednolitoœæ wychowania w rodzinie, w szkole i w Koœciele. Dla tych 
trzech instytucji cele wychowania by³y podobne, drogi co prawda ró¿ne, 
ale prezentowane i nauczane wartoœci by³y identyczne. Teraz natomiast 
nast¹pi³o du¿e zró¿nicowanie wp³ywów. Jest nieporównanie wiêcej 
bodŸców bardzo zró¿nicowanych i wiadomo, ¿e im wczeœniej dziecko jest 
nimi atakowane, tym silniej to prze¿ywa. Dlatego jeszcze bardziej ni¿ 
kiedykolwiek, wp³yw rodziny jest dziœ szczególnie wa¿ny, zw³aszcza w 
tych pierwszych latach ¿ycia dzieci. Przykrym i czêsto poci¹gaj¹cym za 

Pani Jadwiga z prawnuczkiem
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sob¹ bardzo smutne konsekwencje faktem, w tym kontekœcie, jest 
nietrwa³oœæ rodziny, czêste obecnie rozwody. Pamiêtam, ¿e kiedy w latach 
70-tych przeprowadza³am badania wœród m³odzie¿y, to tylko kilkanaœcie 
procent pochodzi³o z rodzin dysfunkcyjnych i rozbitych, teraz jest ich du¿o 
wiêcej niestety. Wp³yw œrodowiska rówieœniczego zawsze by³ i jest du¿y, z 
tym, ¿e teraz dziewczêta maj¹ chyba wiêcej swobody, ni¿ dawniej, gdy 
by³y bardziej ochraniane. Wiêksze te¿ jest dziœ niebezpieczeñstwo zbyt 
wczesnego zetkniêcia siê dziecka z tzw. brutalnoœciami ¿ycia. Dlatego 
bardzo potrzebna jest teraz szczególna czujnoœæ rodziców. Dziecko zawsze 
jest chronione przed niepo¿¹danymi wp³ywami g³ównie przez 
zaprzyjaŸnienie siê z rodzicami. Je¿eli nawet obraca siê w jakimœ nie 
najciekawszym towarzystwie, to jego ocena i jego reakcje zawsze bêd¹ 
wtedy po³¹czone z myœl¹: „A co moja Mama lub Tata by na to 
powiedzieli?”. Tego rodzaju przyjazne przywi¹zanie do rodziców sprawia, 
¿e wpajane przez nich w serce dziecka wartoœci same przemawiaj¹. 

Istotn¹ rolê w wychowaniu, jako media przekazuj¹ce wartoœci – 
kultury narodowej, chrzeœcijañskiej, europejskiej, œwiatowej – pe³ni¹ 
ró¿ne dziedziny sztuki. W tym kontekœcie chcia³abym zapytaæ o Pani 
upodobania. Czy któreœ z tych mediów – mo¿e muzyka, poezja – jest 
Pani szczególnie bliskie? 

     – Czyta³am ostatnio ksi¹¿kê o wiedzy o Chopinie w Japonii. Okazuje 

siê, ¿e w japoñskich przedszkolach dzieci œpiewaj¹ piosenki z japoñskimi 
tekstami, napisanymi do szopenowskich melodii. Chopin jest tam 
uwielbiany, chyba nawet bardziej ni¿ u nas. W ankietach prowadzonych 
wœród japoñskich studentów Chopin wygrywa z Mozartem i 
Beethovenem. Choæ muzyka Chopina jest tak dla nich odleg³a 
geograficznie i kulturowo, to jednak trafia do mentalnoœci i wra¿liwoœci 

 

tych ludzi, którzy twierdz¹ nawet, ¿e pobrzmiewa w niej melodia ich 
jêzyka. To fascynuj¹ce, ¿e uczestnicy tej starej kultury, która wymaga³a 
nie tylko ogromnej wra¿liwoœci, ale te¿ dyscypliny, tak upodobali sobie 
w³aœnie Chopina. Ja tak¿e jestem jego admiratork¹. Uwielbiam tê 
muzykê. Na niej siê te¿ wychowywa³am. Tak, jak ju¿ wspomnia³am, w 
moim dzieciñstwie muzyka dominowa³a. Od najm³odszych lat  w mojej 
rodzinie dzieci uczy³y siê gry na instrumentach. Ja tak¿e du¿o œpiewa³am, 
co bardzo lubi³a moja Mama. Wtedy zreszt¹ zarówno w szkole, jak te¿ w 
ró¿nych organizacjach m³odzie¿owych œpiewu nie brakowa³o. 

A poezja, jak wa¿na by³a dla Pani poezja?

– O, to bardzo dobre pytanie. Z poezj¹ zetknê³am siê przede 

wszystkim w szkole, a najwiêcej w gimnazjum. Jestem szalenie 
wdziêczna dwóm moim nauczycielkom – pani Dziembowskiej od 
polskiego oraz pani Krzy¿anowskiej od jêzyka francuskiego. Teraz – 
przypuszczam, ¿e na skutek jakichœ teorii psychologicznych – dzieci nie 
ucz¹ siê wiele na pamiêæ. Nas natomiast uczono dosyæ du¿o i to 
najrozmaitszych wierszy, wiêc do dzisiaj pamiêtam czy to Asnyka, czy 
Mickiewicza. Nieraz przychodz¹ na myœl jakieœ zapamiêtane fragmenty, a 
odnosz¹ siê do nowych, aktualnych prze¿yæ. Na przyk³ad taka sekwencja
z Asnyka: „Trzeba z ¿ywymi naprzód iœæ, po ¿ycie siêgaæ nowe, a nie w 
uwiêd³ych laurów liœæ z uporem stroiæ g³owê” – to jest ci¹gle aktualne! 
Tak wiêc zachwyt nad poezj¹ zaszczepi³o mi szczególnie gimnazjum i to 
do tego stopnia, ¿e jak pozna³am swojego przysz³ego mê¿a, to 
zakocha³am siê najpierw w jego wierszach a dopiero potem w nim, jako 
poecie.

Dalszy ci¹g  wywiadu w nastêpnym numerze biuletynu

Czytelnia

Jan Pawe³ II >>

Rodzina Osowska >>

NMP w Ostrej Bramie w Wilnie NMP w Sanktuarium w £agiewnikach NMP -Matka Mi³osierdzia w dolnym koœciele

Z cyklu: Prezbiterium dolnego koœcio³a

Obraz NMP - Matki Mi³osierdzia
Centrum dekoracji prezbiterium naszego dolnego koœcio³a stanowi 

szczególny tryptyk z³o¿ony z umieszczonego poœrodku Krzy¿a 
Chrystusowego i dwóch flankuj¹cych go obrazów. Po lewej stronie Krzy¿a 
(heraldycznej prawej) zawieszono wizerunek Najœwiêtszej Marii Panny – 
Matki Mi³osierdzia, po prawej zaœ (heraldycznej lewej) portret b³. Jana 
Paw³a II.

Przy zamawianiu obrazów za³o¿eniem by³o, aby oba wpisywa³y siê w 
tematykê Mi³osierdzia Bo¿ego oraz by ³¹czy³a je myœl modlitwy 
wstawienniczej. Wizerunki malowane by³y dla naszego koœcio³a w 2011 
roku, roku beatyfikacji papie¿a Polaka, który szczególnie podkreœla³ 
potêgê Bo¿ego Mi³osierdzia.

Spróbujmy w kolejnych odcinkach krótko opisaæ poszczególne 
elementy tryptyku. Rozpoczniemy od wizerunku Matki Bo¿ej.
    Wizerunek Najœwiêtszej Marii Panny – Matki Mi³osierdzia wykonany 
zosta³ przez Izabelê Delektê-Wiciñsk¹, malarkê pochodz¹c¹ z Wadowic, 
dobr¹ znajom¹ Karola Wojty³y. Obraz nasz ukoñczy³a ona na krótko przed 
swymi dziewiêædziesi¹tymi urodzinami. Dzie³a Izabeli Delekty-

Wiciñskiej spotkaæ mo¿na w licznych polskich i zagranicznych 
kolekcjach sztuki, koœcio³ach oraz sanktuariach. Artystka jest te¿ autork¹ 
bardzo znanego portretu Jana Paw³a II w objêciach Matki Bo¿ej, pt. 
“Totus Tuus”. 

Obraz Najœwiêtszej Marii Panny nawi¹zuje do wizerunku Matki 
Bo¿ej Mi³osierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie, a tak¿e, bardziej 
bezpoœrednio, do kolejnej jego wersji z Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego 
na krakowskich £agiewnikach. Na obrazie widzimy Najœwiêtsz¹ Mariê 
Pannê jako m³od¹ dziewczynê w momencie Zwiastowania. Przyjmuje ona 
wolê Boga Ojca, poczêcie z Ducha Œwiêtego i cudowne macierzyñstwo 
wobec Syna Bo¿ego, a przez skrzy¿owane d³onie wyra¿a równie¿ 
symboliczne “fiat” dla cierpienia pod krzy¿em Chrystusa i macierzyñstwa 
wobec ludzkoœci. Obszerny p³aszcz w kolorze zielono-granatowym, 
zbli¿onym do oryginalnych barw p³aszcza Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
symbolizuje ideê opiekuñstwa Maryi, jak w przedstawieniach Matki 
Mi³osierdzia, tzw. Pokrowy. Jednoczeœnie Najœwiêtsza Maria Panna 
ukazana jest jako niewiasta przyobleczona w s³oñce i wieniec z dwunastu 
gwiazd, czyli Królowa Nieba i Ziemi, poœredniczka.

www.zbawiciel.gda.pl



Pani  Fatimska

Nabo¿eñstwa fatimskie wznowione zostan¹ w 
naszej parafii 13. maja. Bêd¹ to nabo¿eñstwa 
ze Msz¹ œw., okolicznoœciowym kazaniem i 

procesj¹ z figurk¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej z 
odmawianym ró¿añcem. Tego rodzaju spotkania 
ka¿dego 13. dnia miesi¹ca odbywaj¹ siê w coraz 
liczniejszych parafiach. Mo¿na powiedzieæ - na 
naszych oczach rozwija siê kult Pani Fatimskiej.

A wszystko zaczê³o siê 13. maja 1917 roku, gdy 
Matka Bo¿a objawi³a siê dzieciom: Hiacyncie, 
Franciszkowi i £ucji. Dlaczego dzieciom? Dziecko 
potrafi wierzyæ, doros³y bardziej kalkuluje. Doros³y 
ma ju¿ czymœ innym zajête duszê i umys³. Dziecko ma 
duszê prost¹, ufn¹. Nikt tak nie potrafi wierzyæ jak 
dziecko i nikt nie potrafi tak czekaæ, jak dziecko. 
Wiemy o tym, tak nas uczy³ Pan Jezus: “Jeœli siê nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
Królestwa Niebieskiego”.

A Matka Najœwiêtsza mówi³a “odmawiajcie 
ró¿aniec”, bo grozi wielkie niebezpieczeñstwo. W 
kolejnych wizjach mówi³a o groŸbie dla œwiata i 
cz³owieka, jak¹ przedstawia Rosja. Prosi³a, by oddaæ 
Rosjê Niepokalanemu Sercu, a wówczas rozpadnie siê kolos walcz¹cy z 
Bogiem.
   Dotychczas poszczególni ludzie walczyli z Bogiem. Takich nigdy nie 
brakowa³o. A ma powstaæ pañstwo, które stworzy system, powo³a 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich instytucje do walki z Bogiem. Wymordowano dziesi¹tki tysiêcy mnichów, 
kap³anów, zakonnic.. Innych wysy³ano na Sybir i do wiêzienia, obozów. 
Tysi¹ce œwi¹tyñ wysadzono w powietrze lub zamieniono do innych zadañ. 
“Odmawiajcie ró¿aniec, a jeœli Rosja zostanie...”, wiemy czego ¿yczy sobie 
Fatimska Pani i co siê faktycznie sta³o.

Dzieci nie ustawa³y w przychodzeniu do doliny 
Cova da Iria ka¿dego 13. dnia miesi¹ca. Na 13. 
paŸdziernika Matka Bo¿a zapowiedzia³a cud. 
Rozpowiedziane przez prasê i podania ustne wieœci o 
objawieniach zgromadzi³y tego dnia 70 tysiêcy 
ciekawych ludzi. Czekali w ulewnym deszczu, w b³ocie 
po kolana. Przysz³a i matka £ucji, by broniæ dziecko; 
gdyby nie by³o cudu, mogliby dziecko zlinczowaæ.

Zapowiedziany cud mia³ miejsce w dniu i czasie, o 
którym mówi³a Fatimska Pani. S³oñce wykona³o 10 - 
minutowy taniec. Rzuca³o snopy ró¿nokolorowych 
promieni. Wirowa³o i porusza³o siê po niebosk³onie. 70 
tysiêczny t³um rzuci³ siê na kolana i modli³ siê o 
zmi³owanie. Ciekawe - jak d³ugo te wra¿enia i prze¿ycia 
tkwi³y w g³owach i sercach tych ludzi?

Ale 13. maja wspominaæ bêdziemy tak¿e niezwykle 
dla nas wa¿ne wydarzenie: zamach na Ojca œwiêtego w 
roku 1981. Zabójca wyra¿a³ zdziwienie: “Dlaczego nie 
zgin¹³eœ, przecie¿ dobrze celowa³em?” A Jan Pawe³ II - 
“Ca³y Twój” - pojecha³ rok poŸniej do Fatimy 
podziêkowaæ za darowanie ¿ycia.

Czy¿ dziwiæ siê musimy, ¿e te nabo¿eñstwa 
gromadz¹ coraz wiêcej czcicieli? Bo œwiat, bo Koœció³, bo Ojczyzna nasza, 
bo rodziny nasze modlitwy ró¿añcowej bardzo potrzebuj¹.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

roz³¹ki, sytuacje, o których wiemy, ¿e nie bêd¹ mia³y ziemskiego „happy 
endu”. Dar mêstwa pomaga, szczególnie w tych sytuacjach, czerpaæ si³ê do 
¿ycia z samego Ÿród³a witalnoœci: z Boga samego.

Z powy¿szego przyk³adu wynika, i¿ walka o dziecko w procesie 
wychowania odbywa siê przede wszystkim na p³aszczyŸnie duchowej. 
Musi siê zatem ³¹czyæ z wypraszaniem dla dziecka ³ask u Pana Boga, 
poprzez modlitwê, mszê œwiêt¹ i uczestnictwo w sakramentach. Bez 
modlitwy nic siê nie uda zrobiæ, choæbyœmy pos³ugiwali siê najlepszymi 
metodami. ¯yjemy bowiem w czasach, gdy nie wszystko zale¿y od 
rodziców. W ich kompetencje coraz szerzej próbuje wkraczaæ pañstwo i to 
pañstwo liberalne : np. obni¿enie wieku rozpoczynania szko³y czy 
narzucanie metod wychowawczych /zakaz „klapsa”- wychowanie 
„bezstresowe”, rzecznik praw dziecka, karta praw ucznia itd./. Pozosta³e 
zasady dobrego (i skutecznego) wychowania omówiê, na podstawie 
publikacji p. Dariusza Zalewskiego, dostêpnymi na www.edukacja-
klasyczna.pl , w nastêpnym odcinku.

Na zakoñczenie tego odcinka przypomnê, ¿e w roku 2007, w numerze 
114 ”Rodziny Osowskiej” umieœci³em, w K¹ciku Harcerskim, artyku³ pt. 
„100 Lat Skautingu /1907-2007/-odc.5.” Opisywa³ on religijnoœæ 
skautingu i harcerstwa polskiego. Warto tê cechê metody harcerskiej 
stosowaæ równie¿  w rodzinach,  jako praktyczn¹ realizacjê wy¿ej 
opisanych Zasad 7. i 9. wychowania klasycznego. Oto zakoñczenie 
artyku³u z grudnia 2007. roku.:  ...Chodzi o intensywne rozwijanie od 
wczesnego wieku dzieciêcego, przez ca³y okres m³odoœci i dojrzewania, 
sk³onnoœci dobrych do tego stopnia, aby zapanowa³y nad ujemnymi i 
doprowadzi³y do ich sparali¿owania. Tak pojmowana i praktykowana 
metoda wychowania moralno-religijnego jest podstaw¹ szeroko pojêtej 
"metody harcerskiej". Najwa¿niejszymi narzêdziami tej metody w 
wychowaniu moralno-religijnym s¹: poszerzanie wiedzy i dobre uczynki 
oraz s³u¿ba ojczyŸnie i bliŸnim, poznawanie i poszanowanie ludzi, œwiata i 
przyrody - fauny i flory. O tym wszystkim nie tylko siê rozmawia, ale 
praktykuje, tak¿e w ramach zajêæ obozowych i turystyczno-
krajoznawczych. A dzieñ (na obozie) rozpoczyna modlitwa poranna i 
koñczy wieczorem msza œw. z homili¹ druha kapelana i odœpiewaniem 
modlitwy harcerskiej, tak œwietnie oddaj¹cej treœæ harcerskiej religijnoœci: 
"O Panie Bo¿e, Ojcze nasz! W opiece swej nas miej! Harcerskich serc Ty 
drgnienia znasz. Nam pomóc zawsze chciej.  Wszak Ciebie i Ojczyznê 
mi³uj¹c chcemy ¿yæ! Harcerskim prawom, w ¿ycia dniach, wiernymi 
zawsze byæ!"…

Religiê nie tylko nale¿y nauczaæ, ale przede wszystkim prze¿ywaæ!

 c.d.n.                                        Dziadek

Z Kroniki Kanapariusza

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

onad dwa tysi¹ce lat temu filozof wyrazi³ mniej wiêcej to samo, w 
s³owach mniej poprawnych politycznie, ale za to bardziej 
skutecznych, bior¹c pod uwagê „pajdejê” Greków tj. wychowanie 

cz³owieka piêknego i dobrego, wszechstronnie wykszta³conego oraz 
udoskonalonego przez zdobywane cnoty. „Jeœli ktoœ nie myœli o tym, aby 
d¹¿yæ do rzeczy najlepszych, lecz wszelkimi sposobami stara siê czyniæ to 
tylko, co mu sprawia najwiêksz¹ przyjemnoœæ, czym ró¿ni siê naprawdê od 
najg³upszego bydlêcia?” (Sokrates). 

Chrzeœcijañstwo wskaza³o na cel ¿ycia, wychodz¹cy poza 
doczesnoœæ. Ten, kto widzi rzeczywistoœæ w perspektywie Bo¿ego Planu 
Zbawienia, kto patrzy na ¿ycie poprzez pryzmat nauczania 
ewangelicznego, mo¿e odnaleŸæ prawdziwy sens swojej ziemskiej 
wêdrówki. Twórca filozofii wychowania jako kszta³towania charakteru, 
Fryderyk W. Foerster zanotowa³ w zwi¹zku z tym, ¿e „chrzeœcijañstwo 
jest [...] najwiêkszym zdarzeniem w pedagogice. Perspektywa 
wiecznoœci nadaje ¿yciu sens.”  

Wychowanie klasyczne opiera siê na Dziewiêciu Zasadach. W skrócie 
omówiê  je wszystkie, rozpoczynaj¹c jednak od Zasady Siódmej i Zasady 
Dziewi¹tej, które s¹ Zasadami Chrzeœcijañskimi  Fundamentalnymi. A 
brzmi¹ one nastêpuj¹co:         

Zasada 7.: ''Wychowujemy do wiecznoœci, cele doczesne osi¹gamy 
niejako po drodze''

Zasada 9.: ''W wychowaniu nie mo¿na zapominaæ o œrodkach 
nadprzyrodzonych''

Jeœli rodzice, czy wychowawcy myœl¹ wy³¹cznie w procesie 
edukowania dzieci i m³odzie¿y  w kontekœcie kariery zawodowej i 
finansowej, zapominaj¹c o powy¿szych zasadach, to lekcewa¿¹ 
chrzeœcijañsk¹ prawdê, która krzyczy: „Gdzie Bóg jest na pierwszym 
miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.”/ Œw. Augustyn z Hippony 
       Cnoty (”Bez cnót nie ma wychowania”- Dariusz Zalewski), w procesie 
wychowania, kszta³tujemy jako okreœlone umiejêtnoœci, otwieraj¹c siê 
równie¿ na ich charakter nadprzyrodzony. Np.: cnota mêstwa 
chrzeœcijanina. Jedna z wyrabianych umiejêtnoœci, któr¹ wspiera dar 
mêstwa od Boga (jeden z 7. „Darów Ducha Œwiêtego”). Rozwiniêcie 
pojêcia „cnota/dar mêstwa” t³umaczy potrzebê edukacji klasycznej. 
Mêstwo jest pokarmem nadziei, uwalnia cz³owieka od lêku przed 
najwiêkszym wrogiem - œmierci¹. Daje si³ê „Ducha”, potrzebn¹ w trudnych 
doœwiadczeniach ¿ycia, takich jak nieuleczalne choroby, definitywne 

Po co i jak wychowywaæ dzieci i m³odzie¿ ? odc. 2

P
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