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yczymy g³êbokiego prze¿ywania 
wydarzeñ Wielkiego Tygodnia oraz ¯radoœci Poranka Wielkanocnego. 

    By wraz z Chrystusem Zmartwychwsta³ym w 
sercach naszych Parfian zagoœci³ przyniesiony 
przez Niego prawdziwy pokój.

REDAKCJA BIULETYNU

WIELKI   PONIEDZIA£EK, 2.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI   WTOREK, 3.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKA  ŒRODA, 4.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI  CZWARTEK, 5. kwietnia 

00GODZ. 18   UROCZYSTA MSZA  ŒW.  WIECZERZY  PAÑSKIEJ

DZIEÑ  USTANOWIENIA  SAKRAMENTU  EUCHARYSTII  I  KAP£AÑSTWA
00GODZ. 10  MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA, a w naszym koœciele

00
Po Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) do godz. 23

WIELKI  PI¥TEK, 6. kwietnia

00
GODZ. 18   LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA

00Godz. 8   -  Liturgia Godzin dla wszystkich Parafian prowadzona przez naszych Kap³anów
00 00Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) od godz. 8  do godz. 18

00GODZ. 15  ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA

00Po Liturgii do godz. 24  spowiedŸ œwiêta i Adoracja indywidualna w ciszy.
00 00 Od godz. 24  do godz. 7  zapraszamy na ca³onocn¹ Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu przy Grobie Pañskim.

00 00SPOWIED�  ŒW.  OD  GODZ. 20   DO  GODZ. 24

WIELKA  SOBOTA, 7. kwietnia

00 00 00 00 00 00 00 00 00ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

00
GODZ. 21   LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ (proszê przynieœæ œwiece)

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII 
PASCHALNEJ

00Godz. 7   -  Liturgia Godzin dla wszystkich Parafian prowadzona przez naszych Kap³anów

W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej. Mo¿na przynosiæ ¿ywnoœæ dla osób potrzebuj¹cych pomocy.
SPOWIED� ŒW. TYLKO DLA RODZICÓW DZIECI PRZED CHRZTEM, CHRZESTNYCH, NARZECZONYCH

00 00I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17  DO 19

WIELKI  TYDZIEÑ

NIEDZIELA  WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA  PAÑSKIEGO, 8. kwietnia

00GODZ. 6   UROCZYSTA  MSZA ŒW.  Z  PROCESJ¥  REZUREKCYJN¥

ALLELUJA!

  
30Nie bêdzie mszy œw. o godz. 7 , nastêpne msze œw. jak w niedziele.

TRIDUUM  PASCHALNE

00 00Od godz. 0  do godz. 7  rano w Wielk¹ Sobotê 
Adoracjê Najœw. Sakramentu prowadz¹ nast. grupy: 

00 00
  0  – 1 : Koœció³ Domowy, Allegretto 

00 00  1  – 2 : Ichtis, Duszpasterstwo Akademickie, Effatha
00 00

  2  – 3 : Chór, Semper Fidelis
00 00

  3  – 4 : Apostolat Maryjny
00 00

  4  – 6 : Marana Tha
00 00  6  – 7 : Ró¿e parafialne



2                                                                                           RODZINA   OSOWSKA  NR 3(157)

SEMPER FIDELIS czyli ZAWSZE WIERNI

Pojêcie  wiernoœci  w 
sposób naturalny kojarzy 
s i ê   z e  s p r a w a m i  

wie lk imi ,  zasadniczymi .  
Mówimy wiêc o wiernoœci w 
wierze, o wiernoœci ma³¿eñskiej 
i podobnych, zasadniczych 
aspektach naszego ¿ycia. 
Pojêcie wiernoœci ma jednak 
równie¿ inn¹ wymowê i wtedy o 

wiele chêtniej mówimy o uci¹¿liwoœciach, bo dochowanie wiernoœci 
wymaga od nas w takich sytuacjach ograniczenia siebie, podjêcia wysi³ku.

Kiedy do Polski mia³ przybyæ Papie¿ i okaza³o siê, ¿e potrzebni s¹ 
chêtni do wspó³dzia³ania w zakresie utrzymania porz¹dku, zg³osi³o siê 
wielu chêtnych. Niecodzienne okolicznoœci sprawi³y, ¿e z naszej parafii 
stosunkowo ³atwo zebra³o siê oko³o 50 mê¿czyzn zdecydowanych swoj¹ 
wiernoœæ  Koœcio³owi uzewnêtrzniæ w taki w³aœnie sposób.
   Po wizycie papieskiej, kiedy usta³y nadzwyczajne okolicznoœci i 
przyszed³ czas tej wiernoœci bardziej uci¹¿liwej, szeregi Koœcielnej S³u¿by 
Mê¿czyzn SEMPER FIDELIS doœæ radykalnie i szybko stopnia³y do 
liczby osób, do policzenia których wystarcz¹ palce obu r¹k. A przecie¿ 
zakres czynnoœci koniecznych do wykonania, aby Koœció³ jako 
zgromadzenie wiernych bez przeszkód realizowa³ swoje pos³annictwo, 
jest doœæ obszerny. I nie tylko s¹ to czynnoœci okazjonalne jak kierowanie 
ruchem pieszych i pojazdów w czasie procesji Bo¿ego Cia³a  czy w czasie 
Drogi Krzy¿owej w Wielki Pi¹tek. S¹ te¿ mniej spektakularne dzia³ania jak 
choæby pomoc w kolekcie w  niedzielê i œwiêta. Te pozornie ma³o 
efektowne dzia³ania to w³aœnie ten obszar wiernoœci, który  chêtniej 
traktuje siê jako   uci¹¿liwoœæ ni¿ wiernoœæ. Do tego jednak potrzeba 
okreœlonej iloœci pomocników.  Dlatego te¿ jeszcze raz nale¿y zwróciæ siê 
z gor¹cym apelem do  mê¿czyzn, aby zechcieli swoj¹ wiarê i wiernoœæ 
Koœcio³owi uzewnêtrzniæ poprzez aktywne  uczestnictwo  w ¿yciu naszej 
wspólnoty parafialnej. Mo¿na to uznaæ za truizm, ale trzeba to podkreœliæ , 
¿e o ¿yciu parafii w zasadniczym stopniu 

decyduj¹ œwieccy, bez udzia³u których nasi duszpasterze , przeciwnie ni¿ 
pisze œw Mateusz w Ewangelii (Mt 9 36: ...byli znêkani i porzuceni, jak 
owce nie maj¹ce pasterza.) – bêd¹ jak pasterze nie maj¹cy owiec. 

Mówi¹c o pasterzach nie mo¿na nie wspomnieæ naszych 
duszpasterzy, którzy w parafii sprawowali „rz¹d dusz” cz³onków 
SEMPER FIDELIS. A byli to ks. Jaros³aw Piotrowski - po jego odejœciu 
funkcjê przej¹³ ks. Seweryn Sobczak. Aktualnie nad t¹ grup¹ 
duszpastersk¹ czuwa ks. £ukasz Babul.

SEMPER FIDELIS to nie tylko tzw „mêska pomoc” w dzia³alnoœci 
parafii, ale równie¿ jest to grupa duszpasterska a wiêc grupa nastawiona 
na czynny udzia³ w okreœlonych formach modlitewnych Koœcio³a, 
szczególnie na szczeblu diecezjalnym. Mowa tu o pielgrzymce pieszej na 
diecezjalny odpust do Œwiêtego Wojciecha, któr¹ to pielgrzymkê 
SEMPER FIDELIS organizuje. W okresie Wielkiego Postu cz³onkowie 
koœcielnej s³u¿by mê¿czyzn spotykaj¹ siê w Kalwarii Wejherowskiej dla 
wspólnotowego prze¿ycia Drogi Krzy¿owej. Tradycj¹ SEMPER 
FIDELIS sta³o siê równie¿ coroczne uczestnictwo w ogólnopolskiej 
pielgrzymce mê¿czyzn do Piekar Œl¹skich. Jest to pielgrzymka 
autokarowa z noclegiem w Czêstochowie. Odbywa siê ona w ostatni¹ 
niedzielê maja. Uzyskaæ bli¿sze informacje i ewentualnie zg³osiæ swoj¹ 
chêæ wyjazdu mo¿na na comiesiêcznym spotkaniu, którego terminy 
podawane s¹ ka¿dorazowo w og³oszeniach parafialnych i na tablicach 
og³oszeñ. Jak wiele innych wspólnot, tak¿e SEMPER FIDELIS proponuje 
swoim cz³onkom dni wyciszenia i modlitwy w domu rekolekcyjnym w 
Straszynie.

Tak wiêc mo¿liwoœci wzbogacenia swego ¿ycia duchowego przez 
aktywny udzia³ w ¿yciu parafii jest wiele i oczywiœcie ich formy mog¹ byæ 
poszerzane je¿eli tylko powstan¹ takie potrzeby a te mog¹ powstaæ 
jedynie tam, gdzie s¹ ludzie zainteresowani czynnym uczestnictwem w 
¿yciu wspólnotowym. Apelujemy wiêc – do parafianek – wp³yñcie na 
swoich mê¿ów, ojców, braci czy narzeczonych, aby zdecydowali siê 
poœwiêciæ nieco swojego czasu parafii i swojemu ¿yciu duchowemu. Na 
pewno bêdzie to z korzyœci¹ dla domu! Oczywiœcie ten nieco przewrotny 
apel kierujemy przede wszystkim do Panów, aby zechcieli swoim synom 
czy m³odszym braciom pokazaæ, co to znaczy Duszpasterstwo Mê¿czyzn.

 AB

WIZYTACJA  KANONICZNA  PARAFII

Dnia 4 marca, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ Metropolita Gdañski przeprowadzi³ w naszej parafii wizytacjê 
kanoniczn¹. By³a to pi¹ta z kolei wizytacja w historii naszej parafii. Wizytacja rozpoczê³a siê podczas Mszy œw. dla dzieci o godz. 11.30. 
Natomiast Uroczysta Msza œw. koncelebrowana pod przewodnictwem JE.Ksiêdza Arcybiskupa, z udzia³em Ksiê¿y z Dekanatu i 

zaproszonych Goœci mia³a miejsce o godz. 12.30. Podczas tej Mszy œw. Ks. Arcybiskup wys³ucha³ sprawozdañ poszczególnych grup duszpasterskich 
oraz udzieli³ naszej m³odzie¿y gimnazjalnej Sakramentu Bierzmowania.

W magazynie katolickim „Droga” na antenie TVP Gdañsk  w dniach 18, 19 i 20. marca mo¿na by³o obejrzeæ reporta¿ z wizytacji kanonicznej i 
bierzmowania w naszej Parafii.
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Chrystus Zmartwychwsta³y zwyciê¿y³ 
œmieræ!  Alleluja!

Wzywam was i zapraszam - gdziekolwiek siê znajdujecie - byœcie oddali 
czeœæ Chrystusowi Zmartwychwsta³emu: paschalnej ¯ertwie Koœcio³a i 
œwiata! Niech zjednocz¹ siê w tym kulcie wszystkie wspólnoty Ludu 

Bo¿ego od wschodu s³oñca a¿ do zachodu: wszyscy ludzie dobrej woli niech bêd¹ z 
nami! Oto jest dzieñ, który uczyni³ Pan!

Agnus redemit oves...
Oto jest dzieñ, w którym rozstrzygn¹³ siê odwieczny bój: mors et vita duello 

conflixere mirando!
Pomiêdzy ¿yciem i œmierci¹ od pocz¹tku toczy siê zmaganie. Toczy siê w 

œwiecie walka pomiêdzy dobrem a z³em. Dzisiaj przewa¿a szala: ¯ycie jest gór¹. 
Dobro jest gór¹! Chrystus ukrzy¿owany wsta³ z grobu. Przewa¿y³ szalê na stronê 
¿ycia. Zaszczepi³ ¿ycie na nowo na glebie ludzkich dusz. Œmieræ ma swoje granice. 
Chrystus otworzy³ wielk¹ nadziejê; nadziejê ¯ycia poza zasiêgiem œmierci. Dux 
vitae mortuus regnat vivus!

¯ertwo paschalna! Ty lepiej znasz wszystkie imiona z³a, ni¿ ktokolwiek mo¿e 
nazwaæ je i wyliczyæ. Ogarnij sob¹ wszystkie ofiary z³a!

¯ertwo paschalna! Baranku ukrzy¿owany! Odkupicielu!
Choæby w dziejach cz³owieka: jednostek, rodzin, spo³eczeñstw, ludzko, z³o siê 

rozros³o niewspó³miernie, przes³aniaj¹c horyzont dobra - nie przeroœnie Ciebie!
Nie zada Ci wiêcej œmierci! Chrystus powstawszy, wiêcej nie umiera!

Choæby w dziejach cz³owieka - i w czasach w których ¿yjemy - potêgowa³o siê z³o. 
Choæby po ludzku nie by³o widaæ odwrotu do tego œwiata, w którym cz³owiek ¿yje w 
pokoju i sprawiedliwoœci - do œwiata spo³ecznej mi³oœci:
-  choæby po ludzku nie by³o widaæ przejœcia,
-  choæby szala³y potêgi ciemnoœci i z³a.

¯erstwo paschalna! Baranku bez zmazy! Odkupicielu! Ty ju¿ odnios³eœ 
zwyciêstwo! Twoja Pascha jest Przejœciem!

Ty ju¿ odnios³eœ zwyciêstwo!
I uczyni³eœ je naszym zwyciêstwem! Treœci¹ paschaln¹ ¿ycia Twojego ludu.

Jan Pawe³ II. Nauczanie papieskie 1978-1982. Pallotinum

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(luty 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Kajetan Duch, 12.02.2012
Zofia Jakubowska, 12.02.2012
Maxymilian Kowalski, 12.02.2012

Do Pana odeszli:
Maria Poczyñczuk, l. 89
Janusz Iwanowski, l. 86
El¿bieta Pazdro, l. 51

Nowa grupa w naszej Parafii
ucharystyczny Ruch M³odychE  jest wspólnot¹ dzieci i m³odzie¿y, 
która pragnie poznawaæ Jezusa ukrytego w Eucharystii, na Jezusie 
Eucharystycznym opieraæ swoje ¿ycie i Nim dzieliæ siê z ludŸmi 

spotykanymi na ¿yciowej drodze.
Formacjê ERM-u streszczaj¹ 4 krótkie zasady:

1. ¯yj Msz¹ œwiêt¹
2. Czytaj Ewangeliê
3. Kochaj bliŸniego
4. B¹dŸ trzynastym aposto³em

F o r m a c j a  c z ³ o n k ó w  
Eucharystycznego Ruchu 
M³odych skupia siê w szeœciu 
grupach. W naszej parafii 
powsta³a pierwsza grupa 
f o r m a c y j n a ,  c z y l i :  
TROPICIELE JEZUSA.

W programie spotkañ 
znajduje siê wspólna modlitwa, 
zabawa, œpiew, nowi przyjacie-
le, ciekawe rozmowy, czynne 
w³¹czanie siê w ¿ycie Parafii...

Duszpasterzem grupy jest ks. £ukasz Babul. 
Animatorem grupy jest Pani Joanna Bu³³o.

Zapraszamy dzieci ze Szko³y Podstawowej na spotkania 
w soboty o godz. 13.30 do Betanii.

W pi¹tek 16. marca w dolnym koœciele odby³o siê, przygotowane przez 
 nabo¿eñstwo: Misterium Cienia” - Droga 

Krzy¿owa.
Wiêcej informacji o  na 

stronie internetowej: 

Eucharystyczny Ruch M³odych,

Eucharystycznym Ruchu M³odych 
www.erm.pl 

„

znajdziemy
.

ROZPALMY P£OMIEÑ NADZIEI
ola NadzieiP

„Pola Nadziei”

 - edycja2011/2012 to coroczna kompania prowadzona przez hospicja w 
Polsce. ̄ onkile s¹ rozpoznawalnym na ca³ym œwiecie symbolem nadziei. Kampania 
Pola Nadziei” ma prze³amywaæ stereotypowe myœlenie o hospicjach zarówno 

stacjonarnych jak i domowych. 
Celem prowadzonej akcji jest równie¿ szerzenie idei hospicyjnej oraz zachêcanie do 

w³¹czenia siê w wolontariat hospicyjny.
Kampania  ma dwie ods³ony. Pierwsza jesienn¹, podczas której 

wolontariusze sadz¹ cebulki ¿onkili, jako zal¹¿ki nadziei. Podczas drugiej - wiosennej, 
kiedy ¿onkile kwitn¹ - wolontariusze rozdaj¹ kwiaty ¿onkili i zbieraj¹ fundusze na 
prowadzenie opieki hospicyjnej.

Na trawniku przy naszym loœciele zaczynaj¹ ju¿ rosn¹æ posadzone jesieni¹ cebulki 
¿onkili dostarczone przez Archidiecezjaln¹ CARITAS a zasadzone i pielêgnowane przez 
niezawodnego p. Jasia Lademana.

AB

„

„Pole Nadziei” przy naszym koœciele

„Misterium cienia”



Œw. Wojciech - wykszta³cony na Ewangelii
+ 29.IV.997

Tego dnia na naszych ziemiach poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ biskup, 
który wyruszy³ z Gniezna w kierunku Ba³tyku. Z kroniki 
Kanapariusza wiemy, ¿e w Wielk¹ Sobotê 997. roku ochrzci³ 

znaczn¹ liczbê mieszkañców Gdañska. To wtedy pierwszy raz pojawia siê 
w oficjalnym dokumencie nazwa naszego grodu - st¹d pamiêtne obchody 
tysi¹clecia Gdañska.

Wojciech mia³ zaledwie 26 lat, gdy zosta³ biskupem Pragi. By³ bowiem 
najbardziej wykszta³conym m³odym duchownym w Czechach. Studiowa³ 
w Magdeburgu, tam zaprzyjaŸni³ siê z póŸniejszym cesarzem Ottonem III, a 
by³a to przyjaŸñ wyj¹tkowa. To Otton III. postara³ siê o szybk¹ kanonizacjê 
swego przyjaciela ju¿ dwa lata po mêczeñskiej œmierci t.j. w roku 999, a w 
roku 1000 przyby³ do Gniezna do Wojciechowego grobu. Nie musia³, a 
szed³ boso do relikwii mêczennika - przyjaciela. Razem z cesarzem 
przyby³o wielu znamienitych przedstawicieli ówczesnej Europy – st¹d 
historyczna nazwa: Zjazd GnieŸnieñski.

Œw. Wojciech - Patron Polski, szczególny patron Gdañska i 
Archidiecezji Gdañskiej, a dla nas parafian osowskich tak¿e wa¿na 
okolicznoœæ - patron osobisty naszego proboszcza ksiêdza Wojciecha 
Tokarza. Obserwujemy obecnie swoisty renesans kultu œw. Wojciecha - 
powstaj¹ nowe koœcio³y pod JEGO wezwaniem, obserwujemy tak¿e 
pielgrzymki do sanktuariów wojciechowych. Dlaczego?
       Od mêczeñstwa minê³o ponad tysi¹c lat i tak, na dobr¹ sprawê, nic siê 
œw. Wojciechowi w ¿yciu nie uda³o. Z Pragi musia³ uciekaæ, bo nie móg³ siê 
dogadaæ ze swoimi rodakami. Prawda - w Rzymie, na Awentynie, jako 
mnich, czu³ siê doskonale, ale musia³ na ¿yczenie papie¿a wracaæ do Pragi i 
znów niepowodzenie. Wyje¿d¿a na misje do Polski. Boles³aw Chrobry 
usi³uje go zatrzymaæ w Poznaniu - nieskutecznie. Proponuje mu ochronê 
dru¿yny wojów w drodze na misje - tego absolutnie sobie nie ¿yczy. 
Odwiedza na krótko Gdañsk i idzie w kierunku Prus, nie nawróciwszy 

  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 nikogo. Nie pos³ucha³ roztropnej rady ksiêcia Boles³awa, musia³ zgin¹æ.
Takie by³y prawa tego œwiata. Tak wtedy nawracano. Najpierw sz³o 

wojski, a potem misjonarze. Tak Wojciech nie chcia³. Pragn¹³ ludzi chrzciæ 
bez przemocy, bez przelania krwi 
innych. Có¿ z tego, ¿e tak robili inni, 
¿e by³a odmienna praktyka. Trzeba 
by³o przerwaæ cywilizacjê przemocy 
w imiê Chrystusa. On zaproponowa³ 
cywilizacjê Ewangelii bez przemocy, 
bez przelewu krwi, bez mordowania. 
Czy przegra³?

A mo¿e skutkiem, owocem 
tamtej postawy, po wiekach, by³ duch 
Solidarniœci - bez przemocy, bez 
przelewania krwi - „...jeden drugiego 
brzemienia noœcie, a nie jeden przeciw 
drugiemu”. A mêczennik naszych 
czasów b³ogos³awiony ks. Jerzy - bez 
broni, ale ze s³owami: „z³o dobrem 
zwyciê¿aj!”.

Œw. Wojciech, jeœli nawet po 
ludzku s¹dziæ, ¿e niewiele osi¹gn¹³ - 
lecz przyniós³ nam szkolê zwyciêstwa 

bez przemocy, a to jest w³aœciwa Jezusowa metoda ewangelizacji i to mu siê 
prawdziwie uda³o - a wiêc jednak wygra³.

Ks. Henryk Bietzke
P.S.

Cieszê siê, ¿e postaæ œw. Wojciecha jest zaznaczona na naszym krzy¿u-
ikonie w górnym koœciele. Na samym dole wœród grupy osób - biskup i 
jedyna postaæ w aureoli. Pozosta³e osoby: œw. Jadwiga, b³. matka Teresa, b³. 
ks. Jerzy, b³. Jan Pawe³ II ju¿ dost¹pi³y zaszczytu wyniesienia na o³tarze. 
Ksi¹dz Prymas Wyszyñski i bp Konstanty Dominik - syn ziemi kaszubskiej 
- jeszcze czekaj¹.

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

ie ulega w¹tpliwoœci i mamy na to coraz liczniejsze przyk³ady, ¿e 
Jan Pawe³ II. Wielki – Papie¿ Polak - mia³ racjê ostrzegaj¹c, ¿e 
ka¿da demokracja bez wartoœci, prêdzej czy póŸniej, przeradza siê 

w totalitaryzm. Wystarczy przeanalizowaæ to, co obecnie siê dzieje w 
œwiecie. Jak trudno utrzymaæ demokracjê nieska¿on¹ w pañstwach, uniach 
pañstw /np. Unii Europejskiej/ i koalicjach pañstw i tworów politycznych 
/np. partii /, które – po wiekach i wbrew idei swoich najœwiatlejszych 
Synów, odesz³y od korzeni chrzeœcijañskich, rzucaj¹c siê w objêcia 
neoliberalizmu, ateizmu czy agnostycyzmu, ideologii bêd¹cych spuœcizn¹ 
rewolucji francuskiej i rewolucji bolszewickiej. Tego nie da siê odmieniæ, a 
wiêc „nawróciæ”, bez siêgniêcia do podstaw. 

Podstaw¹ pierwotn¹ i najsilniejsz¹ wszelkich dzia³añ cz³owieka 
(wyborcy, spo³ecznika, polityka, przywódcy itd.) jest WYCHOWANIE. O 
nim mo¿na powiedzieæ podobnie, jak o demokracji: WYCHOWANIE BEZ 
WARTOŒCI, PRÊDZEJ CZY PÓ�NIEJ, PRZERADZA SIÊ W BRAK 
WYCHOWANIA. 

Cz³owiek (dziecko) rodzi siê z cechami, które wymagaj¹ formowania, 
które nazywamy WYCHOWANIEM! Bez tego formowania górê bior¹ nie 
uczucia i rozpoznanie dobra i z³a, lecz instynkt i to, co w genach przekazane 
przez przodków. Od tego zale¿y, w jakim stopniu, w jakim procencie, w 
odniesieniu do danego cz³owieka, mo¿emy odnieœæ ogólnoludzkie 
przys³owie, które po polsku brzmi: „Niedaleko pada jab³ko od jab³oni”. 
Pamiêtajmy, ¿e jeœli mamy powody, aby to przys³owie „przypi¹æ” komuœ 
pejoratywnie (np. jakiemuœ dziennikarzowi czy dziennikarce, którzy nas 
ok³amuj¹ lub nami chc¹ manipulowaæ ),  to równie dobrze moglibyœmy 
powiedzieæ, ¿e ten ktoœ jest Ÿle wychowany, lub w skrócie: ten ktoœ „ JEST 
NIEWYCHOWANY” ! 

I do bajek trzeba zaliczyæ t³umaczenia libera³ów i wolnomyœlicieli, ¿e 
dziecko, czy m³ody cz³owiek, sam musi siê wychowaæ i nabraæ przekonañ 
religijnych i to nie w dzieciñstwie i m³odoœci, ale jak bêdzie „mentalnie 
doros³y”. Otó¿ jest tu zasadnicza sprzecznoœæ- nie mo¿na byæ „mentalnie 
doros³ym” bêd¹c niewychowanym ! Taka bajka to nic innego jak 
t³umaczenie rodzica czy „nauczyciela” leniwego lub co najmniej 
wygodnego i nieœwiadomego. To siê na ogó³ Ÿle koñczy (dla cz³owieka i dla 
spo³eczeñstwa) i nie wolno siê powo³ywaæ na chlubne wyj¹tki.
    Jak informowa³em w poprzednim odcinku, przyjêtym przeze mnie 

Po co i jak wychowywaæ  dzieci i m³odzie¿ ?

N

Ÿród³em wiedzy o katolickim (a raczej szerzej: chrzeœcijañskim) 
wychowaniu klasycznym dzieci i m³odzie¿y jest praca autorstwa Dariusza 
Zalewskiego: „Wychowaæ cz³owieka szlachetnego” (e-book dostêpny 
odp³atnie pod . Otó¿ w przeds³owiu do 
tej pracy, którego autorem jest O. prof. dr hab. Mieczys³aw A. Kr¹piec OP,  
czytamy: 

 „ ...Wspó³czesne spo³eczeñstwo, w tym tak¿e Naród Polski, ¿yje w 
groŸnym zawirowaniu kulturowym,  spowodowanym k³amliw¹ ideologi¹ 
na temat cz³owieka i sensu jego ¿ycia, na temat rodziny, narodu, pañstwa, 
na temat religii i zwi¹zanej z ni¹ moralnoœci…”, a tak¿e:  „ ...Rozumnoœæ i 
wolnoœæ cz³owieka zamienia siê obecnie na poznawczy relatywizm i 
nieodpowiedzialn¹ dowolnoœæ postêpowania,  skutkuj¹c¹  groŸnymi, 
nawet zbrodniczymi faktami...”  i dalej:  „ ...Nasz Naród od pocz¹tku 
swego zaistnienia przej¹³ i nawet pog³êbi³ odziedziczon¹ kulturê chrze-
œcijañsk¹, wydaj¹c ludzi wybitnych, doskona³ych, œwiêtych. Sta³o siê to 
dziêki rozumnemu i odpowiedzialnemu wychowaniu w rodzinie, szkole, 
organizacjach spo³ecznych”. 

Natomiast sam autor we wprowadzeniu do swej ksi¹¿ki definiuje: 
„…Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem „pedagogika klasyczna? Jest to 
klasyczny nurt w filozofii, zapocz¹tkowany w staro¿ytnoœci przez 
Arystotelesa i rozwijany w œredniowieczu przez œw. Tomasza z Akwinu, 
który mia³ i póŸniej wielu kontynuatorów.” Autor stwierdza tak¿e , ¿e: 
„...w ksi¹¿ce podjêto próbê zastosowania regu³ pedagogiki klasycznej do 
obecnych warunków, w których dorasta m³odzie¿”.

                                                 d.c.n
DZIADEK

http://www.edukacja-klasyczna.pl )

Z Kroniki Kanapariusza

Intencje modlitewne na kwiecieñ
Ogólna:

Aby wielu m³odych ludzi potrafi³o odpowiedzieæ na 
powo³anie Chrystusa i naœladowaæ Go w kap³añstwie oraz 
w ¿yciu zakonnym.

Misyjna:
Aby zmartwychwsta³y Chrystus by³ znakiem niezawodnej 
nadziei dla mieszkañców kontynentu afrykañskiego.
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