
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
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(grudzieñ 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Julia Jastrzêbska, 11.12.2011
Piotr Tomasz Klawa, 11.12.2011
Mateusz Szwabe, 26.12.2011
Amelia Szwabe. 26.12.2011
Dorota Szwabe, 26.12.2011
Jakub Glaza, 26.12.2011
Maciej Leon Klein, 26.12.2011
Jan Po³ubiñski, 26.12.2011
Mateusz Rafa³ Lademann, 26.12.2011
Piotr Drapella, 26.12.2011
Blanka Marta Mróz, 26.12.2011

Do Pana odeszli:
Teresa Chrzuszczyñska, l.70
Marek Sudak, l.44
Krystian Ryniec, l.30
Jan Piernicki, l.62

NOWA KOT£OWNIA
w naszej œwi¹tyni

Dziêki uprzejmoœci Darczyñców mo¿emy cieszyæ siê now¹ 
kot³owni¹ w koœciele. "Serce" kot³owni wymienione. Pozostaje 
jeszcze udro¿niæ kana³y grzewcze, czyli "uk³ad krwionoœny".

   Nowa kot³ownia bêdzie ogrzewaæ nasz dolny koœció³, wszystkie 
pomieszczenia obok dolnej œwi¹tyni, a tak¿e pomieszczenie zakrystii przy 
górnym koœciele.
   Pozostanie jeszcze problem ogrzewania górnego koœcio³a, który 
rozwi¹zaæ bêdzie mo¿na  dopiero po generalnym remoncie a w³aœciwie po 
niezwykle trudnej z ró¿nych wzglêdów przebudowie elewacji frontowej 
naszego koœcio³a czyli radykalnym uszczelnieniu tej elewacji. Na razie 
cieszymy siê  ciep³ymi poduszkami na ³awkach. 

Ubieg³y rok 2011
w duszpasterstwie parafialnym

Ka¿dy koniec okresu zmusza do refleksji i zastanowienia. 
Jaki by³ zakoñczony rok 2011? W ró¿ny sposób mo¿na 
wyraziæ to, co dzia³o siê w naszej wspólnocie parafialnej. 

Mo¿e na samym pocz¹tku statystyka:
-  ochrzczono  -   84 (77) dzieci,
-  do 1 komunii przyst¹pi³o  -  84 (90) dzieci,
-  do bierzmowania przyst¹pi³o: 109 (110) gimnazjalistów,
-  w czasie œlubnych mszy œwiêtych zwi¹zki ma³¿eñskie       
   zawar³o  - 25 (16) m³odych par; 
-  po¿egnaliœmy zmar³ych  - 30 ( 37) parafian.
Dla porównania w nawiasach podano liczby z 2010 roku.

A teraz zróbmy krótki przegl¹d poczynañ w 2011 roku.
Od stycznia do grudnia 2011 roku trwa³a w naszej Parafii 

peregrynacja relikwii Œw. Siostry Faustyny. W tym czasie relikwie 
Orêdowniczki Bo¿ego Mi³osierdzia podjê³o w swoim Koœciele 
domowym 29 rodzin (nie za du¿o). 

W ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca poszczególne grupy 
duszpasterskie, dzia³aj¹ce w naszej Parafii, przygotowywa³y i 
prowadzi³y Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w intencji Parafii. 
Jest to bardzo piêkna i potrzebna inicjatywa. I wci¹¿ mamy nadziejê, 
¿e z miesi¹ca na miesi¹c coraz wiêcej Parafian bêdzie korzysta³o z 
³ask, jakie p³yn¹ z osobistej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.

Dnia 26 sierpnia, w Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny 
00Czêstochowskiej, podczas Mszy œw. o godz. 18 , ks. Proboszcz 

zawierzy³ nasz¹ Parafiê Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej 
Polski.

We wrzeœniu powsta³a w naszej Parafii nowa grupa 
duszpasterska: starsi ministranci. Ich g³ównym zadaniem jest s³u¿ba 

00liturgiczna podczas niedzielnych Mszy œw. o godz. 20 . 
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika powsta³a grupa 

duszpasterstwa m³odzie¿y „Ichtis”. Cz³onkiem grupy mo¿e zostaæ 
osoba, która conajmniej rozpoczê³a przygotowania do 
bierzmowania (III. klasa gimnazjum). Wspólnota zajmuje siê 
rozwijaniem wiary i ducha chrzeœcijañskiego, poprzez wspólne 
spotkania modlitewne (adoracje, Msze œw., nabo¿eñstwa), 
rozwa¿anie Pisma Œw., wyjazdy integracyjne, wieczory filmowe, 
debaty jak równie¿ aktywne w³¹czanie siê w ¿ycie parafii 
(przygotowywanie spotkañ modlitewnych, oprawa Mszy œw.).

Zaœ w listopadzie nasz Chór parafialny obchodzi³ 30-lecie 
swojej dzia³alnoœci. Wielkie œwiêto rozpoczê³o siê uroczyst¹ Msz¹ 

00œw. o godz. 16 , której przewodniczy³ ks. Infu³at Stanis³aw Ziêba, 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdañskiej. Po Mszy œw. rozpocz¹³ 
siê jubileuszowy koncert, na pocz¹tku którego Chórzystów czeka³a 
mi³a niespodzianka. Z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Chóru, 
Zarz¹d Oddzia³u Gdañskiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr 
przyzna³ aktywnym cz³onkom zespo³u odznaki Honorowe I, II i III 
Stopnia.

Coraz wiêkszym powodzeniem cieszy siê internetowa witryna 
parafialna, która istnieje ju¿ blisko 10 lat. Od koñca 1992 roku 
wydawany biuletyn parafialny „Rodzina Osowska” w grudniu 
ukaza³ siê jako 154 numer; tê gazetkê parafialn¹ mo¿na czytaæ w 
wydaniu kolorowym na parafialnych stronach internetowych.

Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pojawi³y siê nowe 
inicjatywy – niektóre z nich opisano powy¿ej. Cieszy fakt, ¿e kolejni 
ludzie, poprzez te inicjatywy, znajduj¹ swoje miejsce w Koœciele, 
mog¹ siê realizowaæ, mog¹ w ten sposób pog³êbiaæ swoje ¿ycie 
duchowe. To prawda, i¿ inicjatywy te nie przyci¹gaj¹ t³umów. 
Jednak¿e kropla dr¹¿y ska³ê… Mamy nadziejê, ¿e i w tym roku 
pojawi¹ siê kolejne nowe inicjatywy duszpasterskie. 

A to wszystko na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹ i po¿ytek ludzi.
Redakcja

Stara kot³ownia Nowa kot³ownia

Wszystkim dzieciom i m³odzie¿y 
¿yczymy udanych wakacji 

zimowych.
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W sobotê 17. grudnia, we wczesnych godzinach popo³udniowych, 
w holu  szko³y podstawowej  spotkali siê seniorzy i osoby 
samotne, aby wspólnie prze¿yæ tradycyjne ju¿ spotkanie 

op³atkowe. Dyrekcja i personel szko³y zadba³ o przygotowanie spotkania 
oraz o utrzymanie go w ciep³ej, rodzinnej atmosferze na co  oczywiœcie 
zasadniczy wp³yw mieli równie¿ proboszczowie osowskich parafii oraz 
senior - ksi¹dz Henryk. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ przedstawiciele 
naszego osiedlowego samorz¹du, który sponsorowa³ to spotkanie.

Dzieci szkolne przygotowa³y dla seniorów tradycyjne jase³ka, a 

personel kuchenny zadba³ o œwi¹teczno - rodzinny charakter sto³ów, przy 
których spêdzili du¿¹ czêœæ spotkania. Personel szko³y i dzieci w³o¿y³y 
wiele starañ w przygotowanie spotkania i pozostaje wyraziæ ¿al, ¿e 
stosunkowo nieliczne grono seniorów i osób samotnych wziê³o w nim 
udzia³. Wydaje siê, ¿e liczba uczestników spotkania powoli ale 
systematycznie maleje co, byæ mo¿e, jest sygna³em potrzeby zmian w 
organizacji lub terminie spotkania.

2. szczegó³owy – przeœlij swoj¹ deklaracjê chêci do³¹czenia do modlitwy 
mailem na adres Parafii ( zbawosowa@diecezja.gda.pl ), podaj¹c swoje 
imiê i nazwisko oraz adres mailowy, a poszczególne intencje z naszej 
Skrzynki zostan¹ wys³ane do Ciebie automatycznie drog¹ mailow¹, abyœ 
móg³ ka¿d¹ z nich szczegó³owo do³¹czyæ do swojej codziennej modlitwy.

Modlitwa wstawiennicza jest jednym z uczynków mi³osierdzia i - nie 
ma co ukrywaæ – jednym z najpiêkniejszych darów, jaki mo¿emy 
ofiarowaæ bliŸnim. Jej forma jest ca³kowicie otwarta.

Do³¹cz dziœ do grona tych, którzy ofiarowuj¹ innym ten 
najpiêkniejszy dar.

JB

Natomiast w niedzielê 18. grudnia  parafialna BETANIA zape³ni³a siê 
cz³onkami Rodziny Ró¿añcowej, którzy równie¿, dorocznym zwyczajem, 
spotkali siê przy wspólnotowym wigilijnym stole. W czasie tegorocznego 
spotkania op³atkowego omówiono bardzo skrótowo najwa¿niejsze sprawy 
Rodziny Ró¿añcowej, a mianowicie P. Halina, któr¹ mo¿na by okreœliæ 
jako zelator generalny naszej parafialnej Rodziny Ró¿añcowej, 
poinformowa³a o powsta³ych  kolejnych dwóch ró¿ach:  Ró¿a b³. Jana 
Paw³a II utworzona przez mê¿czyzn oraz bêd¹ca jeszcze w stadium 
organizacji, Ró¿a 108 B³ogos³awionych Mêczenników II wojny 
œwiatowej. Obecnie istnieje w parafii 11 ró¿.

Ogóln¹ bol¹czk¹ jest niepe³ny sk³ad osobowy niektórych ró¿ co jest 
wynikiem naturalnego ubytku oraz w pewnym stopniu wynika z 
poszerzenia przez b³. Jana Paw³a II tajemnic ró¿añcowych do liczby 
dwudziestu. St¹d te¿ apel, by osoby, chc¹ce w³¹czyæ siê do grona 
okreœlonego przez ksiêdza proboszcza, jako fundament parafialnych 
wspólnot, zg³osi³y siê do zelatorów lub do ksiêdza proboszcza. Nie mo¿na 
przy tym nie zwróciæ uwagi na brak m³odzie¿y w gronie modl¹cych siê w 
Rodzinie Ró¿añcowej.

W trakcie spotkania op³atkowego lider Apostolatu Maryjnego – P. 
Marzena przedstawi³a skrótowo zasady szczególnego nabo¿eñstwa do 
Najœwiêtszej Maryi Panny wynikaj¹ce z TRAKTATU O DOSKONA£YM 
NABO¯EÑSTWIE DO NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY œwiêtego 
Ludwika Marii Grignion de Montfort. Najdonioœlejszym wyrazem tego 
nabo¿eñstwa jest  Akt ca³kowitego poœwiêcenia siê Niepokalanemu Sercu 
Maryi do czego P. Marzena gor¹co zachêca³a. Czêœæ uczestników 
nabo¿eñstw pierwszo – sobotnich ju¿ dokona³a tego Aktu poœwiêcenia, 
natomiast chc¹cy do³¹czyæ do tego grona mog¹ to uczyniæ w ka¿d¹ 
pierwsz¹ sobotê miesi¹ca kontaktuj¹c siê w tej sprawie z P. Marzen¹ lub 
ksiêdzem proboszczem.

Nieod³¹czn¹ czêœci¹ spotkania by³y oczywiœcie wspólnie œpiewane 
kolêd i ³amanie siê op³atkiem jako wyraz dzielenia siê ¿yczliwoœci¹ i 
wszelkim dobrem.

                                                                                                     A i A B

Na stronie internetowej naszej Parafii znajduje siê Skrzynka intencji. 
Jest to miejsce, gdzie nasi Parafianie, ale tak¿e osoby z poza Parafii, 
a nawet z innych miast Polski oraz innych krajów, wpisuj¹ swoje 

proœby i podziêkowania. Ide¹ Skrzynki intencji jest codzienna modlitwa w 
tych w³aœnie intencjach, które siê w niej pojawiaj¹.

Jeœli chcia³byœ do³¹czyæ do grona osób, które wspieraj¹ swoj¹ modlitw¹ 
osoby wpisuj¹ce intencje w naszej Skrzynce intencji, mo¿esz to uczyniæ na 2 
sposoby:

1. ogólny – przeœlij swoj¹ deklaracjê chêci do³¹czenia do modlitwy mailem 
na adres Parafii ( zbawosowa@diecezja.gda.pl )  i do³¹cz w sposób ogólny 
intencje z naszej Skrzynki do swojej codziennej modlitwy

NAJPIÊKNIEJSZY DAR

SPOTKANIA  OP£ATKOWE  2011

SCHOLA  DZIECIÊCA
I  JASE£KA

W  DOLNYM  KOŒCIELE

W Niedzielê Chrztu Pañskiego (8 stycznia), podczas Mszy œw. o godz. 
3011  w dolnym koœciele, zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ schola 

dzieciêca. Nale¿y podziêkowaæ Pani Joannie Lachowskiej, która 
scholê przygotowa³a oraz dodaæ, ¿e próby zespo³u odbywaj¹ siê w ka¿d¹ 

45niedzielê o godzinie 10  w salce w dolnym koœciele.
Równie¿ w tym dniu po mszy œwiêtej dzieciêcej obejrzeæ mogliœmy 

JASE£KA, przygotowane przez uczniów klasy Vc oraz Ko³o Wokalne ze 
Szko³y Podstawowej nr 81. Dziêkujemy Pani Agnieszce Bernaœ oraz Panu 
Wojciechowi Sobierajowi, którzy przygotowali te piêkne Jase³ka.

M³odym artystom serdecznie dziêkujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Redakcja
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Ksi¹dz Proboszcz  oraz Ruch Œwiat³o-¯ycie przy parafii Chrystusa Zbawiciela
zapraszaj¹ na spotkanie na temat:

“¯ony niechaj bêd¹ poddane mê¿om “ (Ef 5,22)...
...a mê¿owie?

CZY DIALOG W MA£¯EÑSTWIE JEST MO¯LIWY?
00Spotkanie odbêdzie siê w niedzielê 19. lutego 2012 r. o godzinie 17  w dolnym koœciele.

Po spotkaniu zapraszamy na kawê i ciasto do Klubu Betania.

DZIEÑ  CHOREGO
       Dzieñ 11. lutego jest œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes. Papie¿ Jan 
Pawe³ II og³osi³ ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem Chorego. Z tej 
okazji w naszej parafii od kilku lat sprawowana jest specjalne Msza 
œw. dla chorych po³¹czona z indywidualnym b³ogos³awieñstwem 
Najœwiêtszym Sakramentem. W zwi¹zku z tym 

Ks Proboszcz i Parafialna CARITAS 
zapraszaj¹ chorych 11. lutego (sobota) 

00na godz. 10  do dolnego koœcio³a na mszê 
œwiêt¹ z b³ogos³awieñstwem chorych. 

    

Po mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS zaprasza na skromny 
poczêstunek do klubu BETANIA.

Opiekunów chorych prosimy o u³atwienie podopiecznym 
uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.

POMOC PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS 
W ROKU 2011

POMOC DZIECIOM

POMOC PARAFIANOM

KOSZTY W£ASNE

OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy wynios³a  44117,7-z³

Na do¿ywianie dzieci w szkole                               14051,-z³
Na zakup podrêczników i innych przyborów            1183,-z³
Dojazdy do szko³y (bilety), wyjazdy szkolne itp.     2561-z³
Wypoczynek dzieci (letni i zimowy)                        1240,-z³
Pomoc dzieciom Afryki                                            1204,5,-z³
Razem                                                                     20239,5,-z³

Pomoc w utrzymaniu zdrowia                                     8159,-z³
Pomoc w zakupie opa³u i op³. rach. za energiê            2461,-z³
Inna pomoc – zakup ¿ywnoœci, 
zakup œrodków czystoœci itp.                                       5899,-z³
zapomogi                                                                     5994,-z
Razem                                                                       22513,-z³

 – w tym przygotowanie posi³ku dla 
pielgrzymów, przygotowanie poczêstunku dla chorych,zakup 
artyku³ów do paczek œwi¹tecznych dla dzieci przedszkolnych itp. 
                                                                                     1365,-z³ 

Opiek¹ PZ CARITAS w roku 2011 objêtych by³o 32 rodzin, 16 
osób samotnych i  26 bezdomnych.

 Poza t¹ wymiern¹ form¹ materialnego wsparcia corocznie z 
okazji œwi¹t Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia wiele rodzin 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji korzysta z pomocy 
¿ywnoœciowej dziêki tzw. darowi o³tarza sk³adanemu  przez 
naszych parafian. W bie¿¹cym roku dziêki przychylnoœci 
w³aœcicieli sklepów MARCIN i MARJOL przed œwiêtami 
Bo¿ego Narodzenia Parafialny Zespó³ CARITAS przeprowadzi³ 
w tych sklepach zbiórkê ¿ywnoœci. W ramach  zbiórki zebrano 
³¹cznie ok 300 kg produktów spo¿ywczych. M. in. Zebrano po 
kilkadziesi¹t kilogramów cukru , m¹ki, makaronu i ry¿u, ok. 3 
kilogramów kawy, ponad 130 tabliczek czekolady i wiele innych, 
ro¿nych produktów spo¿ywczych. Szczegó³owe zestawienie 
przedstawiono w okresie œwi¹tecznym na naszej parafialnej 
stronie internetowej.

W tym miejscu Parafialny Zespó³ CARITAS w imieniu osób 
obdarowanych sk³ada gor¹ce podziêkowanie wszystkim 
darczyñcom a szczególnie w³aœcicielom sklepów MARCIN i 
MARJOL.

    Podkreœliæ nale¿y, ¿e œrodki, które w formie pomocy PZ 
CARITAS przekaza³ potrzebuj¹cym, pochodz¹ z ofiar naszych 
parafian sk³adanych zarówno w comiesiêcznych zbiórkach oraz z 
okazji takich akcji jak Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom czy 
Ja³mu¿na Wielkopostna. Dlatego te¿ wszystkim ofiarodawcom 
sk³adamy serdeczne BÓG ZAP£AÆ.

Parafialny Zespó³ CARITAS

Papieskie intencje 
modlitewne

na m-c styczeñ
Ogólne: 

Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywa³y 
pomoc duchow¹ i materialn¹, potrzebn¹ do 
odbudowania ¿ycia.

Misyjne:
Aby zaanga¿owanie chrzeœcijan na rzecz pokoju 
by³o okazj¹ do dawania œwiadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli.

TURNIEJ SZACHOWY
Wszystkich chêtnych zapraszamy 

na turniej szachowy 
o nagrodê Ks. Proboszcza 

Parafii Chrystusa Zbawiciela. 
Na rozgrywki turniejowe zapraszamy 

do kawiarenki BETANIA 
00w ka¿dy czwartek od godz. 17 .



Œw. Pawe³ - mistrz wiernoœci - 25. stycznia

Dwa lata temu obchodziliœmy Rok œw. Paw³a w zwi¹zku z drugim 
tysi¹cleciem urodzin Aposto³a Narodów. Œwiêty Pawe³ jest jednak 
tak niezwyk³¹ osobowoœci¹, ¿e warto znowu do niego powróciæ. 

Kto chce zrozumieæ Paw³a, musi najpierw zwróciæ siê do Jezusa i zapytaæ, 
dlaczego wybra³ na swego aposto³a  - faryzeusza i przeœladowcê, musi 
pochyliæ siê nad tajemnic¹ powo³ania.

Zauwa¿my - nad jeziorem Genezaret Jezus powo³uje Szymona - Piotra 
rybaka przedsiêbiorcê rybnego i jego brata Andrzeja. Na rogatce przy 
punkcie celnym powo³uje Mateusza. Pod sykomor¹ dojrza³ Natanaela. W 
drodze do Damaszku spotka³ Szaw³a - Paw³a gorliwego faryzeusza. 
Wszystkich powo³a³. Szawe³ jeszcze nie nawrócony a mimo to, Pan go 
powo³a³. Prze¿y³ swoiste spotkanie ze Zmartwychwsta³ym i jak sam o tym 
pisze (2 Kor 12,2) “zosta³ porwany do trzeciego nieba”.

Kto chce zrozumieæ Paw³a, musi zapytaæ, dlaczego Jezus powo³uje 
trubadura Franciszka z Asy¿u, Ignacego - ¿o³nierza spod Pampeluny, Matkê 
Teresê z Kalkuty, Jana Paw³a II?  W powo³aniu tkwi tajemnica Pana.

Czêœci¹ powo³ania Paw³a jest jego pos³uszeñstwo. Lektura listów 
Paw³owych, poznanie jego sposobu bycia i zachowania wobec innych 
pozwala zauwa¿yæ, i¿ mówienie o jego pos³uszeñstwie jest lekk¹ przesad¹. 
Aposto³ Narodów jest stworzony do rozkazywania, do karcenia - nawet 

  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 Piotr oberwa³ za brak zdecydowania i 
jednoznacznej postawy. Pawe³ by³ 
pos³uszny tylko Jezusowi i Jego 
E w a n g e l i i  b e z  w z g l ê d u  n a  
konsekwencje. S³uchajcie cz³owieka 
pos³usznego: W dobrych zawodach 
wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiary 
ustrzeg³em.” (2 Tm 4,7).

Od momentu, gdy Szaw³owi pod 
Damaszkiem drogê zagrodzi³ Jezus, 
narodzi³ siê Pawe³ - odt¹d ca³kowicie 
otwarty na prawdê. Prawdzie 
poœwiêci ca³y swój umys³, ca³e swoje 
¿ycie, niezwyk³¹ inteligencjê oraz 
ogromny zapa³. Odt¹d wierny zawsze 
Mistrzowi, wierny Zmartwych-
wstaniu, wierny Jezusowi obecnemu 
we wspólnocie Koœcio³a z Piotrem na czele. Zawsze wierny ludziom, 
chocia¿ zostanie opuszczony przez wszystkich z wyj¹tkiem £ukasza. 
Skar¿y siê: ... ale mnie wszyscy opuœcili ... natomiast Pan stan¹³ przy mnie 
i wzmocni³ mnie.” (2 Tm 4,16).

Œwiêty Pawle - s³ugo Bo¿y, s³ugo Koœcio³a, s³ugo cz³owieka - ucz nas 
otwartoœci na prawdê i wiernoœci prawdzie!

Ks. Henryk Bietzke 

„

„ 

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

Opiekuñczoœæ
Nie przypadkowo, po artykule na temat Rodzicielstwa, chcê siê 

podzieliæ swoimi myœlami na temat opiekuñczoœci. Pierwszymi 
opiekunami s¹ przecie¿ rodzice. Pierwowzorem opiekuñczoœci jest opieka 
Maryi Panny i Œw. Józefa  nad Jezusem. Pocz¹wszy od ¿³óbka, w którym 
przyszed³ na œwiat, przez ucieczkê do Egiptu, aby unikn¹æ przeœladowañ 
Heroda, przez œwi¹tyniê i poszukiwanie w niej Jezusa, przez dom i stolarniê 
w Nazarecie, wreszcie przez troskê o Niego w okresie intensywnego ¿ycia i 
nauczania, a¿ do boleœci  Matki pod Krzy¿em na Golgocie. 

Czêsto wskazujemy na mi³oœæ jako rzecz najwa¿niejsz¹ w ¿yciu. Ale 
czy potrafimy wymieniæ praktyczne przejawy mi³oœci? Nazwaæ je tak, aby 
obrazowa³y nie rzeczy abstrakcyjne, lecz dzia³ania czy sposoby podejœcia 
do drugiej osoby, czy innego obiektu naszej mi³oœci. Troska, 
bezinteresowna pomoc s³abszemu lub biedniejszemu, czy to w formie 
osobistego mentalnego lub fizycznego zaanga¿owania lub pomocy 
materialnej, to elementy  o p i e k u ñ c z o œ c i, jako praktycznego i jednego z 
najwa¿niejszych przejawów mi³oœci. Jeœli rozejrzeæ siê dooko³a nas , to 
mo¿emy stwierdziæ, ¿e opiekuñczoœæ jest najbardziej rozpoznawaln¹ i 
najszerzej rozpowszechnion¹ na naszej planecie cech¹ ka¿dego gatunku 
¿ywych stworzeñ. Nie tylko wœród ludzi, ale równie¿ w œwiecie 
zwierzêcym, a nawet roœlinnym. Generalnie- w przyrodzie. Bóg jest 
Mi³oœci¹, a wiêc jest te¿ Najwiêkszym Opiekunem ! 

Bóg chce, a nawet wymaga, obdarzaj¹c istoty ¿ywe instynktem i 
uczuciem, abyœmy Go naœladowali w opiekuñczoœci. A mo¿e nie tylko 
naœladowali, ale te¿ wspomagali, a niekiedy nawet wyrêczali. Moim 
zdaniem mo¿emy wyró¿niæ 3 rodzaje opiekuñczoœci (opieki): 1. Opieka 
Bo¿a, 2. Opieka rodzinna i 3. Opieka spo³eczna. Co mo¿na o ka¿dej z nich 
powiedzieæ, aby przybli¿yæ ich sens i znaczenie ?!

OPIEKA BO¯A. Jest taka piêkna, popularna pieœñ „koœcielna” , która 
najlepiej oddaje Jej sens i znaczenie:
 „ Kto siê w Opiekê podda Panu swemu, a ca³ym sercem szczerze ufa Jemu,
   Œmia³o rzec mo¿e:  mam Obroñcê Boga, nie przyjdzie na mnie ¿adna   
    straszna trwoga !...”  (s³. Jan Kochanowski na podstawie Psalmu 91).
Jest w tej pieœni rozwiniêta myœl, wyra¿ona w zdaniu: „Jeœli z nami jest 
Bóg, to kto przeciwko nam ? (Rz 8,31b)” Mi³oœæ Boga do cz³owieka ! 
Nadzieja cz³owieka na spotkanie z Bogiem ! Nadzieja, która nie umiera, 
choæ w ludzkim wymiarze mo¿na powiedzieæ o niej, ¿e „umiera ostatnia” !

OPIEKA RODZINNA. Ma bardzo wymierne znaczenie w ¿yciu 
doczesnym cz³owieka. I nie obejmuje jedynie opieki rodzicielskiej, choæ ta 
jest pierwotna i najistotniejsza. Opieka rodzicielska trwa od poczêcia w 
³onie matki do koñca ¿ycia rodziców /nawet jednego tylko z nich, jeœli 
drugiego zbraknie/ lub do koñca ¿ycia obiektu opieki rodzicielskiej – 
dziecka (nawet doros³ego). Opieka rodzicielska powinna przejawiaæ siê 
równie¿ W DOBRYM WYCHOWANIU dziecka. To zadanie jest tak samo, 
a mo¿e nawet trudniejsze i bardziej odpowiedzialne ni¿ strze¿enie dziecka 
przed niebezpieczeñstwem, chorobami, zimnem, g³odem i innymi 
„plagami” ! (O dobrym wychowaniu spróbujê napisaæ  w najbli¿szej 

przysz³oœci). Szerokie pojêcie „opieki rodzinnej” rozci¹ga siê na opiekê nad 
rodzeñstwem (starsze nad m³odszym, zdrowe nad chorym, silniejsze nad 
s³abszym), na opiekê wzajemn¹ ma³¿onków oraz –  CO BARDZO WA¯NE 
- na opiekê dzieci nad starymi czy schorowanymi lub niesprawnymi  
rodzicami! I tutaj „rozpoczynaj¹ siê schody” ! Pierwszy z nich to p³ynnoœæ i 
niekiedy nieuchwytnoœæ momentu, od którego dzieci musz¹ poczuæ siê 
OPIEKUNAMI  RODZICÓW. Wskazanym jest, aby dzieci poczu³y siê 
opiekunami rodziców nie wtedy, gdy ci s¹ ju¿ starzy, chorzy czy niesprawni. 
Bo rodzice bêd¹ zawsze zwlekali z przyznaniem siê do swojej niemocy, aby 
dzieciom nie sprawiaæ swoimi osobami k³opotu. Wynika to z ich 
nieustaj¹cej mi³oœci do dzieci, nawet doros³ych !  

Opiekê nad rodzicami doros³e dzieci powinny przygotowywaæ 
zawczasu.  W tradycyjnych rodzinach do tej opieki przygotowywa³a siê 
przede wszystkim- jako „wiod¹ca”- najstarsza córka. Dla jej w³asnej 
rodziny by³a to sprawa oczywista, nie podlegaj¹ca dyskusji. Pozosta³e 
rodzeñstwo –w miarê swoich mo¿liwoœci  i potrzeby- partycypowa³o w 
czynnoœciach opiekuñczych i ew. kosztach.  Co prawda taka idealna 
organizacja opieki nad starymi rodzicami niezbyt czêsto siê zdarza³a, a 
obecnie ma miejsce jeszcze rzadziej. Niestety, w wiêkszoœci przypadków i 
wspó³czeœnie, w coraz wiêkszym stopniu  starzy rodzice pozostawieni s¹ 
sami sobie, a dzieci prowadz¹ miêdzy sob¹ ¿enuj¹ce (mo¿na dodaæ 
:„bezbo¿ne” !) targi o swoj¹ powinnoœæ w œwiadczeniu im pomocy. St¹d 
powsta³o powiedzenie, ¿e rodzice wychowaj¹ liczne potomstwo nie 
szczêdz¹c trudu i poœwiêcenia, a potem doros³e dzieci nie potrafi¹ 
zaopiekowaæ siê star¹ matk¹ czy chorym ojcem.  

Wa¿nym jest miejsce zamieszkania starych rodziców,  wœród rodziny 
lub w pobli¿u. Coraz lepsze (niestety jednoczeœnie coraz dro¿sze) domy 
opieki  s¹ coraz czêœciej wykorzystywane w celu zapewnienia ca³odobowej 
opieki w stanach tego wymagaj¹cych.  Opieka dzieci nad starymi czy 
schorowanymi rodzicami to najwa¿niejszy egzamin z  wychowania 
m³odego pokolenia i z duchowoœci religijnej. Bo w potrzebuj¹cym 
cz³owieku, a w szczególnoœci w starym ojcu lub matce, uosobiony jest Syn 
Bo¿y, Jezus Chrystus.

OPIEKA SPO£ECZNA. Jest wielu ludzi wykluczonych z ¿ycia 
aktywnego i/lub rodzinnego. A to z przyczyn braku œrodków do ¿ycia, na 
skutek  braku pracy, bezdomnoœci, utraty zdrowia, kalectwa, samotnoœci , 
czy choæby mentalnej nieporadnoœci. ¯yj¹c w spo³eczeñstwie 
zorganizowanym w plemiê lub w pañstwo mog¹ oni korzystaæ z ofiarnoœci 
spo³eczeñstwa oraz z instytucji plemiennych lub pañstwowych 
przeznaczonych do niesienia pomocy  ludziom wykluczonym. Wielka 
rzesza fundacji i stowarzyszeñ wspomaga te instytucje. Marzy mi siê, aby 
zamiast lub oprócz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w 
Rzeczypospolitej Polskiej by³o silne Bogiem i wsparciem pañstwa  
Ministerstwo Opieki Spo³ecznej !

Z okazji Nowego Roku 2012 ¿yczê wszystkim Czytelnikom Rodziny 
Osowskiej du¿o zdrowia, wspó³uczestnictwa biernego i czynnego w opiece 
rodzinnej, braku powodów do siêgania po opiekê spo³eczn¹. A nade 
wszystko:  n i e u s t a j ¹ c e j   O p i e k i   B o ¿ e j !

                                                                                       Dziadek
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