
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

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(listopad 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Wiktoria Konkel, 11.11.2011
Nikodem Marian Glonek, 12.11.2011
Natalia Wiktoria Glonek, 12.11.2011
Lena Gotowa³a, 13.11.2011
Szymon Krzysztof Belka, 13.11.2011
Blanka Paulina Wolschon, 13.11.2011
Oliwia Marta Petkiewicz, 13.11.2011
Julia Anna Skibiñska, 13.11.2011
Maria Kulaszewska, 19.11.2011

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Micha³ Kosecki i Natalia Karczewska, 05.11.2011
Maciej Mielko i Klaudia Wasilewska, 12.11.2011

Do Pana odeszli:
Pawe³ Torbicki, l.23

Wiara, oparta na przekazie ewangelicznym, mówi nam, ¿e 
Bóg sta³ siê cz³owiekiem, czyli wszed³ w historiê ludzk¹, 
nie po to, aby siê jej przeciwstawiæ, ale raczej aby j¹ 

oœwieciæ, ukierunkowaæ, zbawiæ, odkupuj¹c ka¿d¹ poszczególn¹ 
duszê.Taki jest sens Wcielenia S³owa, taki jest prawdziwy sens 
Bo¿ego Narodzenia, œwiêta prawdziwej radoœci i prawdziwej nadziei.

Zrozumieæ i przyj¹æ orêdzie Bo¿ego Narodzenia znaczy ¿yæ 
trwal¹ wspó³czesnoœci¹ Chrystusa. W naszej historii ludzi 
rozumnych i wolnych Jezus pozostaje na zawsze i dla wszystkich 
„zbawieniem”, czyli odpowiedzi¹ na najwy¿sze pytania, które drêcz¹ 
cz³owieka, oraz ³ask¹, aby podnieœæ siê ze z³a i ¿yæ w perspektywie 
wiecznoœci.

Noœcie ten sens Bo¿ego Narodzenia w waszych duszach, w 
waszym ¿yciu, w waszych idea³ach ludzkich i chrzeœcijañskich!

Dzisiejszemu cz³owiekowi, wprowadzonemu w zamêt przez 
liczne sprzeczne ideologie i zaniepokojonemu przez liczne zjawiska 
dramatyczne i bolesne potrzebna jest pewnoœæ, ¿e mimo wszystko 
istnieje nadzieja i radoœæ, poniewa¿ Bóg sta³ siê cz³owiekiem. 
Chrystus prawdziwie przyj¹³ cia³o dla nas, Jako Zbawiciel 
zapowiedziany przez Proroków, przyszed³ i pozosta³ z nami!

Powinniœmy wierzyæ w Bo¿e Narodzenie, mocno, g³êboko!

Jan Pawe³ II - Nauczanie papieskie, Pallotinum, Poznañ 19871993

 Wizyta Œw. Biskupa Miko³aja

¯yczymy naszym Duszpasterzom oraz 
wszystkim Czytelnikom 

Weso³ych Œwi¹t 
oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

 w Nowym Roku 2012.
Redakcja „Rodziny Osowskiej”

BOZE
NARODZENIE
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30szê œw. dzieciêc¹ w dniu 4. grudnia o godzinie 11  w dolnym 

koœciele odwiedzi³ Œw. Biskup Miko³aj. Na zdjêciu, które 
wybraliœmy z galerii na stronie Zbawiciela, widzimy biskupa - nie 

krasnala.

„

Niegdyœ œwiêty biskup z Miry by³ jednym z wa¿niejszych œwiêtych 
chrzeœcijañstwa. Dziœ sta³ siê “œwiêtym komercji”. Wspó³czesnoœæ odar³a go 
z ornatu, z g³owy zdjê³a mitrê i zabra³a pastora³.

Œwiêtego krasnala” - jak nietrudno zgadn¹æ - wymyœlili amerykañscy 
specjaliœci od reklamy. Dziœ byœmy powiedzieli, ¿e to taki œwiêty po obróbce 
w McDonald’s.

Pewnie dziœ  œw.  Miko³aj z Miry patrzy na to wszystko z Nieba i ³apie 
siê za g³owê. Bowiem jego popularnoœæ to iluzja.

Foto: M. Fedzensztajn
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Pañstwo Dorota i Bogus³aw 
Fuksowie

Po d³u¿szej przerwie w rozmowach na ³amach „Rodziny Osowskiej” 
przybli¿aj¹cych osoby œwieckie pe³ni¹ce w naszej parafii s³u¿bê 
Szafarza Komunii Œw. dziœ mam przyjemnoœæ rozmawiaæ z Panem 

Bogus³awem Fuksem i jego ¿on¹ Dorot¹ w ich sympatycznym domu 
nieopodal starej poczty w Osowej. 

Oboje wywodz¹ siê z Gdyni, a poznali siê studiuj¹c na jednym roku 
Wydzia³u Elektroniki Politechniki 
Gdañskiej. Prawdziwe pocz¹tki 
znajomoœci  i  sympati i ,  które 
z a o w o c o w a ³ y  p ó Ÿ n i e j s z y m  
ma³¿eñstwem, wi¹¿¹ siê jednak z 
G d y ñ s k i m  O œ r o d k i e m  
Duszpasterstwa Akademickiego przy 
Koœciele Najœw. Serca Pana Jezusa w 
Gdyni, zw³aszcza zaœ z listopadowymi 
pielgrzymkami akademickimi na 
groby piaœnickie. We wspomnieniach 
z tamtych studenckich lat pojawia siê 
równie¿ osoba ksiêdza Henryka 
Bietzke, naszego zas³u¿onego by³ego 
ksiêdza proboszcza, wówczas zaœ 
wikarego w koœciele NSPJ. Przez 
kilka studenckich lat duszpasterstwa 
spotykali tam ks. Henryka, co nie 
omieszkali mu przypomnieæ, ju¿ jako 
osowscy parafianie, po kilkunastu 
latach.

Maj¹c tradycje muzyczne w 
rodzinie (tata pianista), Boguœ koñczy szko³ê muzyczn¹ I stopnia w klasie 
skrzypiec, a nastêpnie gdañsk¹ Jedynkê kontynuuj¹c równoczeœnie 
edukacjê muzyczn¹ w szkole œredniej  II stopnia. Nie bêd¹c do koñca 
zdecydowanym co do dalszej drogi zawodowej, niezale¿nie od studiów 
politechnicznych koñczy Wy¿sz¹ Szko³ê Muzyczn¹ w Gdañsku, 
przedk³adaj¹c ostatecznie nad zawód in¿yniera elektronika, karierê 
muzyka. Jeszcze jako student rozpoczyna pracê w Orkiestrze Kameralnej 
Wojciecha Rajskiego z któr¹ zwi¹zany jest do dnia dzisiejszego. 

W œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1980 r. Bogus³aw i Dorota pobieraj¹ siê, 
a dwa lata póŸniej przychodzi na œwiat ich pierwsza córka Maria. Kolejne 
córki to Ola urodzona w 1984 r i Agnieszka w 1986r. W 1990 r, ju¿ 
piêcioosobowa rodzina Pañstwa Fuksów przeprowadza siê do Osowy, 
gdzie pojawia siê kolejna dwójka dzieci: Joanna (1992) i syn Adam (1994). 
Przy tak licznej rodzinie trudno siê dziwiæ, ¿e po skoñczeniu studiów i 
kilku latach pracy Dorota rezygnuje z w³asnego ¿ycia zawodowego 
koncentruj¹c siê na prowadzeniu domu i wychowaniu kolejnych dzieci. 
Tym samym ca³y ciê¿ar materialnego utrzymania licznej rodziny 
przejmuje na siebie ojciec. Dzisiaj trójka starszych córek Pañstwa Fuksów 
opuœci³a rodzinny dom  i za³o¿y³a ju¿ w³asne rodziny (przed 4-ma laty 
Maja, zaœ w tym roku Ola i Agnieszka), a Dorota i Bogus³aw doczekali siê 
pierwszego wnuka Piotrusia. 
      W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie „latoroœle” Pañstwa 
Fuksów w takiej czy innej formie udziela³y i udzielaj¹ siê na niwie 

przykoœcielnej: a to jako lektorzy czytañ w trakcie niedzielnych Mszy 
Œw.(trzy starsze dziewczyny), a to wokalnie w znanym, chyba ju¿ nie tylko 
w Osowej, m³odzie¿owym zespole „Effatha” (aktualnie Adam-wczeœniej 
ministrant i lektor), wreszcie przy obs³udze akustyczno-elektronicznej 
„Effatha” czym zajmuje siê Asia, która te¿ by³a pierwsz¹ w historii naszej 
parafii ministrantk¹

A jakie by³y podwaliny (korzenie duchowe) obecnej s³u¿by g³owy 
domu, Bogus³awa jako Szafarza Komunii Œw.? Odpowiadaj¹c na to pytanie 
oboje ma³¿onkowie zgodnie wskazuj¹ na istotne znaczenie dla ich formacji 
duchowej przyst¹pienia przed 9 laty do, dzia³aj¹cej przy parafii p/w 
Chrystusa Zbawiciela, wspólnoty modlitewno-formacyjnej znanej jako 

Koœció³ Domowy. W tym czasie 
opiekunem grupy zrzeszaj¹cej kilka 
ma³¿eñstw by³ ksi¹dz Jaros³aw 
Piotrowski, nastêpnie zaœ ksi¹dz 
Maciej Sobczak. W chwili obecnej w 
comies iêcznych  spo tkan iach  
uczestnicz¹ cztery ma³¿eñstwa zaœ 
opiekunem grupy jest ks. Seweryn 
Sobczak. Krêgi  Domowego 
Koœcio³a s¹ ga³êzi¹ rodzinn¹ Ruchu 
Œwiat³o-¯ycie, którego za³o¿ycielem 
w latach 60-tych ub. wieku by³ S³uga 
Bo¿y ksi¹dz Franciszek Blachnicki 
zaœ mottem przewodnim wspólnoty 
DK jest „zbawiæ siê we dwoje”. 

Pierwszy kontakt Bogus³awa ze 
œwieckimi szafarzami Komunii Œw. 
mia³ jednak miejsce w warunkach 
nieco egzotycznych kilka lat 
wczeœniej, na Karaibach. Podczas 
pracy na statku turystycznym trafi³ na 
jednej z wysp na Mszê Œw., gdzie 

Komunii Œw. udziela³a czarnoskóra kobieta-szafarz i to pod Dwoma 
Postaciami. Wówczas prze¿y³ swojego rodzaju szok, tym bardziej ¿e by³o to 
jego pierwsze spotkanie ze œwieckim szafarzem Sakramentu Cia³a i Krwi 
Pañskiej

Nadszed³ rok 2008, gdy któregoœ dnia us³ysza³ w telefonie g³os ksiêdza 
Macieja, który na proœbê nowego ks. proboszcza Wojciecha proponowa³ mu 
podjêcie pos³ugi Szafarza. Jak przypuszcza propozycja odnoœnie jego 
osoby mog³a pochodziæ w³aœnie od ks. Macieja, który w tym czasie by³ 
opiekunem ich spotkañ w ramach  Domowego Koœcio³a. Zaskoczony 
poprosi³ o czas do namys³u, ale po w³asnych przemyœleniach, zw³aszcza zaœ 
po rozmowie z Dorot¹, nie zwleka³ z pozytywn¹ odpowiedzi¹. Dziœ, z 
perspektywy tych kilku lat s³u¿by jako szafarz Komunii Œw. uwa¿a J¹ za 
olbrzymie wyró¿nienie i w³aœnie jako „s³u¿bê” w stosunku do 

30 00wspó³parafian. S³u¿y zwykle na Mszy Œw. o godz. 12  lub 16  w zale¿noœci 
od obowi¹zków s³u¿bowych, które jako muzyk musi pe³niæ nierzadko i w 
niedzielê.

Na zakoñczenie naszego spotkania Pan Bogus³aw podkreœla jak wielka 
rola w jego pos³udze przypada Pani Dorocie, na której radê, pomoc i 
duchowe wsparcie zawsze mo¿e liczyæ. Podobnie zreszt¹ jak na duchow¹ 
asystê krêgu Domowego Koœcio³a tak czêsto przywo³ywanego w tej 
rozmowie.

Rozmawia³ i zanotowa³: Andrzej Tele¿yñski

Z cyklu: POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN

30-LECIE CHÓRU

W niedzielê, 27 listopada – nasz Chór parafialny im. ks. Orszulika 
obchodzi³ 30-lecie swojej dzia³alnoœci. Wielkie œwiêto rozpoczê³o 
siê uroczyst¹ Msz¹ œw. o godz. 16.00, której przewodniczy³ ks. 

Infu³at Stanis³aw Ziêba, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdañskiej.
Podczas Mszy œw. Chór wykona³ m.in. czêœci sta³e z Mszy ku czci Œw. 

Jadwigi ks. prof. J. Orszulika, Modlitwê do Bogarodzicy ¯ukowskiego oraz  
Ave verum Mozarta.

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. 
Uhonorowane zosta³y nastêpuj¹ce osoby: 
       Janina Leœniowska, Wies³awa Pciachowska, Rozalia Wiœniewska a 

Dalszy ci¹g na str 3
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tak¿e Janina Bariatin, Marek Birr, Mieczys³aw Czajkowski, Urszula 
Gojtowska, Hanna Krasnodêbska, Maciej Kurzyñski, Wojciech Sobieraj 
oraz Krystyna Cio³ek, Danuta Hoga, El¿bieta Madaj i Halina Tyszka, 
jak równie¿ Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze i Muzyczne im. ks. 
prof. J. Orszulika.Odznaki wrêczy³ Pan dr Mariusz Mróz, Prezes 
Oddzia³u Gdañskiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr.

Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr w 
Warszawie przyzna³ te¿ Odznakê IV Stopnia „Z³ot¹ z Laurem” 
d³ugoletniemu dzia³aczowi ruchu chóralnego i za³o¿ycielowi Chóru – 
Druhowi Konradowi Hoga. Odznaczenie Zarz¹du G³ównego w 
Warszawie wrêczy³a cz³onek Zarz¹du G³ównego Pani Janina Kierszk.
       W koñcu przyszed³ czas na ucztê muzyczn¹. Oto wykonawcy 
koncertu:
Chór Orszulika - pod dyrekcj¹ Magdaleny Nanowskiej
Goœcie:   Magdalena Chmielecka - sopran
             Tatiana Szczepankiewicz - Maliszewska – sopran
             Krzysztof Bobrzecki - baryton

„Gdy siê Chrystus rodzi i na œwiat przychodzi,
ciemna noc w jasnoœci promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹, pod niebiosy wyœpiewuj¹:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!”

Gdy siê Chrystus rodzi w ludzkim sercu, to pomimo nocy ciemnej, w któr¹ nieraz zag³êbia siê dusza 
ludzka, niepojêta Jasnoœæ ogarnia cz³owieka. 

Niech ta Jasnoœæ ogarnia duszê ka¿dego z Was - kochani Parafianie i mili Goœcie - 
i rozœwietla drogi Waszego ¿ycia. 

A id¹c z Jezusem Chrystusem przez ¿ycie ¿adna noc ju¿ nie bêdzie ciemna.
Niechaj Bo¿a Dziecina narodzona w Betlejem, 

obdarza naszych Parafian i Goœci Swoim B³ogos³awieñstwem, Pokojem i Mi³oœci¹.

Duszpasterze Parafii Chrystusa Zbawiciela: ks. proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. Seweryn, ks. £ukasz

27.12.2011 (wtorek): Barniewicka parzysta, Zatokowa 
28.12.2011 (œroda): Barniewicka nieparzysta, Okrêtowa
29.12.2011 (czwartek): Rabatki, Parterowa, Willowa 
30.12.2011 (pi¹tek): Afrodyty, Otago, Borchardta

02.01.2012 (poniedzia³ek): Daru Pomorza, Centaura, Victorii, Izydy,  Maciejewicza
03.01.2012 (wtorek): Kozioro¿ca - Osiedle Akademickie, Kielnieñska nieparzysta
04.01.2012 (œroda): Antygony
05.01.2012 (czwartek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi

07.01.2012 (sobota): Wendy, Gryfa Pomorskiego, Siedleckiego

09.01.2012 (poniedzia³ek): Nowy Œwiat - od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za 
kapliczk¹, Planetarna
10.01.2012 (wtorek): Smugowa, Szafera, Trapowa, Parkingowa
11.01.2012 (œroda): Kielnieñska - str. parzysta,  Nowa,  Sopocka
12.01.2012 (czwartek): Pegaza, Minerwy, Chirona, Zeusa
13.01.2012 (pi¹tek): Korsarzy, Siedleckiego 2,6
14.01.2012 (sobota): Konstelacji, Herosa, Seleny, Temidy, Zeusa od Konstelacji

16.01.2012 (poniedzia³ek): Szalupowa, Juraty
17.01.2012 (wtorek): Komandorska
18.01.2012 (œroda): Niedzia³kowskiego, Sportowa, Regatowa, Relaksowa
19.01.2012 (czwartek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa
20.01.2012 (pi¹tek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
21.01.2012 (sobota): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Ozyrysa

23.01.2012 (poniedzia³ek): Osiedle Tadeusza
24.01.2012 (wtorek): So³dka
25.01.2012 (œroda): Cumowników, Letniskowa
26.01.2012 (czwartek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki: 4,6,8
27.01.2012 (pi¹tek): Balcerskiego
28.02.2012 (sobota): 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2011/2012
00 00Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17  do 21 ,

00 00w soboty i niedziele od godz. 15  do 21

06.01.2012 (pi¹tek) - Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego: 

08.01.2012 (niedziela): Nowy Œwiat -za torami: Malinowa, Do Jaru,  Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, 
                                       Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

15.01.2012 (niedziela): Junony, Konkordii, Hestii, Cerery, Westy

22.01.2012 (niedziela): Saturna, WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, 
                                       Plejady, Mirandy

I pi¹tek miesi¹ca - KOLÊDY NIE MA

KOLÊDA DODATKOWA

 

Od Nowego Roku ulice: Perseusza, Cefeusza i Komety obejmuje opiek¹ duszpastersk¹ parafia
 œw. Polikarpa.

WA¯NE
INFORMACJE

W okresie kolêd, tj. od 27 
grudnia 2011r. do 28 
stycznia 2012r. zmieniony 

zostaje harmonogram mszy œw. w dni 
powszednie i tak: 

15 00 00msze œw. bêd¹ rano o 7 , 8  i 9  oraz 
00po po³udniu o godz.16 . 

Nie bêdzie mszy œw. o godz. 
00 0017  i 18 , jedynie w soboty bêdzie 

odprawiana wieczorna msza œw. 
00(niedzielna) o godz. 18 .

Przez okres kolêd, biuro 
parafialne bêdzie czynne tylko we 

00 00wtorki i pi¹tki od godz. 10  do 12 . 
Metryki do I komunii i bierzmowania 
mo¿na zamawiaæ telefonicznie lub 
mailowo, a odbieraæ po niedzielnych 
mszach œw.

W tym roku, podobnie jak w 
ubieg³ym, w przeprowadzaniu 
wizyty duszpasterskiej bêdzie 
pomaga³ naszym Duszpasterzom - ks. 
Proboszczowi, ks. Sewerynowi i ks. 
£ukaszowi - ks. kanonik  Andrzej 
Pradela ,  Dyrektor  Wydzia³u 
D u s z p a s t e r s k i e g o  K u r i i  
Metropolitarnej Gdañskiej (na 
zdjêciu poni¿ej).

             Marta Nanowska - skrzypce
             Andrzej Nanowski - organy, fortepian
Dyrektor artystyczny koncertu - Magdalena Nanowska

Podczas koncertu us³yszeliœmy m.in.:
utwory patrona Chóru ks. Orszulika, Laudate Dominum Mozarta, Panis 
Angelicus Francka, Ojcze nasz Moniuszki, fragmentu musicalu Skrzypek na 
dachu Bocka, balladê irlandzk¹ Panie Bo¿e przyjdŸ, Modlitwê Kap³ana 
Verdiego.

Przy³¹czamy siê do gratulacji i podziêkowañ z³o¿onych naszemu 
Chórowi parafialnemu przez ks. Infu³ata Stanis³awa Ziêbê, wielu znanych 
osobistoœci œwiata muzyki, przedstawicieli w³adz wojewódzkich oraz 
lokalnych, przyjació³ i sympatyków Chóru i ¿yczymy naszym Chórzystom 
niegasn¹cego zapa³u, piêknych g³osów, nowych nabytków, by mogli jak 
najd³u¿ej cieszyæ siebie i nas g³êbi¹ i bogactwem tej najpiêkniejszej ze sztuk, 
jak¹ jest muzyka.

J.B.



Œw. Sylwester - Patron koñcz¹cego siê roku 
i orêdownik szczêœliwego Nowego Roku

Œ
wiêty Sylwester, urodzony w Rzymie, uzyska³ œwiêcenia kap³anskie z 
r¹k papie¿a œw. Marcela, podczas krótkiego okresu spokoju, 
poprzedzaj¹cego przeœladowania rozpêtane przez cesarza 

Dioklecjana. Prze¿y³ te przeœladowania; by³ œwiadkiem abdykacji 
Dioklecjana i Maksymina oraz triumfu Konstantyna Wielkiego w roku 312.

Sylwester wst¹pi³ na Stolicê Piotrow¹ w roku 314 i kierowa³ 
Koœcio³em przez ponad 20 lat. By³ to okres niezwykle pomyœlny dla 
przeœladowanej dot¹d wspólnoty chrzeœcijañskiej.

W pacierzach kap³añskich z tego dnia (31 grudnia) czytamy opis 
wspania³ego,pierwszego historyka Koœcio³a, Euzebiusza, o konsekracji 
koœcio³a, a to dlatego, i¿ papie¿ Sylwester dost¹pi³ zaszczytu uroczystego 
poœwiêcenia dwóch pierwszych i najwa¿niejszych œwi¹tyñ 
chrzeœcijañskich: bazyliki Zbawiciela na Lateranie i œw. Piotra na 
Watykanie. Odt¹d ka¿d¹ œwi¹tyniê konsekrowano w podobny sposób, 
wed³ug rytua³u zastosowanego przez tego papie¿a.

Podanie g³osi, ¿e to w³aœnie Sylwester pozyska³ dla wiary matkê 
cesarza Konstantyna - œwiêt¹ Helenê.
       W roku325 zebra³ siê sobór w Nicei. By³ to pierwszy sobór powszechny 
czyli spotkanie biskupów ca³ego cesarstwa rzymskiego. Papie¿ ze wzglêdu 
na podesz³y wiek osobiœcie w soborze nie uczestniczy³ ale wys³a³ swoich 
legatów. Sobór miêdzy innymi przyj¹³ zwiêz³e sformu³owanie dogmatów 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich chrzeœcijañskich - tzw. nicejski 
symbol wiary czyli nasze 
pacierzowe “Wierzê w Boga 
Ojca Wszechmog¹cego”.

Papie¿ œw. Sylwester zmar³ 
31. grudnia 335 roku. Jego 
szcz¹tki spoczê³y w kata-
kumbach œw. Pryscylli, gdzie w 
VII wieku wystawiono ku jego 
czci bazylikê. Dzieñ œw. 
Sylwestra jest ostatnim dniem w 
roku kalendarzowym. Dlatego 
po koœcio³ach urz¹dza siê 
wieczorem specjalne nabo¿eñ-
stwa: dziêkczynno - ekspija-
cyjno - b³agalne. Duszpasterze 
zdaj¹ wiernym sprawozdania z 
ca³orocznej pracy parafii. Znane 
s¹ tak¿e na ca³ym œwiecie tzw. 
zabawy sylwestrowe.

W tym dniu i w nocy 
sk³adamy sobie wzajemnie 
¿yczenia, by Nowy Rok by³ szczêœliwy i by przebiega³ pod znakiem Bo¿ego 
B³ogos³awieñstwa.

Ks. Henryk Bietzke

œw. Szymon i Juda - witra¿e w koœciele w Chwaszynie

RADIO I TELEWIZJA DLA 
KATOLIKÓW

Polska opinia publiczna dowiaduje siê systematycznie, ¿e rdzennie 
katolickie media – Telewizja „Trwam” i Radio „Maryja” s¹ ..be ! Ani 
jednego dobrego s³owa o tych stacjach w jakimkolwiek innym 

programie telewizyjnym czy radiowym. W tym chórze potêpienia lub 
milczenia uczestniczy nawet radio i telewizja publiczna, które ¿yj¹ z 
abonamentu i podatków wszystkich Polaków, wœród których jest znakomita 
wiêkszoœæ katolików. Owszem, telewizja publiczna dla tej wiêkszoœci 
nadaje, przewa¿nie na kanale Polonia (czyli dla Polaków za granic¹),  
wybrane wiadomoœci z ¿ycia koœcio³a powszechnego i miejscowego, a 
nawet transmituje niedzieln¹ mszê œw. , niekiedy obchody wa¿nych œwi¹t 
koœcielnych. Dobre programy religioznawcze mo¿na ogl¹daæ na kanale 
„Religia TV”, ale i tu i tam te¿ ..sza o TV „Trwam” i Radiu „Maryja”.  Nie 
pomylê siê jak powiem, ¿e poza zdeklarowanymi tytu³ami katolickimi (np. 
„Niedziela” lub „Nasz Dziennik”) TV „Trwam” i Radio „Maryja” ...”maj¹ 
z³¹ prasê”. Oczywiœcie przoduje tu Gazeta Wyborcza, która nadaje ton 
wszystkim atakom na media katolickie w katolickim kraju. To akurat jest 
zrozumia³e, bo stanowi¹ one zagro¿enie (ju¿ zreszt¹ nadwerê¿onego) 
„autorytetu”  opiniotwórczego Gazety Wyborczej. A mia³o byæ tak piêknie, 
po „okr¹g³ym stole” !I tak uda³o siê osi¹gn¹æ „frontowi postêpu”, 
dowodzonemu przez GW, niebywa³e efekty.

W katolickim kraju nieliczne niezale¿ne media katolickie ciesz¹ siê 
szacunkiem tylko czêœci katolików, nawet tylko czêœci duszpasterzy 
katolickich. I ci, co jawnie je chwal¹, dziêkuj¹ im za ich dzia³alnoœæ, lub 
tylko wymieniaj¹ je z uznaniem, s¹ przez wszystkie inne media i pozosta³¹ 
czêœæ katolickiego narodu, uwa¿ani za wrogów postêpu, fanatyków 
religijnych  lub- w naj³agodniejszym razie- za „mohery” (ludzie starzy, 
„niedzisiejsi”, dewoci). Tak¹ opiniê wypowiadaj¹ g³ównie ci, którzy nigdy 
nie s³uchaj¹ Radia „Maryja” i nie ogl¹daj¹ Telewizji „Trwam” oraz ci, 
którzy maj¹ swój powód aby nie lubiæ (niektórzy- aby nienawidziæ) twórcê 
tych katolickich mediów- Ojca dr Tadeusza Rydzyka i jego konfratrów, 
ojców Redemptorystów. Bo stworzenie po „okr¹g³ym stole” niezale¿nych 
œrodków komunikowania siê ze spo³eczeñstwem, a tym bardziej kuŸni 
niezale¿nych kadr, równie¿ dziennikarskich, w postaci Wy¿szej Szko³y 
Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu, to grzech przeciw wolnoœci 
(liberalnej). Jeszcze, gdyby Ojciec Dyrektor i Jego wspó³pracownicy byli 
grzeczni i nie krytykowali w³adzy, zgadzali siê na „postêpowe” œrodki 
regulacji urodzin i zgonów, klaskali uczestnikom „parad równoœci” itp. , 
mo¿e dostaliby uzgodnione œrodki unijne na geotermiê, a Telewizji 
„Trwam” Pañstwowy Komitet Radia i Telewizji da³by miejsce na 
platformie naziemnej telewizji cyfrowej. A tak, niech bêd¹ szczêœliwi, ¿e 
dziêki naszej demokracji (”okr¹g³osto³owej”) maj¹ potrzebne 
czêstotliwoœci i pasma radiowe i telewizyjne.
        Co mnie sk³oni³o do napisania tego felietonu: w treœci powa¿nego, a w 
formie - szczególnie we wstêpie - sarkastycznego ? Otó¿ od kilku lat mam w 

domu mo¿liwoœæ odbierania programu Telewizji „Trwam” (kana³ cyfrowy 
w UPC), a od pó³tora roku w radiach samochodowym i domowym 
odbierania programów Radia „Maryja” (88,90 MHz). Korzystam z tego 
coraz czêœciej bo, w miarê ogl¹dania i s³uchania ich, przekonujê siê o ich 
wartoœci dla mnie i mojej rodziny. Ich serwisy informacyjne s¹ wywa¿one, 
a jeœli nieraz faworyzuj¹ postawy tradycyjne, konserwatywne, prawicowe, 
wskazuj¹c i potêpiaj¹c ich przeciwieñstwa, to muszê przyznaæ, ¿e 
wywo³uj¹ u mnie akceptacjê lub zastanowienie. W tym zgie³ku 
wiadomoœci katastroficznych, wybiórczych i niedopowiedzianych- 
przemilczanych albo przeinaczanych, które s³yszy siê z innych stacji, jest 
to moim zdaniem niezbêdne uzupe³nienie, pozwalaj¹ce wyrobiæ sobie 
niezale¿ne i w³asne-przemyœlane pogl¹dy. A to daje du¿¹ satysfakcjê, w 
odró¿nieniu od œwiadomoœci, ¿e siê jest indoktrynowanym lub 
manipulowanym przez jedn¹ opcjê. „P³yniêcie z pr¹dem”, na skutek braku 
informacji przeciwstawnych, nie jest wcale zaszczytem. A ju¿ chwalenie 
lub potêpianie czegoœ, czego siê nie zna, i nawet nie chce poznaæ, bo tak 
jest modnie lub „politycznie poprawnie”, nie licuje z cz³owiekiem  
inteligentnym. 

Pomimo „nieprawomyœlnoœci” i zwi¹zanych z ni¹ ataków, Radio 
Maryja obchodzi w tym roku jubileusz 20 lat istnienia. Ma miliony 
s³uchaczy w Polsce i w wielu krajach œwiata, w których mieszkaj¹ Polacy. 
Prawd¹ jest, ¿e s³uchaj¹ je w wiêkszoœci ludzie starsi, bo zdecydowanie 
przewa¿a w nim program religijny (modlitwa i transmisje nabo¿eñstw) 
oraz nowej ewangelizacji (wspania³e katechezy wybitnych 
rekolekcjonistów i ciekawe wyk³ady profesorów KUL, Uniwersytetu 
KSW i innych). Telewizja „Trwam” ma podobny profil, jest w dziedzinie 
ewangelizacji interaktywna, zapewniaj¹c s³uchaczom udzia³ w 
komentowaniu wydarzeñ i nauk. Wielk¹ zalet¹ Radia „Maryja” i Telewizji 
„Trwam”, która wyró¿nia je spoœród wszystkich mediów polskich, jest 
d³ugi czas poœwiêcany na bezpoœrednie transmisje papieskich spotkañ z 
wiernymi w Watykanie i w czasie Jego podró¿y zagranicznych.

Dla mnie i mojej rodziny, jeœli chodzi o szczegó³owe sta³e pozycje 
programów powy¿szych mediów, pierwszoplanowe znaczenie maj¹: w 

10Radiu „Maryja” transmisja porannej „Jutrzni” o godz. 8  (tzw. 
00„Godzinek”), a w Telewizji „Trwam”  wieczorna transmisja o godz. 21  

Apelu przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej. Takie 
rozpoczêcie i zakoñczenie dnia wp³ywa bardzo pozytywnie na  
samopoczucie i nastawienie do ¿ycia, do problemów dnia codziennego i 
przysz³oœci. Szczerze polecamy !

Na zakoñczenie tego krótkiego, Jubileuszowego felietonu, chcê 
przypomnieæ, co Papie¿ b³. Jan Pawe³ II, w czasie spotkania z Rodzin¹ 
Radia „Maryja” w Czêstochowie powiedzia³:  „ Dziêkujê ka¿dego dnia 
Panu Bogu, ¿e jest w Polsce takie Radio – Radio „Maryja” ! 

¯yczê moim bliskim, s¹siadom, parafianom i wszystkim Polakom, 
aby s³uchali KATOLICKIEGO G£OSU W SWOIM DOMU ! Szczêœæ 
Bo¿e !
                                                                                                 Dziadek       
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