
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 .
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdziernik 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Aleksandra Zofia Smó³kowska, 09.10.2011
Dominik Krzysztof Daczyñski, 09.10.2011
Filip Andrzej Kandziora, 09.10.2011
Jakub Maciej Lewandowski, 09.10.2011
Patryk Filip Sakwa, 23.10.2011
Julia Maria Kowalczyk, 23.10.2011
Marlena Tumialis, 23.10.2011
Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
£ukasz Soko³owski i Emilia Okrój, 01.10.2011
Krzysztof Polit i Anna Grolewska, 22.10.2011
Przemys³aw Jasiñski i Hanna Konarska-Choroszucha, 22.10.2011
Do Pana odeszli:
Klara Paw³owska, l.87
Maria Zamirska, l.81
Tadeusz Pawlak, l.77
Ryszard Kiepaj³o, l. 66

Orêdzie nadziei i wezwania

I oto spotykamy siê wszyscy w pierwsz¹ Niedzielê Adwentu. Jaka 
jest ta prawda, która nas dzisiaj przenika i o¿ywia? Jakie orêdzie 
g³osi nam Koœció³ œwiêty, nasza Matka? Jest to orêdzie nadziei i 

wezwania.
Oto co Aposto³ Pawe³ mówi do Rzymian ówczesnych, lecz co 

winniœmy wzi¹æ do serca dzisiaj: “Teraz nadesz³a dla was godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bli¿ej nas, ni¿ wtedy, 
gdyœmy uwierzyli. Noc siê posunê³a, a przybli¿y³ siê dzieñ” (Rz 13, 
11-12)

By³oby siê wiêc sk³onnym myœleæ, ¿e wskaŸniki ludzkie 
zaprzeczaj¹ orêdziu liturgii. Ona natomiast - powo³uj¹c siê tak¿e na te 
“wskaŸniki ludzkie” - g³osi jednak¿e prawdê Bo¿¹ i zapowiada z góry 
plan Bo¿y, który siê spe³nia, który siê nie zmienia chocia¿ mog¹ 
zmieniaæ siê ludzie, programy, projekty ludzkie. Ten plan Bo¿y jest 
planem zbawienia cz³owieka w Chrystusie, który raz obrany trwa i 
konsekwentnie zmierza do swego wype³nienia.

Ale cz³owiek mo¿e byæ na to wszystko g³uchy i œlepy.
Mo¿e wchodziæ coraz g³êbiej w noc, chocia¿ zbli¿a siê dzieñ.
Mo¿e mno¿yæ dzie³a ciemnoœci, chocia¿ Chrystus ofiaruje mu
 “broñ œwiat³oœci”.
St¹d, przynaglaj¹cym zaproszeniem jest to, co wyrazi³ Aposto³ 

“przyobleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 13, 14).
To wyra¿enie jest w pewnym sensie definicj¹ chrzeœcijañstwa. 

Byæ chrzeœcijaninem znaczy “przyoblec siê w Chrystusa”. Adwent 
jest nowym wezwaniem do przyobleczenia siê w Chrystusa.

Jan Pawe³ II. Nauczanie papieskie. Pallotinum. Poznañ 1987-1993

Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”…
Wielu mêdrków wci¹¿ nad tym siê trudzi…

Patriotyzm na dziœ – to mieæ dzieci…
I wychowaæ je… Na dobrych ludzi…

                                                                   Z ballady Lecha Makowieckiego

 Na temat cnoty rodzicielstwa w polskich rodzinach 
prosimy przeczytaæ felieton DZIADKA na str. 3.

PREZBITERIUM DOLNEGO KOŒCIO£A 

Zakoñczono kolejny etap prac w dolnym koœciele. Autork¹ projektu i jego 
g³ówn¹ wykonawczyni¹ jest p. Jadwiga Wilga-Steyer, absolwentka 
Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w 

Toruniu (mgr Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa), absolwentka stypendium 
konserwatorskiego Institut royal du Patrimoine Artistique w Brukseli, d³ugoletni 
pracownik Przedsiêbiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdañsku. 

   W naszym koœciele w okresie Adwentu 
odprawiane s¹ RORATY codziennie od 

30
poniedzia³ku do soboty o godzinie 6 . 
Zapraszamy, zw³aszcza dzieci z lampionami 
roratnimi.
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Czy jestem katolikiem?

To pytanie nurtuje mnie czêsto, a szczególnie w ostatnich czasach. 
Wokó³ nas siê dzieje tak wiele, sytuacja siê zmienia niezmiernie 
szybko, wiêc powinniœmy zadawaæ sobie takie pytania. Czy w 

otaczaj¹cej rzeczywistoœci jestem ci¹gle katolikiem? Czy potrafiê nim 
byæ? Czy mam wystarczaj¹c¹ si³ê, by spe³niaæ wymagania, jakie stawia 
przede mn¹ katolicyzm? A mo¿e tych wymagañ jest za du¿o? Jest tyle 
ciekawych spraw wokó³, wiêc mo¿e szkoda czasu na jakieœ spe³nianie 
obowi¹zków ju¿ mi nie potrzebnych?

Przynale¿noœæ do jakiejkolwiek organizacji, czy stowarzyszenia, 
nak³ada jeden podstawowy obowi¹zek: podporz¹dkowania siê wymogom 
statutowym. W takim razie jaki statut obowi¹zuje katolika? Od strony 
moralnej jest nim dekalog i to nie ulega kwestii. Natomiast statutem w 
sensie organizacji Koœcio³a mo¿emy nazwaæ „Przykazania Koœcielne”.
Uznaj¹c siê za cz³owieka w miarê nowoczesnego, zajrza³em do Internetu i 
znalaz³em nastêpuj¹c¹ definicjê:

„Przykazania koœcielne — przyjête za minimum, normy moralne 
obowi¹zuj¹ce w Koœciele katolickim, maj¹ce odniesienie do liturgii i 
Koœcio³a. Obowi¹zkowoœæ tych zasad wynika z wiary katolików w 
wi¹¿¹c¹ moc nauczania pasterskiego biskupów i zasady pos³uszeñstwa ich 
nauczaniu.” To minimum stanowi piêæ przykazañ koœcielnych. Postaram 
siê odnieœæ jedynie do dwóch z nich. Pierwsze:

„W niedziele i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej i 
powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych.”

Do zacytowania tego przykazania sk³oni³a mnie niedawna 
wypowiedŸ Ks. Proboszcza o wyniku liczenia wiernych, uczestnicz¹cych 
we Mszy Œw. w niedzielê. A naliczono ich nieco ponad 30% ogó³u parafian! 
By³em zaskoczony tak nisk¹ frekwencj¹. W pewnym sensie mo¿na 
rozumieæ ma³¹ liczbê uczestników innych, nieobowi¹zkowych, 
uroczystoœci koœcielnych: bo praca, nasze zabieganie o dom, rodzinê, 
szeroka oferta przyjemnoœci, z których chcemy skorzystaæ oraz wiele 
innych wyt³umaczeñ. Ale w niedzielê?

Wydaje mi siê, ¿e ma³a obowi¹zkowoœæ w wype³nianiu pierwszego 
przykazania ma odbicie w realizacji pi¹tego, który brzmi:

„Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a.”
Ta troska powinna siê objawiaæ w wielu aspektach naszego ¿ycia 

spo³ecznego, we wspieraniu materialnym, duchowym, organizacyjnym i 
ka¿dym innym, w zale¿noœci od naszych mo¿liwoœci. Ale chyba 
najwa¿niejszym obowi¹zkiem jest obrona naszego Koœcio³a. Czy istnieje 
potrzeba obrony? Czy s¹ zagro¿enia? Rozejrzyjmy siê dooko³a. Atak na 
Koœció³ sunie za atakiem. Z ka¿dej strony. Przede wszystkim ze strony 
obcych katolicyzmowi ideologii. Te ideologie istnia³y od zawsze, jednak 
ostatnio przenikaj¹ do naszego spo³eczeñstwa ze wzmo¿on¹ si³¹. A 
pomagaj¹ w tym, w zdecydowanej wiêkszoœci, nieprzychylne dla Koœcio³a 
media. Walka z Koœcio³em przebiega na ró¿nych p³aszczyznach, ale 
najbardziej widoczna jest walka z symbolami chrzeœcijañskimi, na których 
czele stoi Krzy¿. Widzieliœmy, co siê dzia³o pod Pa³acem Prezydenckim, po 
najwiêkszej  w powojennej Polsce tragedii narodowej, jak trak

. 
towano nas, 

katolików, modl¹cych siê pod Krzy¿em.
Nawet prezydent Warszawy, wydaj¹c zgodê na organizacjê 

prowokacyjnej burdy chuliganów pod Krzy¿em na Krakowskim 
00Przedmieœciu o godzinie 23 , czyli podczas ustawowej ciszy nocnej, siê 

wpisa³a negatywnie do tej walki. Pierwszym wnioskiem, który wp³yn¹³ do 
laski marsza³kowskiej nowo wybranego sejmu jest usuniêcie Krzy¿a z sali 
sejmowej! To drugi, jak¿e wymowny przyk³ad.

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II nawo³ywa³: „Broñcie Krzy¿a”. On dobrze 
zdawa³ sobie sprawê, ¿e obrona Krzy¿a to obrona naszej Wiary, Nadziei i 
Mi³oœci – a tak¿e naszej To¿samoœci.

Czy posiadamy prawo i determinacjê do Jego obrony, czy mamy 
wystarczaj¹ce si³y i mo¿liwoœci, czy korzystamy z tych mo¿liwoœci? To s¹ 
nastêpne, nasuwaj¹ce siê pytania.

Prawo i mo¿liwoœæ obrony naszej Wiary zapewnia nam Konstytucja. 
Ale czy umiemy, albo czy w ogóle chcemy podj¹æ siê tej obrony? 
Najwa¿niejszym narzêdziem w naszych rêkach jest prawo wyborcze i z 
niego musimy korzystaæ! Jednak nie korzystamy z niego we w³aœciwy 
sposób dla obrony Krzy¿a, dla obrony Koœcio³a i naszej Wiary.

Po pierwsze, stajemy siê obojêtni na w³asne sprawy. Chocia¿ w 
naszych obwodach w Osowie frekwencja by³a doœæ wysoka, to w skali kraju 
nie osi¹gnê³a nawet 50%. Œwiadczy to o wielkim wp³ywie negatywnej, w 
niektórych mediach wrêcz nikczemnej propagandy oraz o ho³dowaniu tak 
zwanej „poprawnoœci politycznej”. Czêœæ wyborców straci³a nadziejê na 
pozytywne zmiany w polityce i nie g³osuje, a czêœæ zobojêtnia³a na sprawy 
spo³eczne, religijne i narodowe, nie czuj¹c na razie zagro¿eñ. 

Po drugie, musi niepokoiæ tak¿e g³osowanie, znacznej iloœci 
wyborców, na kandydatów wyraŸnie opowiadaj¹cych siê przeciwko 
Koœcio³owi. Szczególnie dotyczy to czêœci m³odych, tych zba³amuconych 
propagandowymi has³ami jak: „róbta co chceta”, dostêpem do narkotyków, 
aborcji, niszczeniem tradycji narodowych, zak³amywaniem historii, 
deprecjonowaniem moralnoœci i etyki opartej na korzeniach 
chrzeœcijañskich.

Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e walka z Koœcio³em, która 
przybiera ostatnio dawno niespotykane rozmiary, jak równie¿ niszczenie 
katolickich mediów, jest niczym innym, tylko przys³owiowym 
podcinaniem ga³êzi, na której siedzimy.

W historycznie trudnych dla Polski chwilach, w walce o suwerennoœæ i 
w jej obronie, zawsze towarzyszy³o nam has³o: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
Nic ono nie straci³o na aktualnoœci. Dzisiaj musimy je rozumieæ 
nastêpuj¹co: „Broñmy Krzy¿a, broñmy honoru Polskiego Narodu, broñmy 
Polski Suwerennej”. I w tym wymiarze b¹dŸmy optymistami, ¿e siê uda, 
jednak pod warunkiem, ¿e nie bêdziemy bierni. Trzymajmy siê i nie dajmy 
siê!

Wspierajmy Koœció³ z przekonaniem, ¿e i On nas wspiera w trudnych 
chwilach ¿ycia. Ufajmy Jasnogórskiej Pani i J¹ odwiedzajmy. Wszyscy 
pielgrzymi zawsze otrzymywali tam pocieszenie, wsparcie i wskazówkê na 
dalsze ¿ycie. Matka Boska Czêstochowska nikogo nie pominê³a z tych, 
którzy do Niej zechcieli przyjœæ. I ca³e szczêœcie, ¿e tak¿e przychodz¹ do 
Niej nasi duchowi przywódcy i z tego miejsca mówi¹ nam prawdê. 

Koñczê tytu³owym pytaniem: Czy jestem katolikiem i czy wype³niam 
obowi¹zki katolika? Dzisiaj na to fundamentalne pytanie musi ka¿dy 
odpowiedzieæ sobie we w³asnym sumieniu!

Brunon PrzewoŸniak 

Abp TADEUSZ GOC£OWSKI - ODZNACZONY
Abp Tadeusz Goc³owski, emerytowany metropolita gdañski, wieloletni 

krajowy duszpasterz ludzi pracy i b. wspó³przewodnicz¹cy Komisji Wspólnej 
Rz¹du i Episkopatu, odebra³ 10. listopada z r¹k prezydenta Bronis³awa 
Komorowskiego najwy¿sze odznaczenie pañstwowe – Order Or³a Bia³ego. 

W Pa³acu Prezydenckim odby³a siê uroczystoœæ w przeddzieñ Œwiêta 
Niepodleg³oœci z udzia³em przedstawicieli w³adz pañstwowych i parlamentarzystów. 
Obecni byli tak¿e: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.

Oprócz abp. Goc³owskiego najwy¿sze odznaczenia pañstwowe odebrali tak¿e: 
Zbigniew Romaszewski - dzia³acz opozycji demokratycznej w PRL, b. wicemarsza³ek 
Senatu i Andrzej Wielowieyski - b. senator, doradca przewodnicz¹cego NSZZ 
"Solidarnoœæ" Lecha Wa³êsy, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u.

Emerytowany arcybiskup gdañski zosta³ uhonorowany „w uznaniu znamienitych 
zas³ug dla Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególnoœci dla ¿ycia publicznego i 
spo³ecznego, za dzia³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za 
osi¹gniêcia w dziele pojednania miêdzy ludŸmi”.

Wrêczaj¹c Order Or³a Bia³ego abp Goc³owskiemu prezydent podziêkowa³ 
„ca³emu Koœcio³owi polskiemu” za fundament polskiej demokracji i polskiej 
wolnoœci.

(wgKAI)

Serdeczne gratulacje dla przyjaciela naszej Parafii.
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Katolickie Stowarzyszenie Muzyczne i Œpiewacze
Im. Ksiêdza Profesora Józefa Orszulika

w Gdañsku-Osowej

Z A P R A S Z A
na uroczystoœæ  30-lecia swojej dzia³alnoœci,

w niedzielê 27. listopada 2011 roku 

Wykonawcy

                                                                
w koœciele parafialnym  pw. Chrystusa Zbawiciela                                                                            

00 16  -  Msza œw. w intencji  cz³onków chóru i ich rodzin.
00

17  -  Koncert Jubileuszowy

Chór Orszulika - pod  dyrekcj¹ Magdaleny Nanowskiej
Goœcie: Magdalena Chmielecka  -  sopran

Tatiana Szczepankiewicz - Maliszewska  –  sopran
Krzysztof Bobrzecki  -  baryton
Marta Nanowska  -  skrzypce
Andrzej Nanowski  -  organy, fortepian

Dyrektor artystyczny koncertu:
Magdalena Nanowska

Z cyklu: Trudne tematy

aczny obserwator zauwa¿y, ¿e w naszej dzielnicy- w Osowej spotyka 
siê du¿o m³odych par, a czêsto mo¿na min¹æ na ulicy lub w parku 
m³ode matki lub ojców z ma³ymi dzieæmi. Tak siê do tego 

przyzwyczailiœmy oboje z ¿on¹, ¿e spêdzaj¹c prze³om wrzeœnia i 
paŸdziernika- 3 tygodnie- przy bardzo piêknej letniej pogodzie w 
Ciechocinku, czegoœ nam tam brakowa³o ! Piêkne parki i aleje Ciechocinka 
by³y jakieœ smutne, mimo piêknej jeszcze zieleni i tysiêcy nowo posadzonych 
, rozkwit³ych bratków. Doszliœmy do wniosku, ¿e brakuje nam tam widoku 
dzieci ! Doœwiadczyliœmy osobiœcie – my w b. podesz³ym wieku- ¿e dzieci to 
wymierna radoœæ, a ich brak to smutek! 

Osowa to chlubny wyj¹tek ! Nie wchodz¹c w przyczyny takiej sytuacji, 
cieszmy siê z tego i martwmy siê jednoczeœnie, ¿e w Polsce jest ujemny 
przyrost naturalny. Jeœli ta tendencja w demografii kraju siê nie zmieni, to 
nasze nastêpne pokolenia bêd¹ biedne i smutne ! Mówi siê nawet o spadku o 
1  liczby ludnoœci Polski w ci¹gu 30 -40 lat. I nie wystarczy liczyæ tylko na 
poprawê fatalnej do tej pory polityki rodzinnej i prokreacyjnej  
ustawodawczo-wykonawczych w³adz Polski. Trzeba przywróciæ w 
œwiadomoœci ca³ego narodu, a szczególnie wœród m³odych Polaków, 
pierwszorzêdne znaczenie CNOTY RODZICIELSTWA ! To nie tylko 
powrót do zasad ewangelicznych ma³¿eñstwa i rodziny, to uczynienie 
rodzicielstwa g³ównym punktem planów ¿yciowych m³odych i nie tylko 
m³odych ludzi. Zarówno opiekunowie /rodzice, dziadkowie, chrzestni/ jak i 
nauczyciele i katecheci /szko³a i koœció³/ odpowiedzialni s¹ za propagowanie 
cnoty rodzicielstwa w procesie wychowania swoich dzieci i m³odzie¿y oraz 
w przygotowaniu narzeczonych do ma³¿eñstwa. 

Poza wyraŸnym wskazaniem przez Katechizm Koœcio³a Katolickiego 
rodzicielstwa jako g³ównej roli ma³¿eñstwa, trzeba uzmys³awiaæ m³odym, 
wstêpuj¹cym w zwi¹zki ma³¿eñskie, ¿e posiadanie dzieci to silne spoiwo 
ma³¿eñstwa i ubezpieczenie wa¿niejsze od ka¿dej polisy ubezpieczeniowej. 
Aby to ubezpieczenie by³o niezawodne trzeba o nie zabiegaæ i dbaæ zarówno 
w sensie iloœciowym, jak i jakoœciowym. 

Modnym powinno siê staæ, mówi¹c obrazowo, opatrywanie przez 
narzeczonych zaproszeñ œlubnych nie tylko dopiskiem gdzie odbêdzie siê 
przyjêcie weselne, ale równie¿ jakie s¹ plany rodzicielskie przysz³ych 
ma³¿onków. W niebyt powinny odejœæ domyœlne dopiski do zaproszeñ 
œlubnych w stylu: „ planujemy dobrze siê urz¹dziæ i du¿o podró¿owaæ po 
egzotycznych krajach”, czy jeszcze skrajnie pesymistyczny: „nie chcemy 
mieæ dzieci i zapowiadamy rozk³ad naszego ma³¿eñstwa w ci¹gu 4. do 5. lat”.   
A my, sk³adaj¹c ¿yczenia œlubne m³odej parze, mo¿emy i powinniœmy 
sk³adaæ ¿yczenia zwi¹zane z rodzicielstwem. Np. „¿yczymy wam co 
najmniej trójki dorodnych dzieci i sukcesów w ich wychowaniu na po¿ytek 
Bogu, OjczyŸnie i Rodzicom”.

 Od kilku lat odbywaj¹ siê, zainicjowane przez Papie¿a Jana Paw³a II i 
kontynuowane z udzia³em Papie¿a Benedykta XVI Œwiatowe Spotkania 
Rodzin w Mediolanie. Najbli¿sze, VII Œwiatowe Spotkanie Rodzin 
odbêdzie siê w dniach  30 maja – 3 czerwca 2012 r. 

 
RODZICIELSTWO

B

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na m³odzie¿, która otrzyma 

mo¿liwoœæ uczestnictwa we 
w ³ a s n y m ,  r ó w n o l e g ³ y m  
kongresie. 1. czerwca wieczo-
rem oficjalne delegacje z 
ró¿nych krajów zostan¹ zapro-
szone na koncert w s³ynnym 
teatrze operowym La Scala, po 
czym w przepiêknej katedrze 
odbêdzie siê uroczysta adoracja 
eucharystyczna. Czwarty i pi¹ty 
dzieñ Spotkania (2-3 czerwca) 
zosta³y pomyœ-lane jako wielkie 
œwiêto rodzin z udzia³em 
papie¿a Benedykta XVI. Na 2. 
czerwca przewidziano œwiadec-
twa rodzin, zaœ na 3 czerwca 
uroczyst¹ Mszê œw. Aby dobrze 
przygotowaæ siê do Spotkania, 
Papieska Rada ds. Rodziny i 
Archidiecezja Mediolañska 
wyda³y ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ 10 
katechez biblijnych, zwi¹za-
nych z jego tematem: „Rodzina: praca i œwiêto”. Jej pierwszy 
egzemplarz zosta³ wrêczony Ojcu Œwiêtemu. Publikacja ukaza³a siê w 
jêzyku w³oskim, angielskim, hiszpañskim, francuskim, niemieckim, 
portugalskim i polskim. Arcybiskup Mediolanu kard. Dionigi 
Tettamanzi zaznaczy³, ¿e wspomniane 10 katechez mo¿e wzmocniæ 
duszpasterstwo rodzinne w diecezjach. Odnosz¹ siê one do wyzwañ 
wskazanych przed 30 laty przez b³. Jana Paw³a II zarówno w adhortacji 
apostolskiej „Familiaris consortio”, jak i w encyklice „Laborem 
exercens”. Bie¿¹ce informacje nt. VII Œwiatowego Spotkania Rodzin 
mo¿na znaleŸæ na aktywnej nowej stronie internetowej Papieskiej Rady 
ds. Rodziny  

Troska o umocnienie rodziny to podstawowy obowi¹zek ka¿dej 
instytucji, ka¿dego obywatela, to troska o same podstawy bytu narodu, 
pañstwa i œwiata. Mamy wiele objawów tej troski w Koœciele 
Katolickim, a Œwiatowe Spotkania Rodzin w Mediolanie s¹ jej 
zwieñczeniem. Podobnie jak Œwiatowe Spotkania M³odzie¿y s¹ 
zwieñczeniem troski Koœcio³a Katolickiego o m³odzie¿, o tych którzy 
ten byt narodu, pañstwa i œwiata bêd¹ kszta³towaæ.

Mediolan nie jest znów tak daleko od Osowej- zachêcam naszych 
parafian, liczne osowskie m³ode ma³¿eñstwa, rodziny, m³odzie¿, do 
uczestnictwa w Œwiatowym Spotkaniu Rodzin w 2012 roku ! Szczêœæ 
Bo¿e !

Dziadek
P.S. Nie mogê nie podzieliæ siê z czytelnikami myœl¹, jaka mnie nawiedza, 
pisz¹c tych kilka s³ów, dotycz¹cych „ rodzicielstwa ”. Podsumowanie 
obrazuje równanie: 
RODZINA = MA£¯EÑSTWO + RODZICIELSTWO (= kobieta + 
mê¿czyzna + dzieci)

www.familia.va

PROGRAM  
Msza Œw. Jubileuszowa - Czêœci sta³e 

Koncert Jubileuszowy

Ks. prof. J. Orszulik - Msza ku czci Œw. Jadwigi:
Introit           - O. M. ¯ukowski - Modlitwa do Bogarodzicy  - Chór
Ofiarowanie       - Ks. A. Chlondowski – Serce Jezusa z nami - Chór

Komunia           - W. A. Mozart – Ave Verum - Chór

Dziêkczynienie  - G. Caccini - Ave Maria  solo sopran M. Chmielecka 
Zakoñczenie      - G. Donizetti -  Ave Maria - solo sopran T. Szczepankiewicz
                                                                   oraz baryton K. Bobrzecki 

J. Orszulik  - Gdy widzê Ciebie - solo baryton K. Bobrzecki + Chór
J. Orszulik  -  O Œwiêta Uczto - Chór
J. Orszulik  - Veni Creator -   solo baryton K. Bobrzecki + Chór
W. A. Mozart  - Laudate Dominum  - solo sopran  T. Szczepankiewicz  
                                                            oraz skrzypce M. Nanowska 
C. Franck  - Panis Angelicus  - solo sopran T. Szczepankiewicz + Chór
F. Durante  - Preghiera   -  solo sopran M. Chmielecka
S. Moniuszko - Ojcze nasz - Chór
J. Massenet - Medytacja z op. Thais    M. Nanowska - skrzypce
F. Nowowiejski - Parce Domine - Chór
Ballada irlandzka  - Panie Bo¿e PrzyjdŸ – Chór  
J. Bock -  Pieœni z „Skrzypka na dachu”: Swatki,  Gdybym by³ bogaczem,          
Song Weselny  -  skrzypce M. Natowska, solo sopran T. Szczepankiewicz, solo   
                            baryton K. Bobrzecki  + Chór
Fina³    G. Verdi – Modlitwa Kap³ana – Chór



œw. Rafa³ Kalinowski
W poprzednim numerze pisa³em o œw. Szymonie i Judzie Tadeuszu - 

patronów naszej macierzystej parafii chwaszczyñskiej. Dzisiaj natomiast o 
œw. Rafale Kalinowskim - patronie parafii s¹siedniej w Z³otej Karczmie.

Wiele korzystam z wspania³ego opracowania Zbigniewa Gacha pt: 
“Poczet kanonizowanych œwiêtych polskich” z roku 1997 (autor mieszka 
na terenie naszej parafii).

Józef (imiê zakonne Rafa³) Kalinowski urodzi³ siê w roku 1835 w 
Wilnie. Ukoñczy³ Instytut Szlachecki, Instytut Agronomiczny i studia 
in¿ynierskie w Petersburgu. W czasie Powstania Styczniowego by³ jednym 
z przywódców na Litwie. Udzia³ w powstaniu przyp³aci³ 10 - letni¹ katorg¹ 
na Syberii. To w³aœnie tam pog³êbi³ swoje chrzeœcijañstwo ucz¹c dzieci 
polskich Sybiraków ró¿nych przedmiotów: historii, jêzyka polskiego, 
matematyki a tak¿e katechizmu i zasad Ewangelii œwiêtej. Dziêki staraniom 
rodziny i wp³ywowych przyjació³ móg³ w 1874 roku wróciæ do Polski ( z 
zakazem powrotu na Litwê). W Warszawie móg³ dosyæ ³atwo znaleŸæ pracê, 
poniewa¿ stale poszukiwano tutaj wykwalifikowanych pedagogów.

Przyj¹³ posadê wychowawcy 16 - letniego ksiêcia Augusta 
Czartoryskiego, syna W³adys³awa - przywódcy emigracji polskiej w 
Pary¿u. Wkrótce razem ze swoim wychowankiem zamieszka³ w hotelu 
Lambert w Pary¿u i sta³ siê w praktyce wy³¹cznym niemal nauczycielem 
m³odego Augusta (Gucia). Razem z nim wêdrowa³ po ró¿nych 
uzdrowiskach francuskich, w³oskich i szwajcarskich, bo u Gucia wykryto 
gruŸlicê, co przyczyni³o siê do przedwczesnej œmierci m³odego ksiêcia 
(obecnie kandydata na o³tarze).

W po³owie 1877 roku Kalinowski uzna³, ¿e czas, aby zacz¹æ realizacjê 
w³asnych planów. Zg³osi³ siê do domu nowicjatu karmelitañskiego w Grazu 
(Austria), gdzie  po  nowicjacie  i  okresie  próby przywdzia³ habit zakonny 
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Nowy cykl:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich i otrzyma³ imiê Rafa³. Potem przeniesiony na Wêgry, skoñczy³ tam studia 
filozoficzne i teologiczne i ju¿ w 
Krakowie a w³aœciwie w Czernej 
otrzyma³ w roku 1882 œwiêcenia 
kap³añskie - mia³ wtedy 46 lat.

Prze³o¿eni, wykorzystuj¹c 
jego ogromne doœwiadczenie, 
mianowali go przeorem Karmelu 
w Czernej. Pod rz¹dami nowego 
prze³o¿onego koœció³ zacz¹³ siê 
zape³niaæ wiernymi. S³awa nie-
zwyk³ego spowiednika sprawia³a, 
¿e ojciec Rafa³ pos³ugiwa³ peni-
tentom przez kilka a nawet 
kilkanaœcie godzin dziennie. Sta³ 
s i ê  t a k ¿ e  k i e r o w n i k i e m  
duchowym niemal wszystkich 
karmelitañskich klasztorów: 
¿eñskich i mêskich.

Wspó³czeœni nazywali ojca 
Rafa³a “chodz¹c¹ modlitw¹”. By³ 
cz³owiekiem serca, cz³owiekiem sumienia. Po œmierci (15.11.1907) s³awa 
jego œwiêtoœci nie tylko trwa³a, ale wci¹¿ wzrasta³a, tote¿ ojcowie 
karmelici ju¿ na kapitule prowincjonalnej w roku 1927 postanowili 
wdro¿yæ postêpowanie beatyfikacyjne. Uwieñczeniem tych prac by³a 
uroczystoœæ na krakowskich B³oniach 22. czerwca 1983 r., kiedy Jan Pawe³ 
II og³osi³ go b³ogos³awionym wobec ponad 2 milionów zgromadzonych 
tam wiernych. Wreszcie 17. listopada 1992 roku na placu œw. Piotra Ojciec 
Œw. da³ Polsce i Koœcio³owi nowego œwiêtego - Rafa³a Kalinowskiego.

Ks. Henryk Bietzke

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

PZ CARITAS 
DZIÊKUJE!

DORA�NIE POTRZEBNA 
POMOC

Wszystkim ofiarodawcom, 
których hojnoœæ umo¿liwia 
u d z i e l a n i e  p o m o c y  
potrzebuj¹cym wsparcia. 

Dary w postaci rzeczowej – odzie¿, obuwie, 
sprzêty agd itp– lub dary w postaci ofiary pieniê¿nej 
pozwalaj¹ zaspokoiæ wiele pilnych potrzeb. Ofiary 
pieniê¿ne wykorzystywane s¹ na zakup leków, 
dop³aty do rehabilitacji, zakup opa³u oraz ¿ywnoœci. 

Szczególnym staraniem objête s¹ dzieci ze 
szko³y podstawowej wymagaj¹ce wsparcia ze 
wzglêdu na trudn¹ sytuacjê rodzin, z których siê 
wywodz¹. Pomoc dla dzieci obejmuje g³ównie 
obiady w szkole, bilety na dojazd do szko³y , zakup 
przyborów szkolnych i podrêczników i inne.

Pomoc dzieciom realizowana jest przede 
wszystkim ze zbiórek w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca.

Wszys tk im of iarodawcom sk³adamy 
SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ! 
                                      W imieniu PZ CARITAS

                             Anna Balk

Sprawy rodzinne, w tym przede wszystkim 
p o t r z e b a  p o m o c y  d z i e c i o m  r o d z i c ó w  
podopiecznych Parafialnego Zespo³u CARITAS , 
wymagaj¹ wskazówek  prawnych. St¹d te¿ 
Parafialny Zespó³ CARITAS zwraca siê z apelem do 
parafian, którzy mog¹ i byliby sk³onni do doraŸnej 
wspó³pracy  w tym zakresie - o nawi¹zanie kontaktu 
z PZ CARITAS. Mo¿na to uczyniæ telefonicznie – 
tel 511 170 -172, osobiœcie – w ka¿dy poniedzia³ek i 
œrodê w godz. 17 – 18 w pok nr 3 w dolnym koœciele 
l u b  m a i l o w o  n a  a d r e s  p a r a f i i  –  
zbawosowa@diecezja.gda.pl.

Dyrekcja  Szko³y Podstawowej Nr 81
oraz

P.Z. CARITAS 
parafii Chrystusa Zbawiciela 

zapraszaj¹
osoby  starsze  i  osoby  samotne

na  tradycyjne

które odbêdzie siê

w sobotê 17. grudnia 
oo

o godzinie 13
w Szkole przy ulicy Siedleckiego.

Zapraszamy równie¿
parafialnych Duszpasterzy,

przedstawicieli Rady i Zarz¹du Osiedla, 
MOPS’u, Policji, Przychodni oraz

 osiedlowych mediów.

SPOTKANIE  
OP£ATKOWE
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