
"Bezcielesne, bez skazy i niematerialne S³owo 
Boga przyby³o do nas, chocia¿ nigdy nie by³o od nas 
oddalone, bo nawet najmniejsza cz¹stka stworzenia 
nie pozostawa³a i dawniej bez Jego obecnoœci, ale 
z³¹czony z Ojcem nape³nia³ wszêdzie ca³e stworzenie. 
Przyby³ przeto, zst¹pi³ miêdzy nas przez swoj¹ dobroæ 
i mi³oœæ ku nam, aby siê nam objawiæ. Gdy bowiem 
ujrza³, ¿e ginie plemiê ludzkie obdarzone rozumem, i 
¿e zapanowa³a poœród nich œmieræ jako zap³ata za ich 
zepsucie (...) zmi³owa³ siê nad naszym rodzajem 
ludzkim i poczu³ litoœæ wzglêdem naszej s³aboœci."

Œw. Atanazy (+373)

Bo¿e, Ty w przedziwny sposób stworzy³eœ 
cz³owieka i w jeszcze cudowniejszy sposób 
odnowi³eœ jego godnoœæ, daj nam uczestniczyæ w 
bóstwie Twojego Syna, który przyj¹³ nasz¹ ludzk¹ 
naturê. Amen.

MODLITWA Z MSZY ŒWIÊTEJ

BOZE
NARODZENIE

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
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NR 10(134) GRUDZIEÑ  2009

Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ dla 
nas wszystkich przypomnieniem tej wielkiej 

godnoœci, jak¹ zostaliœmy obdarzeni w 
Chrystusie, a radoœæ z dzieciêctwa Bo¿ego 
opromienia nasz¹ codziennoœæ, umacnia w 
chwilach trudnych, otwiera nas na bliŸnich 

i pomaga nam ¿yæ mi³osiern¹ mi³oœci¹.
Wszystkim naszym Czytelnikom i 

Duszpasterzom ¿yczymy wielu 
œwi¹tecznych radoœci, pogody ducha oraz 

b³ogos³awieñstwa Bo¿ego 
w Nowym 2010 Roku.

Zespó³ Redakcyjny Rodziny Osowskiej

W  KOŒCIELE  DOMOWYM
Modlitwa przy wigilijnym stole

        Na stole œwi¹tecznie nakrytym k³adziemy Pismo Œwiête (otwarte na Ewangelii 
œw. £ukasza rozdzia³ 2 wiersze od 1 do14) oraz op³atki i ustawiamy œwiecê (najlepiej 
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole pozostawiamy 
wolne jako miejsce dla osób, które w trakcie wieczerzy zapukaj¹ do naszych drzwi, bo 
nie maj¹ gdzie zasi¹œæ do Wigilii. Wieczerzê wigilijn¹ rozpoczynamy kolêd¹ "Wœród 
nocnej ciszy". Dzieci zapalaj¹ œwiate³ka na choince. Nastêpnie prowadz¹cy (ojciec 
lub matka) rozpoczyna modlitwê:

Zapala œwiecê na stole mówi¹c:

Wszyscy odpowiadaj¹:

CZYTANIE EWANGELII 
Tekst odczytuje najstarsze dziecko.

Wstêp: 

Po wys³uchaniu Ewangelii œpiewamy 
kolêdê "Bóg siê rodzi".

RODZINNA MODLITWA
Prowadz¹cy wypowiada proœby, wszyscy odpowiadaj¹:

£AMANIE SIÊ OP£ATKIEM
Prowadz¹cy:

Ojciec z matk¹ pierwsi, a potem ze wszystkimi dziel¹ siê op³atkiem i wszyscy 
sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.

Nastêpuje tradycyjny posi³ek  wigilijny. Pod koniec wieczerzy œpiewamy kolêdy, 
np. "Przybie¿eli do Betlejem pasterze", "PójdŸmy wszyscy do stajenki" i inne.

NIEDZIELA Nr 50-52, 2008

W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.

Œwiat³o Chrystusa.

Bogu niech bêd¹ dziêki.

Ponad dwa tysi¹ce lat temu 
przyszed³ na œwiat Jezus 

Chrystus. Syn Bo¿y, oczekiwany 
Zbawiciel.Opowiada o tym 

Ewangelia œw. £ukasza.

Wys³uchaj nas Panie.
*     *     *

Bo¿e, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Ciê i 
dziêkujemy za noc, w której pos³a³eœ nam swojego Syna Jezusa 

Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
1. Udziel naszej rodzinie daru mi³oœci, zgody i pokoju.

Ciebie prosimy...
2. Obdarz naszych s¹siadów i przyjació³ pokojem tej nocy.

Ciebie prosimy...
3. Wszystkich samotnych, chorych, biednych, g³odnych pociesz 

i umocnij Dobr¹ Nowin¹ tej œwiêtej nocy.
Ciebie prosimy...

4. Naszych zmar³ych (imiona) obdarz œwiat³em Twej chwa³y.
Ciebie prosimy...

Œwiêta Rodzino z Nazaretu opiekuj siê nasz¹ rodzin¹. Amen.

A teraz w duchu mi³oœci i przebaczenia prze³amiemy siê 
op³atkiem - chlebem mi³oœci. Otwórzmy nasze serca na 

wzajemn¹ mi³oœæ - otwórzmy je na mi³oœæ przychodz¹cego ku 
nam Pana. Niech On zawsze bêdzie z nami.
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Rakuska Czuba

Tym razem pogoda p³ata figle. Za ka¿dym razem, gdy planujê postój, zaczyna 
padaæ. Na szczêœcie odpowiedni ekwipunek oraz termos z gor¹c¹ herbat¹ 
wybawiaj¹ mnie z opresji. Posilam siê i nie zwa¿aj¹c na deszcz idê dalej. Po 
d³u¿szej chwili przestaje padaæ. Wchodzê wci¹¿ wy¿ej i wy¿ej a woko³o 
rozpoœcieraj¹ siê coraz piêkniejsze widoki.
 Chmury - choæ powoli i niechêtnie - w koñcu musz¹ ust¹piæ miejsca promieniom 
s³oñca.

W górach jak w ¿yciu. Po nocy zawsze przychodzi dzieñ, a po deszczu w koñcu 
zawsze wychodzi s³oñce…

„…Panie, który mnie cisz¹ poisz i karmisz b³êkitem …”
(J.Liebert)

S³awkowski Szczyt

Dzisiaj na niebie ani jednej chmury. Nic nie przes³ania mi celu mojej 
podró¿y. Choæ cia³o ju¿ powoli zmêczone wêdrowaniem, duch wci¹¿ 
ci¹gnie mnie w górê.
Po 3 godzinach dochodzê do szczytu. I trwam tam w zdumieniu i 
zachwycie. I modlitw¹ staje siê moje tam przebywanie…

Nawet nie wiem, kiedy mijaj¹ kolejne 2 godziny.

„…Z czystym idŸ tylko sercem w Tatry,
Jakbyœ przekracza³ próg œwi¹tyni…”
(M.Zaruski)

Joanna Bu³³o
Dokoñczenie w nastêpnym numerze

Od Wiktorówek poprzez S³awkowski a¿ po Schönfeldspitze (2)
Dalszy ci¹g z paŸdziernikowego numeru
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Tatry Zachodnie

Wêdrówka przez nie to odpoczynek dla cia³a i ducha, zmêczonych trudami dnia poprzedniego. 
Drogê rozpoczynam w Dolinie Chocho³owskiej. Dochodzê do  Grzesia i dalej przez Rakoñ, 
Wo³owiec i Jarz¹bczy Wierch do Koñczystego Wierchu. Schodzê przez Trzydniowiañski. 
Pogoda – równie¿ ta na zewn¹trz - dopisuje podczas ca³ej wêdrówki…

„…Ka¿dy cz³owiek ma w³asn¹ bramê, któr¹ wchodzi w nieskoñczone przestrzenie Nieba. Dla wielu, dla 
bardzo wielu t¹ bram¹ s¹ góry…”
(R.E.Corunto)

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(listopad 2009):

£aski chrztu dost¹pili:
             -    Marta Maria Spryngacz (08.11.09)
             -    Zofia Grzegorczyk (08.11.09)
             -    Weronika Znaniecka (14.11.09)
             -    Marika Katarzyna Mierska (14.11.09)

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
             -   Natalia Rataj i Witold Szpakowski (21.11.09)

Do Pana odeszli:
             -   Ma³gorzata Górecka (l.20)
             -   Zbigniew Szczodrowski (l.36)

Gdañsk - Osowa, dnia 1 grudnia 2009 r

PODZIÊKOWANIE 

  PARAFIALNY  ZESPÓ£  
dzia³aj¹cy przy PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ
pw CHRYSTUSA ZBAWICIELA w Gdañsku - Osowej

serdecznie dziêkuje 

Panu  MARCINOWI FILIPCZYKOWI
 w³aœcicielowi firmy Samuelson & Nordhaus z Rumi

oraz 

Panu STANIS£AWOWI  SZYMERKOWSKIEMU
w³aœcicielowi tartaku przy ul. Wenus  w  Osowie 

za ofiarowanie materia³ów oraz wyremontowanie dachu pomieszczenia 
mieszkalnego jednej z podopiecznych rodzin. Postawa Panów potwierdza 
przekonanie, ¿e mi³oœæ bliŸniego nadal jest pojêciem ¿ywym.

BÓG ZAP£AÆ !

CARITAS

Proboszcz
Ks. Wojciech Tokarz

W imieniu Parafialnego Zespo³u CARITAS
Anna Balk
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PROGRAM  WIZYT  DUSZPASTERSKICH
w  parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela

A.D. 2009/2010
„Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi: … Bóg siê wam rodzi…”

Drodzy Parafianie! 
 Bóg zawsze przychodzi do cz³owieka bardzo dyskretnie. Doœwiadczy³ tego Eliasz, kiedy 

Bóg przyszed³ do niego w ³agodnym powiewie wiatru. Doœwiadczyli tego biedni 
pastuszkowie, kiedy zaciekawieni i wzruszeni zobaczyli Boga jako ma³e dziecko. Bóg 
zawsze jest niezwykle dyskretny i delikatny, bo taka jest Mi³oœæ, a Bóg jest Mi³oœci¹.

Bardzo gor¹co i serdecznie Wam ¿yczymy, abyœcie otworzyli Wasze serca na dotkniêcie 
Bo¿ej Mi³oœci przy wigilijnym stole. 

Duszpasterze z parafii Chrystusa Zbawiciela:                                        
Ks.proboszcz Wojciech, Ks. Henryk, Ks. Bogdan, Ks. Seweryn 

Wizyta duszpasterska KOLÊDA 2009/2010
Parafian odwiedzaæ bêdziemy 

w dni powszednie od godz. 17.00, a w soboty i niedziele od godz. 14.00 do 21.00

28.12.2009r.

29.12.2009r.

30.12.2009r.

02.01.2010r.

03.01.2010r.

04.01.2010r.

05.01.2010r

06.01.2010r

07.01.2010r.

08.01.2010r.

09.01.2010r.

10.01.2010r.

11.01.2010r.

12.01.2010r.

13.01.2010r.

14.01.2010r.

15.01.2010r.

16.01.2010r.

17.01.2010r.

18.01.2010r.

19.01.2010r.

20.01.2010r.

21.01.2010r.

22.01.2010r.

23.01.2010r.

24.01.2010r.

25.01.2010r.

26.01.2010r.

27.01.2010r.

28.01.2010r.

30.01.2010r.

 poniedzia³ek – Rabatki, Parterowa, Willowa

 wtorek – Barniewicka (str. parzysta)

 œroda – Barniewicka (str. nieparzysta)

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

 niedziela - Nowy Œwiat (od przesypowni), Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za  
                                        kapliczk¹, Planetarna, Saturna

 poniedzia³ek – Zatokowa, Okrêtowa

 wtorek – Cumowników

 œroda –  ( p. Felchner )

 czwartek – Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi

 pi¹tek -  Korsarzy, Siedleckiego nr. 2, 6 

 sobota – Wenus, Dêbowa, WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, 
                                      Strzelca, Neptuna, Plejady, Ozyrysa, Galileusza, 

 niedziela – Ledy, Junony, Konkordii, Hestii, Cerery, Westy, Konstelacji, Herosa, 
                                          Seleny, Temidy, Zeusa od Konstelacji

 poniedzia³ek – Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki:4,6,8

 wtorek –  Balcerskiego 

 œroda – Szalupowa, Parkingowa, Trapowa

 czwartek – Perseusza, Komety, Cefeusza

 pi¹tek – Niedzia³kowskiego, Sportowa, Regatowa, Relaksowa

 sobota – Kielnieñska (str. nieparzysta), Osiedle Tadeusza

 niedziela – Kielnieñska (str. parzysta), Juraty, Nowa

 poniedzia³ek – Smugowa, Szafera

 wtorek – Letniskowa, Sopocka

 œroda - So³dka

 czwartek – Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa

 pi¹tek - Komandorska

 sobota – Pegaza, Minerwy, Posejdona, Prometeusza, Chirona, Zeusa

 niedziela – Wendy, Gryfa Pomorskiego, Siedleckiego

 poniedzia³ek – Kozioro¿ca, Osiedle Akademickie, Maciejewicza

 wtorek - Antygony

 œroda – Afrodyty, Otago, Borchardta

 czwartek – Daru Pomorza, Centaura, Victorii, Izydy

 sobota – kolêda dodatkowa

Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego

WIZYTA  
DUSZPASTERSKA

     Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹ jest 
aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem 
znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi Koœcio³a 
domowego z Koœcio³em parafialnym, a tym 
samym z  diecezjalnym i powszechnym.
      Ka¿dy biskup sk³ada raz na piêæ lat oficjaln¹ 
wizytê Papie¿owi oraz sk³ada sprawozdanie z 
sytuacji Koœcio³a diecezjalnego. Biskup raz na 
piêæ lat wizytuje ka¿d¹ parafiê w swojej diecezji. 
Kap³an natomiast raz w roku sk³ada oficjaln¹ 
wizytê w ka¿dej rodzinie chrzeœcijañskiej, w 
Koœciele domowym. Czyni to zazwyczaj w 
okres ie  Bo¿ego  Narodzen ia .  Wizy ta  
duszpasterska ma charakter ma³ej liturgii 
sprawowanej w domowym sanktuarium. 
    Dzieñ wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest 
szczególnym prze¿yciem. Im rodzina jest 
bardziej zwi¹zana z Koœcio³em, im wiêkszy 
panuje w niej duch chrzeœcijañski, im wiêksza 
jest jej religijnoœæ, tym g³êbiej prze¿ywa 
spotkanie z  oficjalnym s³ug¹ Koœcio³a.

PRZEBIEG WIZYTY 
DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE

   T ale¿y odpowiednio 
przygotowaæ. Stó³ nakryty bia³ym obrusem, na 
nim krzy¿, œwiece. Wodê œwiêcon¹ i kropid³o 
przynios¹ ze sob¹ ministranci. Na stole 
k³adziemy ksiêgê Pisma Œwiêtego oraz zeszyty 
katechetyczne dzieci i m³odzie¿y. Wszyscy 
domownicy oczekuj¹ kap³ana w odpowiednim, 
stosownym do okolicznoœci, stroju.
    Przed przybyciem kap³ana mo¿emy wspólnie 
pomodliæ siê s³owami:
 Dziêkujemy Ci Chryste za to, ¿e przysy³asz 
nam kap³ana na znak Twej wœród nas 
obecnoœci. Spraw, aby wraz z jego 
przybyciem zagoœci³ w naszym domu Twój 
pokój, a b³ogos³awieñstwo Twoje niech 
spocznie na nas, domownikach. Który ¿yjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.
    Kap³an wchodz¹c pozdrawia domowników 
s³owami:
K. Pokój  temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkaj¹cym.
K. Panie wys³uchaj modlitwy nasze.
W. A wo³anie nasze niech do Ciebie 
przyjdzie.
  N a s t ê p u j ¹  t e r a z :  m o d l i t w y  o  
b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej rodziny, 
uca³owanie krzy¿a, pokropienie wod¹ 
œwiêcon¹, rozmowa duszpasterska. Na 
zakoñczenie wizyty kap³an sk³ada ¿yczenia 
rodzinie.

ak¹ wizytê n

ROK  KAP£AÑSKI
Œw. Jan Maria Vianney powiedzia³:

Dusza czysta podobna jest do drogocennej per³y: dopóki ukryta jest w 
muszli, na dnie morza, nikt jej nie podziwia, lecz kiedy wyci¹gnie siê j¹ z 
wody i wystawi na s³oñce, per³a b³yszczy i przyci¹ga uwagê. Podobnie 
dusza czysta ukryta jest przed oczami tego œwiata, lecz przyjdzie dzieñ, gdy 
zab³yœnie w s³oñcu wiecznoœci przed wszystkimi anio³ami.



  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.   Moderator: Ks. S. Sobczak.  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

4   RODZINA   OSOWSKA  NR10 (134)                                                                                          

O REKOLEKCJACH MARANA THA 
S£ÓW KILKA

W przedostatni weekend listopada w parafii odby³y siê rekolekcje 
organizowane przez wspólnotê Marana Tha. Wziê³o w nich udzia³ ok. 150 
osób i chyba dla wszystkich uczestników by³y niesamowitym prze¿yciem. 

Katechezy g³oszone by³y przez œwieckie osoby ze Wspólnoty, a 
homilie i Msze prowadzi³ ksi¹dz profesor Kowalczyk. Po ca³ym dniu 
ws³uchiwania siê w S³owo Bo¿e i katechezy oraz przyst¹pieniu do 
spowiedzi w sobotê, w niedzielê mogliœmy uznaæ Jezusa Chrystusa jako 
Pana i uczestniczyæ w szczególnej modlitwie o zes³anie Ducha Œwiêtego. 
Uczestnicy spêdzili razem pi¹tkowy wieczór oraz ca³¹ sobotê i niedzielê, 
s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego w dolnym koœciele i spo¿ywaj¹c wspólne posi³ki 
w kawiarence Betanii, co dawa³o nam wszystkim szczególne uczucie 
zjednoczenia.

Trudno prostymi s³owami opisaæ klimat i prze¿ycia podczas 
rekolekcji. Pewne natomiast s¹ ich owoce, dlatego zapraszamy do 
podzielenia siê swoim œwiadectwem z rekolekcji, równie¿ po to aby 
zachêciæ wahaj¹cych siê do wziêcia udzia³u w kolejnych rekolekcjach, 
które od lutego bêd¹ odbywaæ siê co miesi¹c w kolejnych parafiach naszej 
diecezji. Informacje na ich temat na pewno bêd¹ umieszczane na stronie 
wspólnoty 

Ola Polañska
http://www.marana-tha.pl/

Owoce rekolekcjii (komentarze do artyku³u)
Uczestnik 1 
Tak intensywne rekolekcje jakie organizuje wspólnota Marana Tha maj¹ to 
do siebie, ¿e w szczególny sposób odczuwa siê na nich obecnoœæ Boga, 
który realnie dzia³a i przemienia ludzi. Wspaniale by³o mieæ okazje 
zobaczyæ jak Pan uzdrawia nie tylko nasze w³asne serce, ale równie¿ serca 
innych. Chwa³a Panu!

Uczestnik 2 
Dla mnie by³ to czas powrotu do tego, co w naszej wierze najbardziej 
istotne, co jest jej sercem, Ÿród³em i sensem, czyli do Jezusa Chrystusa. 
Faktycznie, tak jak mówi³ ks. Kowalczyk, odczu³em moc S³owa Bo¿ego, 
jak dotyka serca, przemienia ¿ycie. Ju¿ widzê w swoim ¿yciu pierwsze 
owoce: przede wszystkim pokój i poczucie, ¿e Bóg uwalnia, uzdrawia, jest 
blisko. Dziêkujê, ¿e takie rekolekcje odby³y siê w naszej parafii.

Tekst artyku³u O. Polañskiej i komentarze ze strony www.zbawiciel.gda.pl

MOJA DROGA DO ŒW. JAKUBA (1)
Do Œw. Jakuba, czyli do miejsca gdzie spoczywaj¹ Jego 

doczesne szcz¹tki w katedrze w Santiago de Compostella (pó³n.-zach. 
Hiszpania) wyruszyliœmy wraz z Mundkiem, równie¿ osowianinem, jego 
znakomitym, szacownym autem marki Mercedes. Z uwagi na za³o¿ony 
przez nas pielgrzymi charakter wyjazdu, w pisaniu tym skoncentrujê siê na 
pieszej wêdrówce do grobu Aposto³a, pomijaj¹c sk¹din¹d ciekawe 
wra¿enia z drogi dojazdowej do Hiszpanii i powrotnej do kraju. Wspomnê 
tylko, i¿ ³¹cznie przejechaliœmy ponad 7 tys. km, z tego 5 tys. autostradami, 

zaœ dzielny merc po za jedn¹ 
awari¹, na szczêœcie jeszcze 
w kraju, ani razu nie 
odmówi³ pos³uszeñstwa.

Na wstêpie parê 
s³ów na temat pocz¹tków 
pielgrzymowania do Santia-
go de Compostel la  – 
trzeciego co do wa¿noœci po 
Jerozolimie i Rzymie, celu 
pielgrzymek chrzeœcijañ-
skiego œwiata. W r. 813 
odkryto tu grób Œw. Jakuba 

Wiêkszego Aposto³a, brata  Œw. Jana Ewangelisty. Ojcem ich by³ 
Zebedeusz – rybak nad jeziorem Tyberiadzkim (Galilejskim). Pan Jezus 
wyró¿nia³ Œw. Jakuba z grona aposto³ów razem ze Œwiêtymi Piotrem i 
Janem. Byli oni œwiadkami m.in. wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy 
Przemienienia, oraz Jezusowej modlitwy w Ogrójcu przed mêk¹ i 
œmierci¹. Jakub by³ gwa³townego usposobienia i popêdliwego charakteru. 
Dlatego Pan Jezus nazwa³ go “Synem Gromu”. Po Zmartwychwstaniu i 
Wniebowst¹pieniu zosta³ biskupem Jerozolimy. Kiedy Herod I Agryppa 
chcia³ siê przypodobaæ ¯ydom, skierowa³ w Jerozolimie przeœladowanie 
przeciwko wyznawcom Chrystusa. Uwiêzi³ Jakuba i Piotra; Jakub zosta³ 
skazany na œmieræ – zgin¹³ w 44 r œciêty mieczem, jako pierwszy z 
aposto³ów œmierci¹ mêczêñsk¹ (Dz 12,1-2). W œredniowieczu powsta³a 
legenda, ¿e Œw. Jakub, zanim zosta³ biskupem Jerozolimy, zaraz po 
Zes³aniu Ducha Œwiêtego uda³ siê do Hiszpanii i tam g³osi³ Chrystusa. 
Kiedy w VII wieku Arabowie zajêli Ziemiê Œwiêt¹, cia³o Œw. Jakuba mia³o 
b y æ  p o t a j e m n i e  
wywiezione do Hiszpanii i 
tam z³o¿one do grobu. 
Kiedy i tam Maurowie 
wtargnêli, cia³o Œwiêtego 
ukryto. zapominaj¹c o nim 
na oko³o 150 lat. Dopiero w 
I  po³ .  IX w. Biskup 
Teodomir, prowadzony w 
sposób cudowny na pole 
s p a d a j ¹ c y c h  g w i a z d  
(compostella) odnalaz³ 

grób Œwiêtego (dzisiaj jest to Santiago de Compostella). Inny przekaz 
podaje i¿ obok Aposto³a znaleziono w grobie cia³a dwóch jego uczniów co 
mog³oby wskazywaæ na przewiezienie przez nich morzem do Hiszpanii 
cia³a Aposto³a w nied³ugim czasie po jego œmierci. Niebawem po 
odnalezieniu grobu Œw. Jakuba ówczesny król Hiszpanii Alfons II urz¹dza 
tu sanktuarium zaœ razem z biskupem Teodomirem  organizuj¹ pierwsze 
pielgrzymki do grobu Œwiêtego. Na prze³omie XII i XIII w. wybudowana 
zostaje wspania³a romañska œwi¹tynia,  która w œredniowieczu i do 
obecnych czasów jest celem s³awnych pielgrzymek ca³ej Europy. Dziœ 
Camino de Santiago (camino-droga), g³ówny szlak europejski 
przecinaj¹cy Pireneje w pobli¿u Zatoki Biskajskiej, przemierzaj¹ 
pielgrzymi z ró¿nych kontynentów, choæ oczywiœcie dominuj¹ ci z 
Europy.

Pielgrzymi   szlak   rozpoczynamy  w  niewielkim  miasteczku  
Pedrafita   de Cebreiro 156,5 km od Santiago, o czym informuje nas 
kamienny s³upek z wykut¹ pielgrzymi¹ muszl¹ – odwiecznym symbolem 
wêdruj¹cych tym szlakiem. Te kamienne drogowskazy, powtarzaj¹ce siê 
regularnie co 500 m, bêd¹ towarzyszyæ nam do koñca wêdrówki, przy 
czym w samym Santiago przybior¹ kszta³t mosiê¿nych muszli wtopio-
nych w chodnikowe p³yty. Camino 
de Santiago w miejscu gdzie do niej 
do³¹czamy prowadzi przez Góry 
Kantabryjskie, przypominaj¹ce 
swym charakterem nasze Beskidy 
lub Bieszczady. Idzie siê wiêc 
kamienistymi œcie¿kami poroœniê-
tymi najczêœciej k³êbami je¿yn o 
s³odkich (jest koniec wrzeœnia), 
wygrzanych hiszpañskim s³oñcem 
owocach. Czêsto z obu stron traktu 
towarzysz¹ pielgrzymowi kamien-
ne murki z porz¹dnie dopasowa-
nego ³upka, zaœ na polach wokó³ 
³any kukurydzy, jako ¿e g³ównym 
Ÿród³em utrzymania miejscowej 
ludnoœci jest hodowla byd³a.  
Mijane górskie wioski robi¹ 
wra¿enie doœæ ubogich, choæ 
zapewne bardzo s tarych,  z  
budowanymi z kamienia, równie¿ 
krytymi ³upkiem domami i budynkami gospodarczymi. Nic w tym 
dziwnego – idziemy przez Galicjê, jeden z najbiedniejszych regionów 
Hiszpanii. Pozytywnym zaskoczeniem dla pielgrzyma jest natomiast 
widok starych,  romañskich koœció³ków lub kaplic, które mo¿na 
podziwiaæ w wielu mijanych miejscowoœciach. To w³aœnie te starodawne 
koœció³ki, rzeŸbione w kamieniu stare krzy¿e, i kaplice sprawiaj¹, i¿ 
pielgrzym z daleka utwierdza siê w przeœwiadczeniu ¿e jest u siebie, tj. u 
korzeni chrzeœcijañskiej Europy.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze
Andrzej Tele¿yñski
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