
     „£ask¹, któr¹ wyjedna³ u Boga Papie¿ z Polski” - nazwa³ swój wybór na 
Stolicê Piotrow¹ Benedykt XVI. „Wydaje mi siê, ¿e czujê Jego siln¹ d³oñ 
œciskaj¹c¹ moj¹ rêkê, wydaje mi siê, ¿e widzê Jego pe³ne uœmiechu oczy i s³yszê 
Jego s³owa skierowane w tej chwili zw³aszcza do mnie: Nie lêkaj siê! - mówi³ 
nowy Papie¿ podczas swojej pierwszej papieskiej Mszy œw., sprawowanej w 
Kaplicy Sykstyñskiej nastêpnego dnia po konklawe. Zamiast homilii, nowy 
Papie¿ skierowa³ do kardyna³ów przes³anie po ³acinie, w którym kilkakrotnie 
wymienia³ swego poprzednika Jana Paw³a II. Co wiêcej, w zestawieniu z 
poprzednimi wypowiedziami o „ton¹cej ³ódce Koœcio³a” Benedykt XVI 
podkreœli³, ¿e Jan Pawe³ II „pozostawi³ Koœció³ bardziej œmia³y, bardziej wolny, 
m³odszy, Koœció³, który zgodnie z Jego nauczaniem i przyk³adem spokojnie 
patrzy w przesz³oœæ i nie obawia siê przysz³oœci”. Doda³ równie¿, ¿e jest pod 
wra¿eniem chwili œmierci Jana Paw³a II, który zjednoczy³ wtedy wokó³ siebie 
ca³y lud chrzeœcijañski.
     Papieskie wspomnienia o Janie Pawle i czeœæ dla Jego charyzmatycznej 
postaci - to wszystko stanowi³o dla uczestnicz¹cych we Mszy œw. Kardyna³ów 
nie tylko wyraz ho³du dla wielkiego poprzednika obecnego Papie¿a, ale by³o te¿ 
wyra¿eniem woli kontynuowania Jego dzie³a. Przypomnijmy, ¿e w pierwszym 
wyst¹pieniu po swoim wyborze, z balkonu Bazyliki œw. Piotra, nowy Papie¿ 
rozpocz¹³ krótk¹ prezentacjê od s³ów: „ Po wielkim Papie¿u Janie Pawle II 
kardyna³owie powo³ali mnie, zwyk³ego, prostego pracownika Winnicy 
Pañskiej…”. Aplauz zgromadzonych na Placu œw. Piotra tysiêcy pielgrzymów 
zerwa³ siê w³aœnie po s³owach wspominaj¹cych Jana Paw³a II. Podobnie by³o po 
b³ogos³awieñstwie Urbi et Orbi, kiedy to pielgrzymi z ca³ego œwiata skandowali 
imiê Benedetto w rytmie i melodii Giovanni-Paolo. Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ 
pielgrzymów na Placu œw. Piotra chcia³a nie tylko powitaæ nowego Papie¿a, ale 
te¿ z³o¿yæ ho³d Janowi Paw³owi II.
     Któ¿ nie pamiêta dostojnej, ale i niezwykle prostej liturgii pogrzebowej Jana 
Paw³a II, w tym równie¿ pe³nych wzruszenia s³ów kard. Ratzingera, ¿e zmar³y 
Papie¿, wielki i œwiêty, „patrzy na nas z okna Domu Ojca i nam b³ogos³awi”. Tak 
móg³ powiedzieæ ktoœ, kto czuje siê wielkim przyjacielem zmar³ego Papie¿a. A 
jedynym kardyna³em - jak twierdz¹ mieszkañcy Watykanu - do którego Jan 
Pawe³ II zwraca³ siê amico fidato, czyli „zaufany przyjacielu”, by³ w³aœnie kard. 
Ratzinger. Oznacza to, ¿e Jan Pawe³ II mia³ bezwzglêdne zaufanie do Kardyna³a 
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Mówi siê, ¿e nie by³o dokumentu Jana 
Paw³a II, którego by nie widzia³ kard. Ratzinger; ka¿dy dokument przechodzi³ 
przez watykañsk¹ Kongregacjê Doktryny Wiary, której nowo wybrany Papie¿ 
by³ przewodnicz¹cym. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e kard. Ratzinger by³ jednym ze 
wspó³twórców pontyfikatu Jana Paw³a II, jeœli chodzi o wyk³ad doktryny wiary. 
St¹d w sferze nauczania, w linii doktrynalnej Koœcio³a wybór ten oznacza 
kontynuacjê. Skoro zaœ kard. Ratzinger by³ uwa¿any  za Jego praw¹ rêkê, to tak, 
jakby rêka Papie¿a Wojty³y nie przesta³a b³ogos³awiæ. St¹d to ciep³o i s³odycz 
bij¹ce ze s³ów Benedykta XVI o Janie Pawle II.  Czy¿ nie jest wymownym 
symbolem, ¿e Papie¿ Ratzinger przej¹³ po Papie¿u Wojtyle Jego krzy¿ - 
krucyfiks rzeŸbiony przez Scrozellego? Z tym krzy¿em pojawi³ siê Benedykt 
XVI na balkonie Bazyliki œw. Piotra. Równie¿ obecny papieski herb jest bardzo 
podobny do tego, jaki mia³ Jan Pawe³ II: jest nim krzy¿ i litera M.  Co jeszcze 
godne podkreœlenia - po og³oszeniu wyniku czwartego g³osowania konklawe 
kard. Ratzinger, zanim ostatecznie potwierdzi³ przyjêcie wyboru na papie¿a, 
poszed³ pomodliæ siê do grobu Jana Paw³a II.
     W tym kontekœcie warto równie¿ przytoczyæ wypowiedŸ rzecznika 
prasowego Stolicy Apostolskiej, Joaquina Navarro-Vallsa, który bezpoœrednio 
po wyborze nowego Papie¿a powiedzia³: „Ratzinger i Wojty³a - ich losy 
krzy¿uj¹ siê wzajemnie, równie¿ w planie osobistym”.  Przyzna³, ¿e obecnoœæ 
przy rozmowach i spotkaniach tych dwóch ludzi by³a „niezapomnianym 
prze¿yciem (…). Kontynuacja dzie³a Jana Paw³a II jest rzecz¹ oczywist¹ (…).
     Dodajmy, ¿e tu¿ po wyborze Benedykta XVI Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski wyda³o specjalny komunikat, w którym biskupi polscy pisali: 
„Jeœli zaœ Benedykt XVI zechce podj¹æ trud pielgrzymowania, przyjmiemy Go z 
radoœci¹ na polskiej ziemi sercem nape³nionym wiar¹, która ka¿e pamiêtaæ, ¿e 
kolejny Stra¿nik Kluczy Piotrowych otrzyma³ swój urz¹d i swoje zadania od 
samego Chrystusa - nadziei naszego zbawienia”.

R

foto Wojciech Kapusta

WITAMY
OJCA ŒWIÊTEGO
BENEDYKTA XVI

NASTÊPCA  JANA  PAW£A II 

Litania, jak maj, najpiêkniejsza
     Maj nale¿y do najpiêkniejszych i najbardziej lubianych 
miesiêcy roku; wszyskich urzeka wówczas piêkno przyrody - 
œpiew ptaków, b³yszcz¹ca w s³oñcu soczysta zieleñ traw i barwne 
kwiaty. W Koœciele dni te s¹ czasem szczególnej pamiêci o Matce 
Bo¿ej. Jej czciciele gromadz¹ siê wówczas w koœcio³ach (w 
naszym koœciele zawsze o 20.30), przy figurach  i kapliczkach 
przydro¿nych na nabo¿eñstwo majowe, na którym odmawia siê 
m.inn. Litaniê Loretañsk¹  do Najœwiêtszej Marii Panny.
     W tym roku przypada 41. Rocznica og³oszenia przez Papie¿a 
Paw³a VI encykliki Mense maio  w sprawie mod³ów do Matki 
Bo¿ej w miesi¹cu maju. Uzasadniaj¹c i zachêcaj¹c do 
praktykowania tej modlitwy, Papie¿ wskazuje na czeœæ oddawan¹ 
Bogurodzicy, na owoce przynoszone dla ca³ego ludu 
chrzeœcijañskiego i  nape³nianie pociech¹ tych, którzy siê do Niej 
uciekaj¹. I przypomina:  „Maryja jest drog¹, która wiedzie do 
Chrystusa, a wszelkie spotkanie z Maryj¹ jest bez w¹tpienia 
spotkaniem z Chrystusem”.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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LEDNICA 2006 

Drodzy Przyjaciele! 
     To ju¿ dziesiêæ lat minê³o, 
gdy  papieski  he l ikopter  
nadlecia³ nad Pola Lednickie i 
Jan Pawe³ II jako pierwszy 
p r z e k r o c z y ³  B r a m ê  I I I  
Tysi¹clecia przeprowadzaj¹c w 
tym symbolicznym geœcie ca³¹ 
polsk¹ m³odzie¿ w nowe 
tysi¹clecie. Ta Brama w 
kszta³cie ryby symbolizuje 
Chrystusa. Bo nad Lednic¹ 
wszystko jest przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie. 
   W tym roku poznawaæ 
bêdziemy Chrystusa jako 
Drogê: do siebie samego, do 
drugiego cz³owieka, do Boga. 
Trzeba wejœæ w siebie, aby 
odnaleŸæ siebie jako dziecko 

Boga. Trzeba wyjœæ do drugiego, aby zobaczyæ go jako brata. Trzeba 
wznieœæ siê ponad siebie, aby zobaczyæ Boga jako Ojca. Tego roku 
wyruszymy w drogê za Chrystusem z krzy¿em, z którym Jan Pawe³ II 
prze¿y³ swoj¹ ostatni¹ Drogê Krzy¿ow¹ AD 2005. Kiedy zapadnie 
zmrok, w p³omieniach œwiec odnajdziemy siebie jako dzieci jednego 
Ojca, po raz dziesi¹ty wspólnie wybierzemy Chrystusa i przejdziemy 
przez Bramê III Tysi¹clecia.(...) 
     Do sta³ych terminów nale¿y ju¿ Lednica Seniora w pierwsz¹ sobotê 
wrzeœnia, która przypada w tym roku 2 wrzeœnia 2006. Lednica to tak¿e 
formacyjne wakacje nad jeziorem, chrzcielnic¹ Polski. W ci¹gu 
miesi¹ca lipca przez wszystkie cztery tygodnie bêdzie pracowa³o 
lednickie laboratorium wiary, które podejmie wysi³ek ukazania oblicza 
Chrystusa w ewangeliach, w sakramentach, w liturgii i sercu drugiego 
cz³owieka.(...)
    Przybywajcie nad Lednicê 3 czerwca do Ÿróde³ chrzcielnych Polski! 
Przybywajcie, aby obmyæ twarz wod¹ z najstarszej chrzcielnicy 
naszego narodu. Przybywajcie, aby wspólnie wybraæ Chrystusa, jako 
wartoœæ podstawow¹ i fundament, na którym zbudujecie ca³e swoje 
doros³e ¿ycie. 

Czekam  na Was z ca³ego serca wraz z lednickim sztabem
Jan W. Góra Op

Udany  wypoczynek  czyli … 
majówka w Kaczorach

   Popo³udniu dnia 3 maja wróciliœmy z Salezjañskiego Oœrodka 
M³odzie¿owego "Dominik", w którym 30 cz³onków duszpasterstwa 
m³odzie¿y z naszej parafii nabiera³o si³ przed koñcowymi zmaganiami roku 
akademickiego/szkolnego. 

        Wyjazd mo¿na jak 
zwykle uznaæ za bardzo 
udany. Pogoda co prawda 
nie dopisywa³a podczas 
c a ³ e g o  p o b y t u  w  
o œ r o d k u ,  c o  n i e  
p r z e s z k o d z i ³ o  n a m  
jednak w poznawaniu 
uroków jeziora Puzy. 
N a s z y m  g ³ ó w n y m  
œrodkiem lokomocji  
podczas woja¿y po 
akwenie by³y rowery 
wodne, które przekona³y 
d o  s i e b i e  n a w e t  

najbardziej zniechêconych do wody uczestników majówki.
        Bardzo mi³e wra¿enie zrobi³ na nas krzepki ks. Jan Bujalski, który mimo 
starszego wieku w bardzo energiczny i radosny sposób goœci³ w oœrodku grupy 
m³odzie¿y katolickiej z ca³ej Polski. Jedn¹ z nich byli wypoczywaj¹
cy razem z nami klerycy z Gniezna.
       Wœród atrakcji, które na nas czeka³y (oprócz wspomnianego jeziora) nie 
zabrak³o siatkówki i tenisa sto³owego (niestety tym razem nie zagraliœmy w 

pi³kê no¿na, choæ to by³o raczej spowodowane brakiem obuwia) a tak¿e 
licznych, przynosz¹cych wiele radoœci, szczególnie Panom, huœtawek. 
By³a równie¿ wieczorna impreza, ognisko, a nawet krótki wypad na 
modlitwê do znanego nam doskonale Gietrzwa³du. Tradycyjnie 
codziennie uczestniczyliœmy w mszy œwiêtej, któr¹ odprawiano w 
u r o k l i w e j  
kap l iczce  na  
terenie oœrodka. 
Jedn¹ z nich 
celebrowa³ ks. 
J a n ,  k t ó r y  
wyg³osi³ przy 
okazji ciekaw¹ 
homiliê na temat 
roli m³odzie¿y 
w e  w s p ó ³ -
czesnym œwie-
cie.
      Nie mo¿na 
r ó w n i e ¿  
zapomnieæ  o  
smacznych posi³kach, które trzy razy dziennie przygotowywa³y nam 
Panie z kuchni. Ubolewamy jedynie, ¿e na œniadanie zapraszano nas ju¿ 
o 8.15! 
Generalnie, jak ju¿ wy¿ej wspomnia³em, wyjazd mo¿na zaliczyæ do 
znakomitych. Najwa¿niejsza by³a bowiem dobra atmosfera w gronie 
znajomych, której nigdy nam nie brakuje. Zapewne  co niektórzy ju¿ 
nie mog¹ siê doczekaæ kolejnej majówki.

Kalwas

PARAFIALNY  ZESPÓ£   CARITAS  
DZIÊKUJE

za ofiary z³o¿one przez parafian 
w ramach akcji

JA£MU¯NA WIELKOPOSTNA

    W 256 skarbonkach Ja³mu¿ny  Wielkopostnej parafianie 
z³o¿yli  kwotê 6532 z³ote. Pieni¹dze te s¹ na bie¿¹co 
wykorzystywane na pomoc chorym i niepe³nosprawnym 
parafianom. Pomoc realizowana jest przez finansowanie zakupu 
leków, na czêœciowe pokrycie  kosztów leczenia i rehabilitacji 
osób niepe³nosprawnych.
      Jednoczeœnie Parafialny Zespó³  CARITAS apeluje do osób 
lub rodzin osób chorych wymagaj¹cych wsparcia o zg³aszanie 
potrzeb  w tym zakresie w czasie dy¿urów  czyli w poniedzia³ki i 
œrody w godz. 17-18 w pokoju   nr 3 w dolnym koœciele.

POMOC ¯YWNOŒCIOWA

     Parafianie nasi jak zwykle bardzo hojnie podzielili siê 
¿ywnoœci¹ z potrzebuj¹cymi. Parafialny Zespó³ CARITAS 
przekaza³ pomoc ¿ywnoœciow¹ 26 rodzinom z naszej parafii   a 
ponadto ks. Darek  zorganizowa³ œniadanie wielkanocne dla 
bezdomnych i ubogich. Adresowane na rêce ksiêdza proboszcza 
podziêkowanie za z³o¿one dary  znajduje siê w gablotce 
Parafialnego Zespo³u CARITAS przy g³ównym wyjœciu z 
naszego koœcio³a.

ZBIÓRKI NA POTRZEBY DZIECI

          Zbierane  przez Parafialny  Zespó³ CARITAS w ostatnie 
niedziele miesi¹ca  pieni¹dze na potrzeby dzieci s¹ 
wykorzystywane na op³acenie  obiadów w szkole, zakup biletów 
miesiêcznych, biletów na zbiorowe wyjazdy szkolne, 
dofinansowanie wycieczek i obozów, wyjazdów  w ramach tzw. 
zielonej szko³y , zakupu  podrêczników itp.

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Galeria Zbawiciela
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 Czy nale¿y zbojkotowaæ
 film KOD LEONARDA DA VINCI ?

     Moim zdaniem oczywiœcie, ¿e tak, gdy¿ jest jednym z elementów 
ekspansji wojuj¹cej „religii ateistycznej”. Je¿eli siê przyjrzeæ bli¿ej 
sytuacji w krajach, które g³osz¹ tzw. neutralnoœæ religijn¹ , to w praktyce 
sprowadza siê to do atakowania chrzeœcijañstwa, gdy¿ z regu³y boj¹ siê 
atakowaæ wyznawców islamu, a tak¿e wiernych religii judaistycznej.
    Wiadomo, ¿e ataki na te wyznania poci¹gaj¹ za sob¹ powa¿ne 
konsekwencje. Buddyzm, hinduizm itd. s¹ daleko, wiêc najlepiej uderzyæ 
w chrzeœcijan, bo najczêœciej nadstawi¹ drugi policzek. Jestem 
przekonany, ¿e szef Kongregacji Nauki i Wiary, wzywaj¹c do bojkotu  
tego filmu i literatury, przemyœla³ to wezwanie. B¹dŸmy solidarni i 
powa¿nie potraktujmy ten apel. Jak bardzo jest to nam potrzebne œwiadcz¹ 
nasze zaleg³oœci w znajomoœci naszej wiary, znajomoœci encyklik itd. (na 
przyk³ad wytykana nam nieznajomoœæ Biblii przez jehowych).    
    Przyk³adem braku wiedzy s¹ niejednokrotnie pokazywane w TV 
¿enuj¹ce postawy katolików i brak wiedzy, a tak¿e niekompetentne 

wypowiedzi niektórych adwersarzy dyskusji. Coraz wiêcej popularnoœci 
zdobywa program WARTO ROZMAWIAÆ J. Pospieszalskiego, w którym 
ostatnio by³a dyskusja na temat „Ewangelii Judasza”. Dyskusja by³a 
ciekawa, ale nikt z obecnych nie wskaza³  na fakty, które od samego 
pocz¹tku zdyskredytowa³yby tych, którzy publikuj¹ takie psu na budê 
warte rewelacje. Z moich uwag wymieniê tylko dwie:

- po pierwsze ten apokryf by³ znany od wieków i gdyby jego wartoœæ 
naukowa by³a  prawdziwa i mog³aby podwa¿yæ nasz¹ wiarê, to komuniœci, 
niepodzielnie panuj¹c w Polsce przez blisko 50 lat (a w ZSRR d³u¿ej)  
zrobiliby wszystko, aby to wydobyæ i zniszczyæ nasz Koœció³ ;

- po drugie w dyskusji podnoszono kwestie, ¿e Bóg siê umówi³ z Judaszem, 
¿e wspólnie zrealizuj¹ scenariusz Mêki Pañskiej i Odkupienia , i ¿e 
pomagaj¹c godzi³ siê na tak wredn¹ rolê po uzgodnieniu jej z Jezusem.

Do postawienia takiej tezy mogli siê pokusiæ tylko ludzie nie posiadaj¹cy 
dobrej wiedzy czy to z teologii czy filozofii.

      Bóg, z punktu widzenia filozofii jest Bytem czyli Istot¹ , która by³a, jest 
i bêdzie, Istot¹ wszechmocn¹, wszechwiedz¹c¹. Przyjmuj¹c t¹ naukow¹ 
definicje mo¿na stwierdziæ, ¿e Bóg wiedzia³ jeszcze przed narodzeniem siê 
Judasza , kim on bêdzie, jaka bêdzie jego wolna wola i jak to siê zakoñczy. 
Tak wiêc zbêdne by³oby umawianie siê Boga z osob¹, której czyny, 
motywacje itd. znane Mu s¹ od dawna. 

       Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e taka dyskusja i roztrz¹sanie spraw tego typu s¹ 
niczym innym jak mieszaniem w g³owach ludziom ma³ej wiary i ma³ej 
wiedzy.

     Uwa¿am, ¿e powinniœmy na takie tematy dyskutowaæ, wymieniaæ 
informacje i wzajemnie siê wspieraæ w oparciu o wiedzê rzeteln¹. 
Wówczas bêdziemy silni.

     W naszym portalu odbywaj¹ siê inne dyskusje o sprawach bardziej 
przyziemnych, np. czy œpiewaæ przy o³tarzu czy na chórze, czy w taki, czy 
inny sposób. Myœlê, ¿e w tej tak drobnej sprawie mo¿emy siê porozumieæ. 
Natomiast sprawy obrony naszej wiary, przy tak totalnym ataku na Koœció³ 
realizowanym przez media laickie o ubarwieniu socjalistyczno-
komunistycznym  czy libertyñskim,  s¹ sprawami pierwszej wagi. 

Zapraszam do dyskusji.

Konrad Hoga

Z galerii www.osowa.comSpotkanie op³atkowe dla seniorów

Z cyklu:  Eucharystyczny Savoir - Vivre

Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary
 arcybiskup Angelo Amato 

zaapelowa³ do katolików, by nie szli na film 
"Kod da Vinci" wed³ug powieœci Dana Browna.

     Zdaniem watykañskiego dostojnika, chodzi o splot "oszczerstw, 
b³êdów historycznych i fa³szerstw w stosunku do Jezusa, Ewangelii i 
Koœcio³a". 
-     Gdyby coœ podobnego dotyczy³o Koranu albo Szoah wywo³a³oby 
powszechne oburzenie, w przypadku Koœciola Katolickiego podobne 
ataki pozostaj¹ bezkarne - doda³ arcybiskup. Duchowny podkreœli³ 
tak¿e, ¿e sukces literatury jawnie anty-chrzeœcijañskiej jest tak¿e 
konsekwencj¹ s³abej wiary samych chrzeœcijan. 
   “Kod da Vinci" zosta³  po raz pierwszy pokazany szerokiej 
publicznoœci na 59. Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Cannes. Koœció³ nie po raz pierwszy protestuje przeciwko treœciom, 
które przekazane zosta³y w pierwowzorze literackim.

POSTAWY WIERNYCH PODCZAS LITURGII
Dokoñczenie z  poprzedniego Biuletynu

Milczenie 

  Tego wymogu boj¹ siê chyba na równi duchowni i œwieccy uczestnicy 
liturgii: zachowaæ chwile milczenia? Co wtedy robiæ? Czy nie szkoda 
czasu? 

       Zdarzy³o mi siê to podczas jednej z niedzielnych Mszy œw. w wiejskim 
koœciele, który obs³ugiwa³a nasza parafia. Gdy po homilii 
zaproponowa³em wiernym rozwa¿enie w ciszy (która mia³a trwaæ mniej 
wiêcej dwie minuty) tego, co us³yszeli, by mogli zastanowiæ siê nad 
w³asn¹ odpowiedzi¹ na S³owo Bo¿e, po kilkudziesiêciu sekundach 
rozleg³y siê niespokojne szepty zebranych. Najpierw zaczêli komentowaæ 
mój (rzekomo marny) wygl¹d, po czym ju¿ œmia³o domagali siê wezwania 
pogotowia dla celebransa, który najwyraŸniej zas³ab³ na ich oczach! I có¿, 
trzeba by³o podj¹æ dalszy ci¹g liturgii, aby ujœæ z ¿yciem za wiernoœæ 
przepisom Koœcio³a i chêæ wdra¿ania ich w ¿ycie! 

  A co mówi na temat milczenia podczas Mszy œw. Koœció³? Zajrzyjmy 
znów do Wprowadzenia Ogólnego do Msza³u Rzymskiego (nr 45):

       W odpowiednim czasie nale¿y zachowaæ pe³ne czci milczenie. Jego 
natura zale¿y od czasu, w jakim jest przewidziane w poszczególnych 
obrzêdach: 

-  w akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupiaj¹ siê w sobie; 

-  po czytaniu lub homilii krótko rozwa¿aj¹  to, co us³yszeli; 

-  po Komunii œwiêtej zaœ wychwalaj¹ Boga w sercu i modl¹ siê do Niego. 

       Jest we Wprowadzeniu jeszcze pewna uwaga, która w Polsce do 
niedawna nie by³a potrzebna, ale dziœ ju¿ wymaga uzasadnienia i 
przypilnowania: "Godne pochwa³y jest zachowanie milczenia w koœciele, 
w zakrystii i w przylegaj¹cych do niej pomieszczeniach ju¿ przed 
rozpoczêciem celebracji, aby wszyscy pobo¿nie i godnie przygotowali siê 
do sprawowania œwiêtych czynnoœci". Co siê stanie z nami, gdy ju¿ ze 
œwi¹tyni wypêdzimy œwiêt¹ ciszê i milczenie? Czy rodzice uwierz¹, ¿e ich 

bezstresowo chowane dzieci warto do tej trudnej sztuki przyuczaæ? 

Dzieci  na Mszy œw. 

       Sprawa jest niew¹tpliwie delikatna. Generalnie s¹ dwie szko³y: 
pierwsza  "róbta co chceta" i druga  diametralnie przeciwna, oparta o 
musztrê i dyscyplinê. Obie skrajnoœci s¹ nie do przyjêcia i idzie w³aœnie o 
znalezienie owego "z³otego œrodka". 

       Powiedzmy jasno: skoro dziecko potrafi uczyæ siê ju¿ w przedszkolu 
obcych jêzyków, pracy w grupie i umie byæ w zwi¹zku z tym w okreœ
lonym czasie zdyscyplinowane, skupione, nie wolno w œwi¹tyni 
rezygnowaæ ze stawiania milusiñskim wymagañ, które pozwalaj¹ wiernym 
w skupieniu uczestniczyæ w Eucharystii  a i samemu dziecku jak najwiêcej 
skorzystaæ z nabo¿eñstwa. Na szczêœcie s¹ oœrodki, w których mo¿na 
pokazaæ, ¿e owo oczekiwanie jest mo¿liwe do realizacji. 

       Przygotowanie dziecka do wejœcia w sacrum musi siê odbywaæ 
stopniowo, z ca³¹ cierpliwoœci¹, przy wykorzystaniu wszelkich 
dostêpnych œrodków. W domu rodzinnym bêd¹ to rozmowy, serdeczne 
katechezy, katolickie programy telewizyjne i radiowe, czasopisma dla 
dzieci, a póŸniej regularna katecheza  przede wszystkim zaœ piêkny, 
osobisty przyk³ad rodziców. W œwi¹tyni mog¹ byæ z kolei specjalne 
miejsca dla dzieci (tak¿e tych najm³odszych), kazania dla nich, 
podejmowanie przez malców ró¿nych czynnoœci podczas liturgii, 
wykorzystuj¹cych i œpiew  i ruch  i spontanicznoœæ ma³ych chrzeœcijan. 

Ten w¹tek zakoñczê pewn¹ anegdotk¹, znan¹ dobrze na Górnym Œl¹sku: 

Spotyka siê dwóch górników po pracy, którzy chwal¹ siê wyczynami 
swoich synów: 

 Wiesz, jak mój Zeflik potrafi ju¿ kl¹æ? 

 A ile ma lat? -  pyta kolega. 

 No, ju¿ cztery! 

 A modliæ siê umie? -  pyta dociekliwie kolega. 

 Coœ ty  takie ma³e dziecko?! 

I o to mniej wiêcej chodzi, kochani  rodzice i wychowawcy. 

Ks. Aleksander Radecki
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KLUB    BETANIA
BRYD¯  W  KAWIARENCE

Rozmowa z Pañstwem Ani¹ i Zbyszkiem Rydlami inicjatorami spotkañ 
bryd¿owych w kawiarence BETANIA  przy Dolnym Koœciele.

Wszystko zaczê³o siê przed 3-ma laty, tu¿ po otwarciu 
kawiarenki w paŸdzierniku 2003 r. Z³o¿on¹ przez Ks. Proboszcza ofertê 
wykorzystania nowo otwartego „lokalu” BETANII pierwszy podj¹³ Pan 
Feliks Najbar z m³odymi szachistami, zaœ „chwilê” potem, na apel Pañstwa 
Rydlów zg³osili siê pierwsi entuzjaœci bryd¿a. W spotkaniu 
inauguracyjnym oprócz pomys³odawców udzia³ wziêli: Pañstwo: 
Honorata i Zdzis³aw Kierejszowie, Barbara i Jan Jurankowie, Anna i 
Henryk Bu³³owie oraz  Anna i Andrzej Balkowie (ten ostatni nie tylko jako 
gospodarz lokalu). Bardzo szybko do tak zacnego grona do³¹czy³ Pan 
Witold  Felberg. 

Cotygodniowe, najpierw wtorkowe spotkania bryd¿owe, 
pocz¹tkowo ograniczone do 2-ch stolików, z czasem coraz bardziej 
zyskiwa³y na popularnoœci zaœ liczba stolików wzros³a aktualnie do 4-ch. 
Nale¿y podkreœliæ mi³¹ atmosferê w jakiej tocz¹ siê rozgrywki przy 
sk³adkowej kawie lub herbacie  i czymœ s³odkim.

Wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ Ks. Proboszczowi za umo¿liwienie tego 
rodzaju spotkañ, ich uczestnicy zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych 
bryd¿em do udzia³u w rozgrywkach. Spotkania bryd¿owe odbywaj¹ siê 

zorganizowania tej 
pomocy i dali swój 
wk³ad materialny t¹ 
drog¹ przekazujê 
s e r d e c z n e  
p o d z i ê k o w a n i a .  
Radoœæ  w szkole 
by³a wielka, a Pani 
D y r e k t o r  
oœwiadczy³a, ¿e by³a 
to najwiêksza pomoc 
tego typu jak¹ szko³a 
otrzyma³a. Potem 
s p o t k a n i e  z  
m³odzie¿¹ w auli i 
nasz koncert i szybciutko do M.B. Ostrobramskiej. Po drodze zagl¹damy 
jeszcze do Polskiego Domu Kultury w Wilnie. Ten okaza³y obiekt to nasz 
dar,  bo zbudowany i wyposa¿ony za pieni¹dze polskich podatników, a 
zrealizowany za poœrednictwem bud¿etu Polskiego Senatu.
    Mszê œw. u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej, któr¹ mieliœmy w naszych 
intencjach, odprawi³ nasz pielgrzymkowy kapelan ks. Marek Kapusta ze 
Straszyna. Po naszej mszy i œpiewie pokazano nam jeszcze zabytki w 
zakrystii Ostrej Bramy. 
   Boga Rodzica Dziewica ks. dr. ̄ ukowskiego by³a pieœni¹ , któr¹ ¿egnaj¹c 
Wilno zaœpiewaliœmy w przyleg³ym do Ostrej Bramy koœciele œw. Teresy, 
p o s i a d a j ¹ c y m  
wspania³¹ akustykê . 
    W  d r o d z e  
p o w r o t n e j  
obejrzeliœmy Troki  -
z a m e k  K s i ê c i a  
Witolda. Do Gdañska 
wróciliœmy ok. 1-szej 
w  n o c y  j u ¿  w e  
wtorek.
   Oczywiœcie to, co 
napisa³em, to wielki 
skrót .  Myœlê,  ¿e 
dodatkowo zilustruj¹ 
nasz¹ pielgrzymkê 
zdjêcia, których galeriê zamieœci³em na parafialnej stronie internetowej 
(trzy  z tych zdjêæ zamieszczamy - red).
     Koñcz¹c, mam nadziejê, ¿e nasze wszystkie cele osi¹gnêliœmy a radoœæ, 
wzruszenia , œpiew i dowcipy, które nam towarzyszy³y sprawi³y, ¿e nasze 
wyjazdy staj¹ siê tradycyjnie niezapomnianym prze¿yciem.

Konrad Hoga

  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej.  Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  abaos@xl.wp.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl                EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Chór „Orszulika” w 
Gietrzwa³dzie, Œw. Lipce , 

A przede wszystkim w Wilnie 
     Niejedna z osób nale¿¹cych do naszych osowskich parafii by³a z 
pewnoœci¹ w Gietrzwa³dzie lub Œw. Lipce, wiêc opisywanie tych 
sanktuariów , atmosfery itd.. nie jest moim zamiarem zw³aszcza , ¿e osoby 
które tam jeszcze nie by³y , mog¹ siê tam udaæ i mieæ osobiste odniesienie.
      Naszym dodatkowym prze¿yciem by³a oczywiœcie mo¿liwoœæ 
wspólnej chóralnej modlitwy œpiewem wielog³osowym, co czynimy od 
dawna, a tak¿e nowe miejsca, nowa akustyka, to nowe prze¿ycia. Oprócz 
wymiaru modlitewnego tworzy siê tak¿e mo¿liwoœæ zaœpiewania 
koncertowego. 

     Tak by³o w Œw. 
Lipce , gdzie dla 
w y c i e c z e k  :  
n i e m i e c k i e j  ,  
estoñskiej i turystów 
polskich dal iœmy 
mini-koncert, który 
z n a l a z ³  w y s o k i e  
uznanie okazane nam 
nie tylko brawami, ale 
o s o b i s t y m i  
s p o t k a n i a m i ,  
rozmowami itd.
    Kolejne dwa dni to 
Wilno. Nie bêdê siê 

skupia³ na walorach turystycznych tego miasta. Mieliœmy do wykonania 
swoje zadania. Pierwsze to koncert w koœciele Ducha Œwiêtego z okazji 
Dni Gdañska w Wilnie, w którym œpiewaliœmy tak¿e na mszy  œw.  sumie, a  
by³a to niedziela Mi³osierdzie Bo¿ego. Mszê œw. odprawi³ i kazanie 
wyg³osi³ ksi¹dz staruszek, który pamiêta³ czasy œw. Faustyny i prze¿y³ 
obóz w Workucie. Wszystko to by³o bardzo wzruszaj¹ce. Po mszy i 
koncercie prawie pó³ godziny rozmawialiœmy z Polakami mieszkaj¹cymi 
w Wilnie. Dziêkowano nam za wystêp, który niejednemu wycisn¹³ ³zê 
wzruszenia. Tam czu³o siê , ¿e oczekuj¹ od nas wsparcia polskoœci na 
Litwie poprzez przekaz polskiej kultury, w szczególnoœci polskiej kultury 
katolickiej. 
      Nastêpnie przez ca³y dzieñ by³ realizowany program turystyczny. W 
poniedzia³ek zaczynamy od wizyty w Polskiej Szkole Podstawowej im. 
Jana Paw³a II, gdzie przekazujemy ok. 1,5 tony darów zebranych przez 
cz³onków chóru oraz parafie Chrystusa Zbawiciela i Œw. Polikarpa w 
Wielk¹ Sobotê. Bardzo du¿ym, wk³adem by³a te¿ zbiórka ksi¹¿ek w naszej 
Szkole Podstawowej. Wszystkim, którzy siê przyczynili do 

aktualnie w ka¿dy poniedzia³ek w godz 17 do ok.21 (w 
zale¿noœci od  ¿yczenia uczestników czasem i d³u¿ej). S¹ jeszcze wolne 
stoliki w kawiaraence.

Rozmowê przeprowadzi³ i zanotowa³
A.T.

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Stanis³aw Czarnecki
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