
Uczestniczymy  w tych dniach w uroczystych obchodach w naszej Parafii

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy I serca, nape³niaj¹c je 
œwiat³em Zmartwychwstania, pokojem, radoœci¹, moc¹ ducha i 
wszelkim dobrem, abyœmy umieli Go rozpoznawaæ I o Nim 
œwiadczyæ w naszym codziennym ¿yciu. ALLELUJA!

REDAKCJA

14. 02. 2002 foto F. Najbar

foto Kamil Cichy

Zespó³ "Cantica"

Zespó³ Kameralny Szko³y Muzycznej IIsst we Wrzeszczu

WIELKI  CZWARTEK
Dzieñ 

ustanowienia 
Eucharystii i 
sakramentu 
kap³añstwa

M s z a    R e z u r e k c y j n a    r o z p o c z n i e    s i ê 
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w    N i e d z i e l ê    W i e l k a n o c n ¹    o  g o d z i n i e   6

WIELKA   SOBOTA

WIELKI  PI¥TEK
Dzieñ mêki i 

œmierci 
Chrystusa

00
SpowiedŸ œw. od 16 .

Liturgia wielkopi¹tkowa 
o godzinie 18.00.
Adoracja Najœw. 
Sakramentu dla 

m³odzie¿y 
00

od godz. 20  w górnym 
koœciele.

Dzieñ spoczynku Pana w grobie

Œwiêcenie pokarmów punktualnie o pe³nych godzinach:
 10.00, 11.00 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 i 19.00.

Dzieci przynosz¹ rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej.

00SpowiedŸ œw. od godziny 16 .

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna siê  o 21.00, prosimy 
przynieœæ ze sob¹ œwiece.

00SpowiedŸ œw. od 16 .
Msza Wieczerzy 
Pañskiej  odprawiona 
zostanie o godz. 18.00.
Adoracja w Ciemnicy 
do godziny 22.00.

foto F. Najbar
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Nasz chór na stanowisku

Przedstawienie jase³kowe

Z galerii www.osowa.com

Z galerii www.osowa.com

Spotkanie op³atkowe dla seniorów

WIECZORNE  CZUWANIE

M£ODZIE¯Y

Nie ma przysz³oœci cz³owieka i narodu bez mi³oœci -
tej mi³oœci, która przebacza, choæ nie zapomina,

jest wra¿liwa na niedolê innych, 
która nie szuka swego, 

ale pragnie dobra dla drugich; 
tej mi³oœci, która s³u¿y, zapomina o sobie

i gotowa jest do wspania³omyœlnego dawania.

Jan Pawe³ II

     W sobotê 1 kwietnia o godzinie 20.00 zebraliœmy siê na wieczornym 
czuwaniu, aby uczciæ pamiêæ s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, w przeddzieñ 
pierwszej rocznicy jego odejœcia do Domu Ojca. 
   Wokó³ figurki Ojca Œwiêtego przy o³tarzu zosta³y ustawione 
zapalone znicze na znak naszej pamiêci. W modlitwie wspomaga³a nas 
obecnoœæ Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie. W ciszy wieczoru 
ws³uchiwaliœmy siê w s³owa naszego Rodaka wypowiedziane do nas w 
czasie jego apostolskich pielgrzymek do ojczyzny, a tak¿e we 
fragmenty Tryptyku Rzymskiego. Rozwa¿ania przeplata³y pieœni, 
tak¿e te s³uchane i œpiewane przez papie¿a. Czuwanie zakoñczy³o siê 
wspólnie zaœpiewanym Apelem Jasnogórskim. Wróciliœmy do naszych 
domów w zamyœleniu, pob³ogos³awieni przez kap³ana Najœwiêtszym 
Sakramentem, oczekuj¹c na rych³¹ beatyfikacjê naszego ukochanego 
Ojca Œwiêtego.

Asia

BIERZMOWANIE W NASZEJ 
PARAFII

"Niech Twój Œwiêty Duch dziœ przenika mnie
Duchu Œwiêty przyjdŸ zmieniaj ¿ycie me.

I niech spadnie deszcz B³ogos³awieñstw Twych.
Ojcze obmyj mnie Duchu, Œwiêty PrzyjdŸ."

      W niedzielne popo³udnie, 5. marca, m³odzie¿ z parafii Chrystusa 
Zbawiciela otrzyma³a sakrament bierzmowania z r¹k biskupa Ryszarda 
Kasyny.
     Wielu, bo a¿ 111 kandydatów, rozpoczê³o przygotowania do sakramentu 
bierzmowania ju¿ we wrzeœniu. Comiesiêczna spowiedŸ i wspólne spotkania, 
katechizacje, z pewnoœci¹ pozwoli³y w g³êbszy i bardziej duchowy sposób 
prze¿yæ przyjêcie Ducha Œwiêtego. W tym miejscu ogromne podziêkowania 
nale¿¹ siê ksiêdzu Maciejowi, który podj¹³ trud przygotowania kandydatów do 
przyjêcia sakramentu dojrza³oœci chrzeœcijañskiej. Warto wyraziæ 
wdziêcznoœæ równie¿ za bardzo profesjonalne przygotowanie samej 
uroczystoœci.
       Opraw¹ muzyczna mszy œwiêtej, tradycyjnie ju¿, zaj¹³ siê zespó³ Effatha, 

który dziêki radosnym pieœniom umo¿liwia³ wspóln¹ modlitwê dziêkczynn¹ 
za dary Ducha Œwiêtego, które tej niedzieli otrzyma³a nasza m³odzie¿.
      Wszystkim, którzy przyjêli sakrament bierzmowania ¿yczymy, by ten 
dzieñ nie pozosta³ w ich pamiêci jedynie jako minione wydarzenie, czy zwyk³a 
msza œwiêta, ale jako bliskie spotkanie z Bogiem, które by³o i jest godnym 
œwiadectwem wiary. ̄ yczymy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, wielu ³ask Bo¿ych i 
by przyjête dary Ducha Œwiêtego zaowocowa³y w przysz³ym dojrza³ym ¿yciu 
chrzeœcijañskim.

Kasia Kuriañska

Podziêkowanie  ks. Macieja:
       Cieszê siê, ¿e oceny uroczystoœci bierzmowania dokonuje ktoœ inny. Mój 
pogl¹d by³by zbyt subiektywny nie wyzbyty z prze¿ytych emocji. Dobrze, 
je¿eli robi to ktoœ, kto patrzy³ na to z zewn¹trz, tak  na spokojnie. Pragnê jednak 
bardzo serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy uczynili wszystko, aby 
jeszcze podwy¿szyæ rangê tej uroczystoœci. W pierwszym rzêdzie pragnê 
podziêkowaæ pani Lucynie Wojtoniak, która przygotowa³a przepiêkn¹ 
dekoracjê kwiatow¹, która nie razi³a przepychem,  ale cudownie wpisywa³a siê 
w wielkopostn¹ atmosferê liturgii. Jak co roku, równie¿ pragnê podziêkowaæ 
naszemu zespo³owi Effatha, który nie tylko, ¿e by³ obecny na samej uroczystej 
Mszy œw., ale równie¿ znalaz³ czas na wczeœniejsze spotkanie siê z m³odzie¿¹ 
pomimo wielu zajêæ i prób. Dziêkujê liturgicznej s³u¿bie o³tarza za ich 
obecnoœæ i wzorowe przeprowadzenie wszystkich funkcji liturgicznych.
        Nie mogê zapomnieæ równie¿ o samych bierzmowanych, którzy z 
nale¿ytym przejêciem i powag¹ uczestniczyli w uroczystoœci. Dziêkujê wam 
za czas prób spêdzony razem, czas pewnie nie³atwy, ale na pewno nie stracony. 
Dziêkujê i gratulujê wam przyjêcia ³aski tego sakramentu.
    Wszystkich natomiast proszê o modlitwê za tych m³odych ludzi, aby to 
ubogacenie darami Ducha Œw. ci¹gle w nich wzrasta³o. By nie ugasili tego 
Bo¿ego p³omienia, który zosta³ w nich rozpalony przez namaszczenie 
krzy¿mem œwiêtym. Bóg  zap³aæ wszystkim za wszystko.

ks. Maciej

INFORMACJE PARFIALNEGO 
ZESPO£U CARITAS

  Wzorem lat ubieg³ych CARITAS Archidiecezji Gdañskiej 
organizuje kolonie  letnie dla dzieci do lat 13 w Warzenku i 
okolicach Warszawy oraz sp³ywy kajakowe i obozy 
wêdrowne dla gimnazjalistów i licealistów do 18 roku ¿ycia. 
Termin zg³oszenia do 23 kwietnia br.  Bli¿sze informacje 
telefonicznie  - pod nr (058) - 552-71-44 (telefon domowy).
Potrzeby podopiecznych:
-  szafka z zamkiem,
-  stolik
-  wyk³adzina pcv
-  komoda
-  rower dla 7-8 letniej dziewczynki
-  rower mêski
-  pralka typu Frania
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POSTAWY WIERNYCH PODCZAS LITURGII 

      Niby drobna sprawa, ale jak¿e irytuj¹ca, wrêcz stresuj¹ca, gdy 
przyjdzie cz³owiekowi znaleŸæ siê poza w³asn¹ parafi¹ i zetkn¹æ z innymi 
zwyczajami liturgicznymi. I jak¿e wtedy wierzyæ w dialog miêdzy-  
religijny, ekumenizm, pojednanie narodów i jednoœæ wszystkich 
chrzeœcijan, gdy zabraknie podstawowego pos³uszeñstwa i jednoœci w 
sprawie tak prostej? To pytanie kierujê przede wszystkim do ksiê¿y, bo to 
my, duchowni, uczymy wiernych i przek³adamy normy liturgiczne na 
praktykê; wierni chc¹ i potrafi¹ s³uchaæ. 

       Zatem: jak to powinno rzeczywiœcie byæ  kiedy wstawaæ, klêkaæ i 
siadaæ podczas Mszy œw.? Zagl¹dnijmy do cytowanego ju¿ 
Wprowadzenia Ogólnego do Msza³u Rzymskiego i zestawmy 
interesuj¹ce nas punkty 42 i 43. 

       "Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw 
cia³a jest znakiem jednoœci cz³onków chrzeœcijañskiej wspólnoty, 
zgromadzonych na sprawowanie œwiêtej liturgii: wyra¿aj¹ one bowiem i 
kszta³tuj¹ duchowe prze¿ycia uczestnicz¹cych". 

Tak wiêc: 

    Wierni stoj¹: od rozpoczêcia œpiewu na wejœcie albo od pocz¹tku 
wejœcia kap³ana do o³tarza a¿ do kolekty w³¹cznie; podczas œpiewu 
Alleluja przed Ewangeli¹; w czasie g³oszenia Ewangelii; podczas 
wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Orate fratres 
("Módlcie siê, aby moj¹ i wasz¹ Ofiarê...") przed modlitw¹ nad darami do 
koñca Mszy œwiêtej, z wyj¹tkami, które zostan¹ ni¿ej wymienione. 

  Wierni siedz¹: podczas czytañ przed Ewangeli¹ i psalmu 
responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów oraz  zale¿nie 
od okolicznoœci  kiedy zachowuje siê œwiête milczenie po Komunii 
œwiêtej. 

   Jeœli nie stoj¹ na przeszkodzie wzglêdy zdrowotne, ciasnota lub 
obecnoœæ znacznej liczby uczestników albo inne uzasadnione przyczyny, 
wierni klêcz¹ podczas konsekracji. Ci zaœ, którzy na konsekracjê nie 
klêkaj¹, niech wykonaj¹ g³êboki uk³on, gdy kap³an po konsekracji 
przyklêka. Gdzie istnieje zwyczaj, i¿ lud klêczy  od zakoñczenia 
aklamacji ” Œwiêty...”  a¿ do koñca modlitwy eucharystycznej oraz przed 
Komuni¹ œwiêt¹, gdy kap³an mówi "Oto Baranek Bo¿y", zwyczaj ten 
wypada zachowaæ. 

    Warto zatem sprawdziæ, na  ile Wasza wspólnota zachowuje owe 
przepisy i w razie potrzeby dokonaæ  stosownych  poprawek. 

ŒPIEWAÆ (NIE)KA¯DY MO¯E 

       W  Katechizmie czytamy w punkcie 1158  co nastêpuje: 

"Harmonia znaków (œpiew, muzyka, s³owa i czynnoœci) jest bardziej 
wymowna i owocna, jeœli wyra¿a siê w bogactwie kulturowym w³aœciwym 
sprawuj¹cemu liturgiê Ludowi Bo¿emu. Dlatego te¿ nale¿y troskliwie 
pielêgnowaæ religijny œpiew ludowy tak, aby g³osy wiernych mog³y 
rozbrzmiewaæ podczas nabo¿eñstw a nawet w czasie czynnoœci 
liturgicznych zgodnie z normami Koœcio³a. Przeznaczone do œpiewów 
koœcielnych teksty powinny jednak zgadzaæ siê z nauk¹ katolick¹. Nale¿y je 
czerpaæ przede wszystkim z Pisma Œwiêtego i Ÿróde³ liturgicznych". 

        By³em organist¹, potem kilkanaœcie lat duszpasterzem w czterech 
parafiach, wiêc znam zagadnienie od podszewki. Oto katalog rzucaj¹cych 
siê w oczy mankamentów: 

-  ma³e zaanga¿owanie wiernych w œpiew podczas Eucharystii i innych 
nabo¿eñstw;

-   brak tekstów, z których wierni mogliby korzystaæ podczas nabo¿eñstw 
(modlitewnik, rzutnik, dobra pamiêæ); 

-  œpiewanie najczêœciej jednej lub najwy¿ej dwóch zwrotek pieœni  swoiste 
"oszczêdzanie czasu" na œpiewie Ludu Bo¿ego; 

 w¹ski repertuar pieœni; 

-  niektóre pieœni zawieraj¹ w swych s³owach b³êdy teologiczne lub 

      sformu³owania  niepewne  pod wzglêdem wiernoœci nauce Koœcio³a; 

-    spotyka siê pieœni oparte o melodie œwieckie;  czêsto ma miejsce 

      nieprawid³owe wykonywanie utworów (melodia, rytm, tempo); 

-     niejednolite teksty pieœni w ró¿nych ksi¹¿eczkach i œpiewnikach (np. 

      przestawiane s³owa, ró¿ny uk³ad  i liczba zwrotek  itp.); 

-    nieodpowiedni dobór pieœni w danym okresie roku liturgicznego, 

      podczas uroczystoœci czy œwi¹t; 

-    brak nauki œpiewu w œwi¹tyniach, na katechezach, w rodzinach; 

-    brak organistów lub s³abe ich przygotowanie do pe³nienia ich funkcji. 

       Koniecznie zatem trzeba szukaæ rozwi¹zañ tych problemów, bo ka¿dy 
z nas czuje, ¿e piêkny, wspólny œpiew Ludu Bo¿ego podczas liturgii i poza 
ni¹  to skarb, którego nie wolno straciæ. 

       Jeszcze s³ówko do tych osób, które maj¹ s³uch i g³os, ale... osobno. W 
imiê mi³oœci bliŸniego jak siebie samego:  nie œpiewajcie, proszê, w 
miejscach publicznych. To nie Wasza wina, ¿e jesteœcie afonami, ale dajcie 
siê ludziom skupiæ i pomodliæ... 

ks. Aleksander Radecki

Dokoñczenie  w nastêpnym numerze Biuletynu

Z cyklu: EUCHARYSTYCZNY SAVOIR-VIVRE

DROGA KRZY¯OWA

W  NASZYM  KOŒCIELE

To nie gwoŸdzie

 Ciê przebi³y,
lecz mój grzech, 
To nie ludzie Ciê

 skrzywdzili,
lecz mój grzech, 
To nie gwoŸdzie 

Ciê trzyma³y,
lecz mój grzech…

 

     Pi¹tkowego wieczoru (31 marca) trzeci rok z rzêdu odby³a siê droga 
krzy¿owa, zorganizowana przez Duszpasterstwo M³odzie¿y i zespó³ 
m³odzie¿owy Effatha. W mroku, przy dŸwiêkach stacji drogi krzy¿owej, 
której autorem tekstu jest Tomasz Pohl, a muzykê stworzy³ Cezary 
Paciorek, w skupieniu mogliœmy przemyœleæ czytane rozwa¿ania. Ka¿dy 
z nas móg³ przeprowadziæ swój wewnêtrzny rachunek sumienia... 
przeprosiæ, przebaczyæ, zapomnieæ... naœladuj¹c Jezusa.

Nie wiem czy to siê sta³o

Mówili ¿e umierasz
Mówili ¿e umar³eœ

Dnieje

Na stole cukrowy baranek
Uœmiecha siê spod wielkanocnej
Chor¹giewki
Nie wiem czy to siê sta³o

Mówili ¿e umar³eœ
By³ ju¿ pogrzeb
P³akali

Przesuwam pisanki bli¿ej okna
Nie wiem czy to siê sta³o

Idê w Tatry
Œpiewam Barkê

Czyto siê sta³o?

Kwiecieñ 2005   Joanna Pociask-Karteczka
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publicznie w takiej formie, ¿e powstaje z tego zgorszenie. Ba, wed³ug tych 
przywódców naród polski powinien byæ edukowany (czytaj: 
indoktrynowany) w kierunku tak zwanej tolerancji, a seksualnoœci w  
interpretacji gejowskiej powinny uczyæ siê dzieci ju¿ od  przedszkola (!).

*     *     *

        A  jak taka “edukacja” wygl¹da mo¿na by³o zaobserwowaæ miêdzy 
innymi  na pocz¹tku grudnia ub. roku  na przyk³adzie z Krakowa. Otó¿ 
stowarzyszenie “Lambda” zorganizowa³o w krakowskim magistracie 
warsztaty dla m³odzie¿y szkó³ œrednich poœwiêcone teoretycznie 
zagro¿eniu AIDS. Na warsztaty przyby³o sporo uczniów; po s¹siedzku 
dzieciaki ze szkó³ podstawowych uczestniczy³y w rozdaniu nagród 
konkursu plastycznego. W holu magistratu wy³o¿one by³y ulotki, które 
mia³y  wspomagaæ prelekcje  na tych warsztatach. Niestety, niektóre z nich 
nie dotyczy³y tematyki warsztatów. Zw³aszcza bulwersuj¹ce by³y ulotki  
firmowane przez Krakowsk¹ Grupê Gejów i Lesbijek. By³y w tych 
ulotkach drastyczne, wrêcz obsceniczne, szokuj¹ce normalnych ludzi, 
opisy technik homoseksualnych. Takie ulotki rozprowadzano na 
warsztatach dla m³odzie¿y, a dzieciaki ze szkó³ podstawowych same je 
sobie zabiera³y z holu magistratu!

*     *     *

          Powy¿szym problemom poœwiêcona by³a w drugim programie TVP 
w dniu 27. marca audycja Pospieszalskiego “Warto rozmawiaæ”.  W 
gor¹cej dyskusji g³ównym w¹tkiem by³ problem, jak dorastaj¹cym 
dzieciom przekazywaæ treœci zwi¹zane z seksualnoœci¹.  Przedstawiono w 
tej audycji przyk³ad seksualnego uœwiadamiania dzieci  i  m³odzie¿y w 
szko³ach przez g³ównego harcownika organizacji homoseksualnych w 
Polsce  p. Biedronia oraz p. profesor Œrodê. Poniewa¿ audycja emitowana 
by³a po godzinie 23.00 - przedstawiono uczestnikom dos³own¹ treœæ 
wspomnianych wy¿ej ulotek. Zw³aszcza wielkie zaniepokojenie zg³aszali 
bior¹cy udzia³ w audycji rodzice dzieci w wieku szkolnym. Jeden z 
dyrektorów liceum stwierdzi³, ¿e sprawdza w ka¿dym przypadku nie tylko, 
kto zamierza poprowadziæ w jego szkole zajêcia fakultatywne z omawianej 
dziedziny, lecz tak¿e spotyka siê osobiœcie z prelegentami, nie 
dopuszczaj¹c drastycznych treœci oraz obscenicznych form przekazu. Przy 
okazji widzowie dowiedzieli siê, ¿e ministerstwo wyda³o specjalny 
okólnik, nie dopuszczaj¹cy organizacji spo³ecznych i politycznych do 
szkó³, bez uzgodnienia  z tym  ministerstwem tematyki i programów 
spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹.

*     *     *

        Zebra³em powy¿ej garœæ informacji, aby pokazaæ dzia³anie 
mechanizmu prowokacji - i równoczeœnie mechanizmu blokowania oporu 
spo³ecznego przed promocj¹ rozk³adu. My, normalni Polacy, jesteœmy 
traktowani przez przedstawicieli “jedynie s³usznej” postawy jako 
homofoby, a niekiedy jako faszyœci. Czy naprawdê chcemy ¿yæ w 
spo³eczeñstwie, które traktuje zwi¹zki homoseksualne na równi z 
ma³¿eñstwami, oddaje dzieci  pod  opiekê dwóch tatusiów lub mamuœ, 
ka¿e uczyæ w przedszkolach i szko³ach o ró¿nych “orientacjach 
seksualnych” itd. Moim zdaniem potrzebne jest spokojne  i stanowcze: 
NIE!

JJ
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LOBBY  HOMOSEKSUALNE ATAKUJE
     “Nie ma takich instynktów, nawet b³êdnych, których nie mo¿na by 
przywieœæ do normalnoœci” uwa¿a kard. Alfonso López Trujillo, 
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Rodziny. W wywiadzie dla dziennika 
La Repubblica watykañski hierarcha skomentowa³ manifestacjê 
zwolenników zwi¹zków homoseksualistów, które odby³y siê niedawno w 
Mediolanie i Rzymie.
     W masowych wiecach, przygotowanych przez organizacje w³oskich 
homoseksualistów, protestowano przeciwko stanowisku Koœcio³a 
katolickiego oraz przeciwko tym ministrom w rz¹dzie w³oskim, którzy 
podkreœlaj¹ centralne miejsce  rodziny w spo³eczeñstwie.
      Kard. Trujillo przypomina, ¿e “ma³¿eñstwo to zwi¹zek kobiety i 
mê¿czyzny”. Jego zdaniem, uznanie przez prawo innych zwi¹zków 
“powoduje zamêt filozoficzny, prawny i teologiczny”, one zaœ s¹ “fa³szyw¹ 
monet¹ puszczon¹ w obieg”.

*     *     *

     S³ynny historyk, europose³ prof. Wojciech Roszkowski zamieœci³ w 
Rzeczpospolitej z 19 stycznia szczególnie godny polecenia tekst “Lobby 
homoseksualne atakuje”. Autor ostro skrytykowa³ przyjêt¹ niedawno 
wiêkszoœci¹ g³osów rezolucjê Parlamentu Europejskiego, wzywaj¹c¹ 
pañstwa cz³onkowskie do walki z homofobi¹. Stwierdzi³, ¿e rezolucja ta 
“stanowi najostrzejszy jak dot¹d atak lobby homoseksualnego na podstawy 
¿ycia spo³ecznego w Europie”. Wed³u Roszkowskiego, “ sami lobbyœci nie 
ukrywaj¹ najczêœciej, i¿ prawne uznanie zwi¹zków homoseksualnych jest 
tylko pierwszym krokiem ku ¿¹daniu prawa do adopcji i wychowania 
dzieci. Mówi¹ na przyk³ad, ¿e nie pragn¹ na razie prawa do adopcji, gdy¿ 
spo³eczeñstwo polskie nie jest na to przygotowane”. Przypomina to 
strategiê komunistów z pocz¹tków PRL. W 1944 r. Stalin instruowa³ 
kierownictwo PPR, by “na obecnym etapie” nie wysuwa³o “platformy 
socjalizmu”. Potem tê platformê zrealizowano z wiadomymi skutkami.

*     *     *

     W tej samej sprawie Kardyna³owie, Arcybiskupi i Biskupi  polscy  
zgromadzeni na 334. zebraniu plenarnym  Konferencji Episkopatu Polski w 
dniu 31stycznia wypowiedzieli siê nastêpuj¹co:
(...) pkt 5. Konferencja Episkopatu Polski zajê³a krytyczne stanowisko 
wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego odnoœnie homofobii, przyjêtej 
18 stycznia br. Rezolucja ta s³usznie odrzuca postawy dyskryminacji wobec 
osób o sk³onnoœciach homoseksualnych. Jednak wezwanie skierowanie do 
rz¹dów pañstw cz³onkowskich, by prawnie zrównaæ zwi¹zki osób tej samej 
p³ci ze zwi¹zkami ma³¿eñskimi, narusza zasady prawa naturalnego oraz 
stanowi zagro¿enie dla ma³¿eñstwa i rodziny. Biskupi apeluj¹ do 
Parlamentu Europejskiego o zaniechanie dzia³añ nosz¹cych znamiona 
dyktatury relatywizmu i zagra¿aj¹cych wolnoœci sumienia obywateli 
krajów Unii Europejskiej. (...)

*     *     *

       Ostatnio spotykamy siê czêsto z narzucaniem  innym ludziom przez 
przywódców ruchów “gejowskich” - bo przecie¿ nie przez spokojnie 
¿yj¹cych i pracuj¹cych w naszym spo³eczeñstwie ludzi z zaburzeniami 
seksualnymi -  swoich wartoœci i wzorców postêpowania. I robi¹ to  

WPOMINALIŒMY  JANA  PAW£A  II
 W niedzielê 2. kwietnia  popo³udniu w Klubie BETANIA , w 

kameralnych warunkach wspominaliœmy i modliliœmy siê o beatyfikacjê 
Jana Paw³a II. Charakterystyczne epizody z 27 - letniego pasterzowania na 
Stolicy Piotrowej Papie¿a - Polaka wspominaliœmy ogl¹daj¹c krótkie 
fragmenty filmów dokumentalnych. Poza okolicznoœciami wyboru i 
zamachu na ¿ycie Papie¿a ogl¹daliœmy mniej zapewne znane fragmenty 
filmów ilustruj¹ce kontakty Jana Paw³a II z dzieæmi, które "przepytywa³y" 
Papie¿a czy lubi szpinak, balonow¹ gumê do ¿ucia, czy w szkole bi³ siê z 
ch³opakami i o inne, dzieciêce sprawy. Wys³uchaliœmy równie¿  
nied³ugiego fragmentu “Listu do kobiet” przy czym tekst ilustrowany by³ 
piêknymi obrazami filmowymi. Stosunkowo du¿o czasu przeznaczyliœmy 
na przypomnienie papieskich pielgrzymek obejmuj¹cych nasze trójmiasto. 
S³yszeliœmy wiêc wypowiedziane przez Papie¿a z "mostku kapitañskiego" 
o³tarza- statku na Zaspie - JEDNI DRUGICH BRZEMIONA NOŒCIE. 
Przypomnieliœmy sobie równie¿ wypowiedziane przez Jana Paw³a II na 
sopockim hippodromie s³owa NIE MA SOLIDARNOŒCI BEZ MI£OŒCI.
       S³owa te zapewne wielu z nas pamiêta na co dzieñ, ale s³uchanie ich 
bezpoœrednio z ust Papie¿a ( oczywiœcie dziêki technice wideo) nie mo¿e 
przejœæ bez wra¿enia. Ogl¹daj¹c fragmenty filmu z hippodromu w Sopocie 
nie mo¿na by³o nie zauwa¿yæ niektórych osowian w bezpoœrednim 
"s¹siedztwie " Jana Paw³a II.
       Stosunkowo d³ugi fragment filmu dotyczy³ powstania Solidarnoœci. 
Przy tej okazji dowiedzieliœmy siê jak wygl¹da³ kontakt doradcy prezydenta 

      

Stanów Zjednoczonych z Papie¿em bezpoœrednio przed stanem wojennym 
w Polsce w roku 1981. Zabawny szczegó³ rozmowy to pytanie Papie¿a 
skierowane do ks. Dziwisza - Czy ja mam prywatny telefon? Fragmenty 
filmu przedzielone by³y narracj¹ p. Genowefy SZUDERA.
       Bardzo mi³ym elementem tego spotkania by³y recytacje wierszy o 
Papie¿u. Wiersze autorstwa uczniów naszej, osowskiej Szko³y 
Podstawowej. By³o to zapewne "prawykonanie" gdy¿ konkurs , w wyniku 
którego te wiersze zosta³y napisane, dopiero co siê zakoñczy³. Wiersze 
recytowal i  KAROLINA STENCEL z kl  VIA,  DOROTA 
MARMO£OWSKA oraz WOJCIECH JANKOWSKI z kl VIE. Uczniów 
przygotowa³y do recytacji panie Aniela HAMERA, Jolanta WEISS oraz 
Krystyna SAWICKA. Zarówno Paniom jak i m³odym autorom i 
wykonawcom bardzo serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za 
uœwietnienie naszego kameralnego spotkania wspomnieniowego.
       Wspominanie Wielkiego Papie¿a bez œpiewania chocia¿by Jego 
ulubionej Barki by³oby swego rodzaju “nietaktem”. Dlatego te¿ przy 
akompaniamencie p. Mariusza PERGO£A œpiewaliœmy nie tylko Barkê. 
Jedna z pieœni to Po¿egnanie z Matk¹ Bosk¹ z Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Pieœñ ta ³¹czona jest z Janem Paw³em II. Czy takie ³¹czenie jest 
uprawnione, tego nie mo¿emy twierdziæ, natomiast pieœñ jest melodyjna i 
uczyliœmy siê  j¹  œpiewaæ równie¿ w czasie tego spotkania.
       W sposó naturalny spotkanie zakoñczy³o siê fragmentami filmu z 
pogrzebu Jana Paw³a II oraz modlitw¹ o Jego beatyfikacjê.
       Wszystkim wykonawcom i uczestnikom, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania spotkania, nale¿¹ siê bardzo serdeczne podziêkowania. 
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