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PIERWSZA ENCYKLIKA  
OJCA ŒWIÊTEGO

     25 stycznia w Watykanie zaprezentowano 
pierwsz¹ encyklike Benedykta XVI - “Deus caritas 
est” - “Bóg  jest mi³oœci¹”.W tym samym czasie, w 
siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu 
Polski w Warszawie, odby³a siê konferencja 
prasowa, na której encyklikê zaprezentowali: ks. 
prof. dr hab. Janusz Królikowski, ks. dr hab Jacek 
Bolewski SJ i red. Bogdan Sadowski. Nale¿y dodaæ, 
¿e encyklikê o mi³oœci i mi³osiedziu zacz¹³ pisaæ Jan 
Pawe³ II, ale nie zd¹¿y³ jej dokoñczyæ. Na temat tej 
encykliki mówi ks. prof. dr hab. Janusz 
Królikowski, wyk³adowca PAT i Papieskiego 
Uniwersytetu Œwiêtego Krzy¿a w Rzymie:

  - Jakby Ksi¹dz “zareklamowa³”  tê encyklikê, dlaczego warto j¹ 
przeczytaæ?
    - Jednym z podstawowych walorów tej encykliki jest jej aktualnoœæ. Ona 
mówi nam o mi³oœci w kontekœcie ogólnoludzkim i wspó³czesnym. Jest 
tak¿e takim wydarzeniem, w którym œwiat i Koœció³ wzajemnie siê 
spotykaj¹. Encyklika jest wiêc odpowiedzi¹ na szczególn¹ potrzebê 
wspó³czesnoœci. Obecnie widzimy, ¿e œwiat szuka mi³oœci, bo ona jest mu 
potrzebna. Ta encyklika mówi o istocie chrzeœcijañstwa.
   - Jakby Ksi¹dz  podsumowa³  te rozwa¿ania o mi³oœci?
  - Benedykt XVI pokazuje pe³n¹ afirmacjê mi³oœci. I to tej ludzkiej, która 
wyra¿a siê na tym poziomie bardzo podstawowym. Jako jej podstawowy 
przejaw pokazuje nam mi³oœæ ma³¿eñsk¹. Papie¿ dowodzi, ¿e mi³oœæ ta jest 
czymœ naturalnym i koniecznym. Mówi tak¿e o przes³aniu Koœcio³a. O 
tym, ¿e mi³oœæ wype³nia siê w Bogu. To równie¿ Bóg daje nam wzór 
mi³oœci. Papie¿ cytuje znamienne s³owa œw. Augustyna, który pisa³, ¿e 
je¿eli zobaczy³eœ mi³oœæ, to zobaczy³eœ Boga.
   - Jak Ojciec Œwiêty widzi mi³oœæ miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹?
  - Papie¿ bardzo mocno afirmuje ten rodzaj mi³oœci. Po raz pierwszy w 
historii Koœcio³a tak mocno odwo³uje siê i analizuje greckie pojêcie “eros”, 
które wspó³czeœnie nabra³o  dwuznacznoœci. Ojciec Œwiêty widzi tê mi³oœæ 
jako coœ bardzo ludzkiego. Dopatruje siê sensu tej mi³oœci w tajemnicy 
stworzenia. Jednak wyraŸnie mówi, ¿e nie mo¿na  siê zatrzymaæ na tym 
poziomie. Bowiem mi³oœæ erotyczna musi byæ uporz¹dkowana, aby nie 
sta³a siê mi³oœci¹ egoistyczn¹.
   - Dlaczego Papie¿ napisa³ encyklikê o mi³oœci?
   - Porusza problem, z którym bezustannie siê spotykamy. Przecie¿ 
cz³owiek ca³y czas poszukuje Mi³oœci. To rodzi równie¿ problemy. 
Poniewa¿ pojêcie mi³oœci jest bezustannie mylnie interpretowane., Papie¿ 
porz¹dkuje te interpretacje i pokazuje, czym w istocie jest mi³oœæ i jak 
powinno siê j¹ realizowaæ. Przestrzega nas przed wypaczeniami.
   - Jakim autorem jest Benedykt XVI?
   - Wymagaj¹cym. Encyklika jest napisana jêzykiem spekulatywnym i 
trudnym. Odwo³uje siê do bardzo wielu kategorii zaczerpniêtych z 
filozofii, teologii, z Biblii, œwiata klasycznego i wspó³czesnego. Jest w niej 
bardzo wielka panorama myœlicieli i tendencji. Chyba w ¿adnym 
dokumencie Koœcio³a tego nie spotka³em.

Rozmawia³ Artur Stelmasiak
“Niedziela” nr 6/2006

Jaki by³ ubieg³y rok 2005 dla 
duszpasterstwa?      

      W styczniowym numerze Rodziny Osowskiej przedstawiliœmy such¹ 
statystykê, która nakreœla³a strukturê naszej parafii w roku ubieg³ym.  
Wchodz¹c w nowy ju¿ rok 2006 warto podsumowaæ i zastanowiæ siê, 
jaki by³ rok miniony dla duszpasterstwa.  Wiemy, ¿e rok  2005 to okres 
wielkich wydarzeñ w ca³ym Koœciele i nade wszystko jest to rok 
przejœcia naszego umi³owanego Ojca œwiêtego Jana Paw³a II do domu 
Ojca oraz wybór nowego nastêpcy Piotra - Benedykta XVI. Te wielkie 
wydarzenia koœcielne nie mog³y nie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ i 
zaanga¿owanie  naszych  grup duszpasterskich. 
      W ramach ich dzia³añ  w okresie letnim i wiosennym na wypoczynek 
wyjecha³o ponad 180 dzieci i m³odzie¿yb. Bardzo aktywnie wyró¿nia³y 
siê nasze zespo³y muzyczne, nie tylko  w naszej parafii.Wyje¿d¿a³y 
tak¿e  na ró¿ne konkursy i bra³y udzia³ w wydarzeniach liturgicznych na 
szczeblu diecezjalnym a nawet krajowym. Tak np. zespó³ dzieciêcy 7 
nieb zosta³ laureatem Wielkopolskiego Przegl¹du Piosenki Religijnej, 
jak równie¿ zaj¹³ II miejsce w wojewódzkim konkursie piosenki. 
Podobnie zespó³ Allegretto, który tworzy³ oprawê muzyczn¹ na 
hipodromie sopockim  w czasie Mszy œw. upamiêtniaj¹cej obecnoœæ 
Jana Paw³a II w tym miejscu. Wielkim wyró¿nieniem by³o zaproszenie 
tego zespo³u na wystêp do Ratusza Gdañskiego, aby uœwietni³ 
uroczystoœæ Œwiêta Edukacji Narodowej. Zespó³ Effatha bra³ czynny 
udzia³ w wszelkich wa¿nych wydarzeniach parafialnych, ale pewnie 
najistotniejszym punktem by³ udzia³ w charytatywnym koncercie 
Gospel na rzecz hospicjum, który swoim rozmachem œci¹gn¹³ 
publicznoœæ z terenów ca³ej archidiecezji. Dodaæ nale¿y, ¿e w³asnymi 
œrodkami wyda³ p³ytê CD w profilu Live, co jest jednak tylko 
przedsmakiem nagrania, które ma siê ukazaæ w tym roku. Cieszy 
wra¿liwoœæ naszej m³odzie¿y na cierpienie i potrzeby ludzi cierpi¹cych -  
oprócz wspomnianego koncertu zespó³ Allegretto podj¹³ sta³¹ 
wspó³pracê z sopockim  hospicjum i m.inn. organizuje co miesiêczne 
spotkania z muzyk¹. 
     Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê nasza strona 
internetowa, a to dziêki aktywnoœci naszych adminów, którzy 
niestrudzenie dbaj¹ o aktualizowanie wydarzeñ. Na tym polu nale¿y 
wyró¿niæ grupê ministranck¹, której strona internetowa zajê³a I 
miejsce w konkursie diecezjalnym LSO. 
     Nasz  comiesiêczny biuletyn parafialny szybkimi krokami zbli¿a siê 
do 100 wydania i trzeba zauwa¿yæ, i¿ na jego ³amach nie tylko wspomina 
siê o wa¿nych wydarzeniach, ale dotyka on równie¿ aktualnych 
problemów parafii i naszej spo³ecznoœci.   
     Niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem jest, i¿ nasza parafia sta³a siê 
baz¹ pielgrzymi¹ grupy Bia³o - Br¹zowej P¹tników pieszej pielgrzymki z 
Gdañska na Jasn¹ Górê. Równie¿  wydarzeniem jest powstanie nowej 
grupy duszpasterskiej "Oazy" gromadz¹cej m³odzie¿ gimnazjaln¹. 
     Nie mo¿na pomin¹æ w minionym roku dzia³alnoœci kawiarenki 
parafialnej Betania, spe³niaj¹cej wa¿n¹ rolê w ¿yciu ró¿nych grup 
parafialnych. W naszej kawiarence spotykaj¹ siê Ró¿e Parafialne, 
Koœció³ Domowy, Grupa Medjugorie, a tak¿e æwicz¹ nasze zespo³y 
muzyczne i chór parafialny oraz mile spêdzaj¹ czas amatorzy bryd¿a i 
szachów.
     Miniony rok by³ pe³en efektów i mam nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze 
wiêcej tego typu wydarzeñ w roku 2006. Bardzo dziêkujê tym 
wszystkim, którzy czynnym udzia³em przyczyniaj¹ siê do intensywnego 
¿ycia duszpasterstwa naszej parafii. W sposób szczególny pragnê 
wymieniæ p. Renatê i Grzegorza Grochowskich, p. Annê i Jaros³awa 
Soleckich, p. Mariusza Pergo³a, p. Adama Jasiewicza, p. Jana Juranka 
oraz p. Andrzeja Balka. Jestem wdziêczny za okazywan¹ pomoc i 
owocn¹ wspó³pracê. 

Ks. Maciej Sobczak
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Nasz chór na stanowisku

Przedstawienie jase³kowe

Z galerii www.osowa.com

Z galerii www.osowa.com

Spotkanie op³atkowe dla seniorów

SZKOLNE KO£A CARITAS
     W zesz³ym  roku szkolnym w naszej Szkole Podstawowej powsta³o 
Szkolne Ko³o Caritas (SKC). SKC to organizacje m³odzie¿owe 
dzia³aj¹c¹ na terenie szkó³, w³¹czaj¹ce siê na zasadzie wolontariatu w 
dzia³alnoœæ charytatywn¹. Zadaniem SKC jest niesienie pomocy 
osobom potrzebuj¹cym  przede wszystkim z w³asnego œrodowiska 
szkolnego. Zadania Ko³a wynikaj¹ z Chrystusowego przykazania 
mi³oœci bliŸniego, które winno byæ odnoszone do ka¿dego, bez 
wzglêdu na jego przekonania, wyznanie, narodowoœæ czy rasê. 
    Nasze Szkolne Ko³o Caritas gromadzi uczennice z klas IV- VI. Na 
miarê naszych mo¿liwoœci staramy siê pomagaæ osobom 
potrzebuj¹cym, pracowaæ nad sob¹, mobilizowaæ siê wzajemnie do 
podjêtych zadañ, poœwiêcaæ innym swój wolny czas. Nasz¹ pos³ugê 
rozpoczêliœmy od przygotowania i sprzeda¿y w ubieg³ym roku, razem 
z Paniami z Parafialnego Zespo³u Caritas, palm wielkanocnych 
(uzyskany dochód zosta³ przeznaczony na Hospicjum œw. Józefa w 
Sopocie). Na Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego, dla tego domu, 
przygotowaliœmy œwi¹teczne stroiki. Braliœmy tak¿e udzia³ w akcji 
"Pola nadziei". W tym roku szkolnym braliœmy udzia³ w warsztatach 
szkoleniowych  "WyobraŸnia mi³osierdzia".  Ponadto,  
przeprowadziliœmy zbiórkê s³odyczy i zabawek dla dzieci  z Wo³ynia. 
W ka¿dym miesi¹cu, w dniu kiedy w szkole odbywaj¹ siê koncerty 
"Bajnutka", prowadzimy sprzeda¿ ciast. Uzyskane pieni¹dze 
przeznaczamy dla dzieci potrzebuj¹cych z naszej szko³y. Z okazji 
Œwiat Bo¿ego Narodzenia do domu hospicyjnego zawieŸliœmy 
przygotowane przez nas ozdoby œwi¹teczne. D³ugo pracowaliœmy te¿ 
nad  inscenizacj¹ bajki pt. "Œpi¹ca królewna", któr¹ przedstawiliœmy 
naszym najm³odszym szkolnym  kolegom, mieszkañcom  Pensjonatu 
"Têcza . (planujemy równie¿ pokazaæ je mieszkañcom Domu  Seniora 
im Jana Paw³a II oraz dzieciom z  domu dziecka - Domu im. J. 
Korczaka ). Jako grupa wspó³uczestniczyliœmy równie¿ w sprzeda¿y 
œwiec wigilijnych z Parafialnym Zespo³em  Caritas. 
     Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Maj¹c na uwadze s³owa 
Chrystusa: Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê wzajemnie 
mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em (J 13,34), pe³ni nadziei  idziemy 
dalej w naszej misji pomagania cz³owiekowi. I choæ czêsto bywa 
trudno, nie zniechêcamy siê, poniewa¿ wiemy, ¿e to, co robimy ma 
sens i ¿e dla takiego celu, warto poœwiêciæ samego siebie. Oby nie 
zabrak³o nam si³.

 Marzena Litwiñska

WYDARZENIA  PARAFIALNE
Kulig w Przodkowie w relacji Oli:   
        Mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ tradycyjnie wybraliœmy siê równie¿ w tym 
roku na kulig. Jednak tegoroczny kulig by³ nieco inny ni¿ ostatnio, ju¿ choæby  
ze wzglêdu na wieczorow¹ porê.
     Grupa licz¹ca ponad 25 œmia³ków, na czele z ks. Maciejem i 
póltorarocznym Micha³kiem, wyruszy³a w œrodê 8. lutego oko³o godziny 
16.00 spod koœcio³a. Naszym celem by³o Przodkowo, a dok³adniej po³o¿one 
gdzieœ na uboczu gospodarstwo w miejscowoœci Trzy Rzeki. Gdy dotarliœmy 
na miejsce, czeka³y ju¿ na nas zaprzê¿one konie z doczepionymi z ty³u 
sankami. Nie pozosta³o wiêc nic innego, jak znaleŸæ sobie wygodne miejsce na 
jednych z nich. Nic prostszego  mog³oby siê zdawaæ. Jednak mia³o to istotne 
znaczenie, o czym przekonali siê niektórzy ju¿ na pierwszym zakrêcie! Dziêki 
"pomocy" niektórych panów ze œrodkowych sanek "ty³y" mia³y zapewnione 
niesamowite atrakcje, które obecnie przejawiaj¹ siê w postaci siniaków. 
          Nieod³¹cznym elementem jazdy by³a bitwa na œnie¿ki, a raczej lataj¹ce 
masy œnie¿ne, zmieniaj¹ce swój kierunek z tylnego na przedni i na odwrót. 
Wobec takiej artylerii nie mo¿na by³o pozostaæ biernym, gdy¿ nawet 
niezaanga¿owani padali ofiar¹ tych zmasowanych ataków. Po wielu 
wywrotkach i zwi¹zanych z tym postojach uda³o siê wreszcie dotrzeæ na 
miejsce, gdzie czeka³o na nas ju¿ rozpalone ognisko oraz gor¹ca grochówka. 
Ta ostatnia smakowa³a niektórym tak bardzo, ¿e koniecznie chcieli poznaæ 
pani¹, która j¹ ugotowa³a.  Nie zabrak³o te¿ pieczonych  kie³basek i weso³ych 
rozmów wokó³ ogniska. 
     Posiliwszy siê, mogliœmy stawiæ czo³a kolejnym wyzwaniom, a 
mianowicie zjazdom na workach. Choæ procedura podobna by³a do zjazdu na 
sankach, to jednak przyjemniej siê siedzia³o na wypchanym sianem worku. 
Problem pojawia³ siê jedynie w momencie, gdy trafiwszy na specjalnie 
zbudowan¹ skoczniê, traci³o siê worek spod "siedzenia". W najlepszym 
wypadku oznacza³o to kolejnego siniaka do kolekcji, jednak niektórzy okupili 
to bardziej bolesnymi st³uczeniami. To jednak nie powstrzyma³o ich od 
kolejnych zjazdów, ani nie zgasi³o uœmiechów na twarzach. 
          Nastêpnym punktem programu by³a bitwa na œnie¿ki, która trwa³a ju¿ do 
samego koñca wyprawy. Niektórzy odwa¿ni mieli tak¿e okazjê dosi¹œæ konia. 
Inni korzystaj¹c z zaproszenia gospodarza poczêstowali siê tabak¹.
          Po tak wielu atrakcjach czeka³a nas jeszcze droga powrotna przy œwietle 
pochodni, które sami musieliœmy trzymaæ, co jeszcze bardziej utrudnia³o 
utrzymanie siê na sankach. Poobijani, ale zadowoleni wróciliœ
my do domów. A w drodze powrotnej nasuwa³o siê tylko jedno pytanie:  kiedy 
kolejny kulig?

*     *     *
     W 1858 roku, w cztery lata po og³oszeniu przez Piusa IX dogmatu o 
Niepokalanym Poczêciu, Matka Bo¿a objawi³a siê ubogiej pasterce, œw. 
Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas 
osiemnastu objawieñ (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywa³a do 
modlitwy i pokuty. Matka Bo¿a poleci³a dziewczynce, aby przychodzi³a przez 
kolejnych 15 dni. 
       16 lipca, w uroczystoœæ Matki Bo¿ej Szkaplerznej, Matka Bo¿a pojawi³a 
siê po raz ostatni. 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu 
badaniach og³asza dekret, ¿e "mo¿na daæ wiarê" zjawiskom, jakie siê 
przydarzy³y w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystêpuje do 
budowy œwi¹tyni. W roku 1875 poœwiêca j¹ uroczyœcie arcybiskup Pary¿a 
Guibert. W uroczystoœci tej wziê³o udzia³: 35 arcybiskupów i biskupów, 3000 
kap³anów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowi³ œwiêto 
Objawienia siê Matki Bo¿ej w Lourdes, które œw. Pius X w 1907 r. rozci¹gn¹³ 
na ca³y Koœció³. W roku 1925 nastêpuje uroczysta beatyfikacja b³. Bernadetty 
a w roku 1933 jej kanonizacja.
      Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II dzieñ 11 lutego, dzieñ pierwszego objawienia 
Matki Bo¿ej z Lourdes, ustanowi³ Œwiatowym Dniem Chorego. Dzieñ ten, 
obchodzony od 1993 roku, ma na celu zwrócenie uwagi na wo³anie, jakie 
p³ynie ze strony œwiata cierpienia. Jest wezwaniem skierowanym do 
spo³eczeñstw, organizacji rz¹dowych, politycznych i miêdzynarodowych o 
podjêcie walki o godnoœæ cz³owieka. 
     W naszej parafii od kilku lat w Dzieñ Chorego  sprawowana jest uroczysta 
Msza Œw. po³¹czona ze specjalnym b³ogos³awieñstwem chorych 
Najœwiêtszym Sakramentem. Tegoroczna Msza Œw. by³a uœwietniona 
œpiewem m³odzie¿owego zespo³u ALLEGRETTO pod kierunkiem p. Anny 
Soleckiej. Po Mszy Œw. uczestnicy uroczystoœci spotkali  siê w Klubie 
BETANIA przy kawie i ciastach przygotowanych przez Panie z Parafialnego 
Zespo³u CARITAS oraz z Rodziny Ró¿añcowej. Spotkanie to dla wielu 
starszych osób jest  jedn¹ z nielicznych okazji do spotkania wielu znajomych 
prze¿ywaj¹cych czêsto podobne trudnoœci we wzajemnych kontaktowaniu siê. 
Dlatego te¿ organizatorom spotkania oraz tym, którzy bezinteresownie 
zapewnili potrzebuj¹cym mo¿liwoœæ wygodnego i bezpiecznego dojazdu do 
koœcio³a sk³adamy s³owa podziêkowania - BÓG  ZAP£AÆ!

*     *     *
     W niedzielê 12. lutego 
zespó³ Effatha mia³ zaszczyt 
zaœpiewaæ parê utworów z 
c a ³ e j  p u l i  m u z y k i  
katolickiej w pubie Patio. O 
dziwo, Effatha okaza³a siê 
p i e r w s z y m  z e s p o ³ e m  
katolickim, który goœci³ na 
s c e n i e  p u b u  P a t i o .  
Pojawiliœmy siê tam oko³o 
1 7 : 3 0  i  p o  k r ó t k i c h  

przygotowaniach Effatha zaœpiewa³a polskie piosenki katolickie i 
trochê gospelowych utworów. Po wystêpie zespo³u prowadz¹cy 
wyst¹pi³ jako solista, a przygrywa³y mu Mariusz na pianinie, Tomek na 
basie i jego kolega na gitarze. Nie zabrak³o te¿ perkusji. Ogólnie 
wyjazd by³ bardzo udany. Wieczór spêdziliœmy w mi³ej atmosferze.

*     *     *
W poniedzia³kowy wieczór 20 lutego 2006 roku zespó³ Effatha da³ 
wspan ia ³y  konce r t ,  
zaœpiewa³ 12 utworów 
religijnych, stworzy³ 
niesamowit¹ atmosferê, a 
co najwa¿niejsze modli³ 
siê poprzez œpiew i 
wys³awia³ Boga. Ca³y 
koncert zosta³ nagrany i 
bêdzie wydany jako 
trzecia p³yta zespo³u 
Effatha. Szersz¹ relacjê z 
t e g o  k o n c e r t u  
w y d r u k u j e m y   w  
nastêpnym  numerze Biuletynu.

2   RODZINA   OSOWSKA  NR 2  (96)                                                                                           



ZACZYNA SIÊ WIELKI  POST
     Sobór nicejski w 325 r. okreœli³ czas postu do czterdziestu dni. Dni 
postne obliczano od Wielkiego Czwartku wstecz - tak wiêc pocz¹tek postu 
przypada³ na szóst¹ niedzielê przed Wielkanoc¹, czyli pierwsz¹ niedzielê 
Wielkiego Postu. Poniewa¿ niedziele by³y wolne od postu jako 
tygodniowej Paschy, st¹d dni postnych by³o tylko 34, a dodaj¹c Wielki 
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê- 36 dni rzeczywistego postu. Na prze³omie VI i VII 
wieku dla uzyskania liczby czterdziestu dni rzeczywistego postu dodano 
brakuj¹ce cztery dni, przesuwaj¹c pocz¹tek Wielkiego Postu z niedzieli na 
œrodê, zwan¹ Œrod¹ Popielcow¹. 
      Liczba 40 wystêpuje w Biblii i ma znaczenie symboliczne. Przywodzi 
na pamiêæ starodawne wydarzenia, takie jak 40 dni potopu; 40 lat 
wêdrówki Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania 
Moj¿esza na górze Synaj, gdzie otrzyma³ on od Boga tablice prawa. A nade 
wszystko symboliczna liczba czterdzieœci dni postu wi¹¿e siê z okresem 
Chrystusowego przygotowania do swojej Paschy przez pobyt na pustyni, 
naznaczony samotnoœci¹, modlitw¹ i walk¹ z szatanem (por. Mt 4,1-11). 
Walka ta zakoñczy³a siê ostatecznym zwyciêstwem Chrystusa nad 
szatanem, grzechem i œmierci¹ oraz chwalebnym  zmartwychwstaniem.
     Liturgia Wielkiego Postu koncentruje siê wokó³ trzech tematów, które 
raz po raz przewijaj¹ siê w modlitwach i czytaniach biblijnych tego okresu. 
S¹ nimi: chrzest, pokuta i Mêka Pañska.
      Rozwój liturgii wielkopostnej sprawi³, ¿e wszystkie dni powszednie 
maj¹ w³asny formularz mszalny. Te formularze ubogacaj¹ liturgiê w 
aspekcie teologicznym. Ka¿dy z nich jest wspania³¹ katechez¹ biblijn¹, 
zawieraj¹c¹ wiele wskazówek etycznych dla chrzeœcijañstwa. W 
przesz³oœci dla katechumenów by³y pomoc¹ w przygotowaniu do przyjêcia 
chrztu. Dziœ dla wszystkich wiernych teksty te s¹ zachêt¹ do ¿ycia ³ask¹ 
sakramentu chrztu i do przestrzegania zobowi¹zañ z niego wynikaj¹cych. 
S¹ te¿  zachêt¹ do ¿ycia ³ask¹ i duchem sakramentu pokuty i pojednania. 
Przypominaj¹, ¿e nale¿y unikaæ grzechu, który obra¿a Boga, i tego 
wszystkiego, co do grzechu prowadzi.

PAPIE¯ OSTRZEGA  PRZED  
HARRYM  POTTEREM

     Sukces, jaki odnosz¹ ksi¹¿ki o Harrym Potterze, spektakularne 
wprowadzanie na rynek kolejnych tomów, wreszcie wpisanie ich na listê 
lektur szkolnych powoduj¹, ¿e tylko nieliczni uczniowie, nauczyciele czy 
rodzice, którym ta seria siê nie podoba, maj¹ odwagê przeciwstawiæ siê 
szalonej modzie. Tak¿e opinia Koœcio³a, ¿e ksi¹¿ki te s¹ szkodliwe, czêsto 
jest przyjmowana z niedowierzaniem. Znakomit¹ pomoc¹ dla tych, któ
rzy ceni¹ w myœleniu niezale¿noœæ od narzucanych mód, jest ksi¹¿ka 
Gabriele Kuby pt. Harry Potter  dobry czy z³y? Jest to staranna i dobrze 
uargumentowana analiza serii. Tych, którzy uwierzyli, ¿e tytu³owy 
bohater jest wcieleniem dobra, autorka przekonuje, ¿e Harry Poter tylko 
pozornie walczy ze z³em, a w ksi¹¿kach o nim z³o jest stale obecne, z 
narastaj¹c¹ z tomu na tom intensywnoœci¹. Emocjonalna manipulacja i 
intelektualny zamêt powoduj¹, ¿e czytelnik jest konsekwentnie 
pozbawiany umiejêtnoœci odró¿niania dobra od z³a.
      Ojciec Œwiêty Benedykt XVI, jeszcze przed wyborem na Stolicê 

Piotrow¹, okreœli³ ksi¹¿kê Gabriele Kuby jako 
pouczaj¹c¹ i osobiœcie podziêkowa³ za ni¹ 
autorce. W liœcie z 7. marca 2003 r. kard. Joseph 
Ratzinger tak pisze do autorki: "Dziêkujê 
bardzo za pouczaj¹c¹ ksi¹¿kê. Dobrze, ¿e 
wyjaœnia Pani sprawy Harry'ego Pottera, 
poniewa¿ jest to subtelne uwiedzenie, które 
oddzia³uje niepostrze¿enie a przez to g³êboko i 
rozk³ada chrzeœcijañstwo w duszy cz³owieka, 
zanim mog³o ono w ogóle wyrosn¹æ".
       W polskim wydaniu ksi¹¿ki autorka 
umieœci³a rozdzia³: Papie¿ Benedykt XVI 
ostrzega przed Harrym Potterem. Ksi¹¿kê 
Gabriele Kuby powinni przeczytaæ rodzice i 
nauczyciele, którzy pragn¹ chroniæ dzieci, oraz 
wszyscy, którzy nie chc¹ siê poddaæ szeroko 

zakrojonej manipulacji i pragn¹ p³yn¹æ pod pr¹d potteromanii.
______________________________________________________
Gabriele Kuby, Harry Potter  dobry czy z³y? Polskie Wydawnictwo 

Encyklopedyczne s.c. http://www.polwen.pl

Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê

P O P I E L E C
Dzisiaj popiól przyj¹³em na g³owê
w liturgicznym geœcie Koœcio³a.

Przyk³adem odwiecznych pokutników
cz³owiek próbuje usilnie

odnaleŸæ na nowo
drogê do œwiat³a,

jakie jest mu dostêpne,
by w jego zasiêgu

zmniejszaæ choæ trochê
dystans miêdzy œwiatem

a zaœwiatem,
a¿ spe³nieniem

siê stanie.

Moc¹ cz³owieka jest mi³oœæ.

Niech wiêc wskrzesza nas
z prochu
nicoœci.

Ks. Janusz A. Kobierski

 Wspó³praca z parafi¹ z BAMBERGU
    Z pytañ niektórych naszych parafian mo¿na wnioskowaæ, ¿e zasady 
planowanej wymiany z parafianami z  Bambergu budz¹ pewne niejasnoœci. 
Wyjaœniamy wiêc jeszcze raz:
1. Wymiana ma odbyæ siê na zasadzie wzajemnoœci. Oznacza to, ¿e po 
wizycie z Bambergu grupa  naszych parafian pojedzie z rewizyt¹. Byæ 
mo¿e od³o¿ymy ten wyjazd do wiosny przysz³ego roku.
2. Pobyt naszych goœci przewidywany jest na okres 26 sierpnia do 3 
wrzeœnia bie¿¹cego roku.
3. Jako gospodarze zobowi¹zujemy siê zapewniæ goœciom nocleg i 
œniadanie oraz  kolacjê. Obiady goœcie  bêd¹ spo¿ywali na w³asny 
rachunek, gdy¿ przewiduj¹ bardzo bogaty program turystyczno - 
krajoznawczy, który przygotowuje na ich zamówienie jedno z gdañskich 
biur turystycznych (bez naszego udzia³u).

4. Bardzo wskazane wydaje siê zorganizowanie spotkania  towarzyskiego 
po³¹czonego ze spacerem po Osowie. Goœcie planuj¹ na takie spotkanie 
zaprosiæ równie¿ przedstawicieli m³odzie¿y warszawskiej, która goœci³a u 
nich w czasie Dni M³odzie¿y w Kolonii.
      Realizacja tak zaplanowanej wymiany uwarunkowana jest  w 
oczywisty sposób od znalezienia w naszej parafii dostatecznej iloœci 
chêtnych do podjêcia goœci. Z dotychczasowych zg³oszeñ wynikaæ mo¿e 
raczej pesymistyczna ocena szans na realizacjê takiego zamierzenia. 
Dlatego te¿ pozwoli³em sobie jeszcze raz  przedstawiæ zasady wymiany, 
aby zachêciæ do zg³aszania swojego udzia³u w tej wymianie. Ze 
zrozumia³ych powodów nie  powinniœmy oci¹gaæ siê z podejmowaniem 
decyzji, gdy¿ partnera nale¿y szanowaæ i nie wolno go zaskakiwaæ 
szczególnie wtedy,  kiedy nasze decyzje mia³y by byæ negatywne. Dlatego 
te¿ bardzo prosimy o zachowanie  terminu zg³oszeñ do 15 marca. 
Zg³oszenia przyjmowane s¹ w kancelarii parafialnej .                                                                                                       

PARAFII p.w. ŒW. POLIKARPA BISKUPA MÊCZENNIKA
która 23. lutego b.r. obchodzi³a po raz szósty swoje Imieniny, Redakcja
¿yczy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i dalszego rozwoju - SZCZÊŒÆ  BO¯E!
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    W ka¿d¹ drug¹ œrodê miesi¹ca, po Mszy Œw. i ró¿añcu ok. godz.18, 
uczestnicy apostolatu maryjnego spotykaj¹ siê w Klubie, gdzie 
prowadzone s¹ rozmowy i dyskusje o charakterze formacyjnym. Ostatnio 
tematem dywagacji by³o cierpienie. Na najbli¿sze spotkanie w dniu 8 
marca uczestnicy przygotowuj¹ siê do rozmów na temat postu i jego 
znaczenia w ¿yciu religijnym.
     Œmieræ Jana Paw³a II  w I sobotê miesi¹ca  (2 kwietnia 2005 r)  oraz 
fakt,  jak pisze W. £aszewski w ksi¹¿ce £ucja, Jan Pawe³ II i my, ¿e “I 
sobota by³a umi³owanym dniem Papie¿a”, sprawi³, ¿e od czerwca 2005 
doœæ liczna grupa naszych parafian spotyka siê w I sobotê miesi¹ca na 
Mszy Œw. o godz. 8 a  nastêpnie uczestniczy w  nabo¿eñstwie .
   Przypominaj¹c o zbli¿aj¹cej siê rocznicy  œmierci Jana Paw³a II  
apelujemy do dzia³aj¹cych w parafii grup wspólnotowych  o 
zorganizowanie stosownej uroczystoœci parafialnej. Informujemy 
równoczeœnie, ¿e w marcu w niedzielê po Mszy Œw. o godz. 16 a ponadto, 
je¿eli bêdzie taka potrzeba, w œrodê po Mszy Œw. o godz. 17 bêdzie mo¿na 
obejrzeæ film wideo: JAN PAWE£ II PAPIE¯, KTÓRY TWORZY£ 
HISTORIÊ. Zapraszamy do udzia³u wszystkich chêtnych!

Wiadomoœci z BETANII
      Ostatni okres charakteryzuje siê doœæ wyraŸnym o¿ywieniem w  
dzia³alnoœci Klubu BETANIA. W pewnym stopniu wynika to z warunków 
zimowych gdy¿ sala klubowa jest  w zasadzie jedyn¹ sal¹ systematycznie 
ogrzewan¹. Nie jest to jednak jedyny powód o¿ywienia. Podkreœliæ nale¿y 
wyraŸny wzrost zainteresowania towarzyskimi spotkaniami bryd¿owymi. 
Równie¿ systematycznie spotykaj¹ siê szachiœci pod kierunkiem p. Feliksa 
Najbara a ostatnio zainicjowane zosta³y spotkania Ruchu Œwiat³o ¯ycie.  
Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na rozwój grupy o charakterze apostolstwa 
maryjnego. Pocz¹tek tej dzia³alnoœci dali uczestnicy pielgrzymek do 
Medjugorie oraz sympatycy Radia Maryja. Byæ mo¿e s³owa "sympatycy 
Radia Maryja" budz¹ u niektórych nienajlepsze skojarzenia intensywnie 
wywo³ywane, jak dotychczas doœæ skutecznie,  przez liberalne media. 
Œwiadomoœæ ta u ludzi znaj¹cych rzeczywiste walory tego w pe³ni polskiego 
i niezale¿nego œrodka komunikacji spo³ecznej, wzmaga  potrzebê modlitwy 
zarówno w intencji Ojczyzny, Radia Maryja jak i tych wszystkich, którzy 
powtarzaj¹c nie swoje opinie  na temat Radia Maryja sk³aniaj¹ do  
traktowania ich jako tych, którzy nie wiedz¹ co czyni¹.

wyjazdy, zabawy, szko³y œpiewu i liturgii, wspólne spêdzanie wolnego 
czasu, a tak¿e wype³nianie obowi¹zków. Jako wspólnota mieliœmy ju¿ 
okazjê uczestniczyæ w 3-dniowej Oazie Modlitwy w Wejherowie. 

Chrystus stawia nam wysokie wymagania - jako wspólnota 
napotykamy wiele trudnoœci zwi¹zanych z rozwojem grupy, równie¿
 brakiem odzewu ze strony parafian, ale bêd¹c wojownikami Pana, nie 
boimy siê podejmowaæ trudu budowania oazy w naszej parafii. Byœmy nie 
upadli w naszej drodze, si³ duchowych swoj¹ modlitw¹ dodaj¹ nam inne 
grupy oazowe Gdañska i Gdyni, zawsze gotowe s³u¿yæ swym wsparciem.

Nie jesteœmy idealnymi ludŸmi, zapewne niejeden z nas jest 
zagubiony, szuka swego powo³ania i prze¿ywa w¹tpliwoœci. Ka¿dy z nas 
ma wady i zalety, talenty i charyzmaty. Za to, ¿e jesteœmy tak¹ a nie inn¹ 
wspólnot¹, w której ka¿dy ma swoje wyznaczone miejsce, którego nikt 
inny nie mo¿e zast¹piæ, dziêkujemy Panu. Trzymamy siê siebie nawzajem, 
a przede wszystkim Jezusa! Modlimy siê w zjednoczeniu z Duchem 
Œwiêtym do naszej Matki Maryi o opiekê nad nami. Jesteœmy otwarci na 
ka¿dego, kto chcia³by w³¹czyæ siê do naszej wspólnoty - wystarczy 
przyjœæ. Zapraszamy uczniów starszych klas szko³y podstawowej, 
gimnazjum i liceum. Co prawda Ruch Œwiat³o-¯ycie jest wymagaj¹cy, ale 
w ¿yciu trzeba stawiaæ sobie wymagania. "Wymagajcie od siebie, choæby 
inni od was nie wymagali"  mówi³ do m³odzie¿y Jan Pawe³ II, który tak 
bardzo umi³owa³ Ruch. Mo¿e i Ty znajdziesz swoje miejsce wœród nas?

00Spotkania odbywaj¹ siê w soboty o godz. 12  w klubie Betania.

Marta Litwiñska
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OAZA  W  NASZEJ  PARAFII
"Oaza to nowe œrodowisko ¿ycia, które nie tylko daje œwie¿e powietrze dla 
p³uc i Ÿródlan¹ wodê, ale pomaga osobie oddychaæ w pe³ni modlitw¹ i 
rozwijaæ siê przez zanurzenie w mi³oœci¹ agape."

Twórca ruchu oazowego w Polsce ks. Franciszek Blachnicki

Wspólnota Ruchu Œwiat³o-¯ycie, zwanego Oaz¹, jest jak na razie 
najm³odsz¹ wspólnot¹ naszej parafii. Pierwsze spotkanie odby³o siê 
bowiem w paŸdzierniku 2005 roku. 

Ruch Œwiat³o-¯ycie jest jednym z ruchów odnowy Koœcio³a, 
adresowanym do dzieci, m³odzie¿y, rodzin oraz osób duchownych. Dzieci 
uczestnicz¹ w tzw. Oazie Dzieci Bo¿ych, m³odzie¿ po przejœciu etapu 
ewangelizacji, uczestniczy w formacji deuterokatechumenalnej, a 
nastêpnie diakonijnej, podejmuj¹c konkretn¹ s³u¿bê (diakoniê) w Koœciele. 
Ewangelizacja, deuterokatechumenat i diakonia to trzy etapy drogi 
formacyjnej Ruchu. Twórc¹ oazy, za³o¿ycielem Ruchu by³ ks. Franciszek 
Blachnicki.

Podobnie jak niegdyœ Noe mia³ swoj¹ arkê, tak i my staramy siê w 
Osowej zbudowaæ swoj¹ arkê  wspólnotê. Do dnia dzisiejszego uda³o siê 
utworzyæ ma³¹ grupê m³odzie¿ow¹, opieki nad któr¹ podj¹³ siê ks. Maciej. 
Nasze spotkania maj¹ charakter formacyjno-modlitewny. Zgodnie z 
charyzmatem Ruchu, pog³êbiaj¹c sw¹ relacjê z Bogiem, oddaj¹c siê Mu w 
wierze i pos³uszeñstwie na wzór Niepokalanej oraz poszerzaj¹c wiedzê 
religijn¹, d¹¿ymy do dojrza³oœci chrzeœcijañskiej. Ze wzglêdu na ma³¹ 
liczbê osób przychodz¹cych na cotygodniowe spotkania, na razie nie 
mo¿emy w pe³ni realizowaæ swojego charyzmatu jako wspólnoty oazowej i 
czynnie w³¹czaæ siê w ¿ycie parafii, ale nie tracimy nadziei, ¿e w 
odpowiednim czasie Pan przymno¿y nam osób, które tak jak nas, po³¹czy 
pasja poszukiwania prawdziwej drogi prowadz¹cej ku Chrystusowi. 
Oprócz formacji w parafii z animatorem, który jest opiekunem grupy, 
oazowicze co roku uczestnicz¹ w 15-dniowych rekolekcjach wakacyjnych 
oraz Dniach Wspólnoty, kiedy to spotykaj¹ siê wszystkie wspólnoty 
diecezji. Cech¹ charakterystyczn¹ Ruchu jest wychowywanie do liturgii i 
przez liturgiê. Wierzymy, ¿e i nasza (w przysz³oœci liczna) wspólnota bêdzie 
siê kiedyœ gromadzi³a na wspólnej oazowej Eucharystii, porannej jutrzni, 
nieszporach czy czuwaniu modlitewnym. Oaza to równie¿ wspólne 

     W poprzednim numerze Rodziny 
Osowskiej umieœciliœmy informacjê o 
chorale gregoriañskim w artykule pt. 
"Miêdzy teori¹ a praktyk¹". W trakcie 
sk³adania do druku przeoczyliœmy autora 
tego tekstu - po prostu "wysun¹³" siê poza 
ramkê tekstow¹ podpis: 

www.tyniec.benedyktyni.pl.    
   Tak, tekst ten skopiowaliœmy ze strony 
internetowej Benedyktynów. Jako 
rekompensatê dla zainteresowanych 
zamieszczamy obok zaproszenie do 
u c z e s t n i c t w a  w  W a r s z t a t a c h  
organizowanych przez Benedyktynów w 
Tyñcu.

Tynieckie Warsztaty Chora³owe
 Od wielu lat, dziel¹c z naszymi Goœæmi bogactwo liturgii, pragniemy 
doœwiadczenie to pog³êbiæ i rozszerzyæ. 
      Wiemy, jak wa¿n¹ rolê w ka¿dej liturgii odgrywa œpiew. Mo¿e 
szczególniej doœwiadczamy tego w dzisiejszych czasach. Bogactwo form 
rozmaitej "ekspresji liturgicznej" s¹ wezwaniem, nios¹c wielk¹ szansê,  ale 
i trudnoœci. St¹d chora³ gregoriañski mo¿e tu byæ wzorem, punktem 
odniesienia, inspiracj¹. 
      Nasza propozycja odnosi siê do pog³êbionego teoretyczn¹ refleksj¹ i 
praktycznym wprowadzeniem udzia³u w liturgii oficjum i Mszy Œwiêtej. 
Adresowana jest ona do wszystkich, którym zale¿y na normalnoœci, 
porz¹dku i piêknie liturgii. 
      O warunkach i innych szczegó³ach uczestnictwa w "Warsztatach" 
dowiedzieæ siê mo¿na pod adresem e-mailowym: bernard@benedyktyni.pl
       Zapisywaæ siê mo¿na pod adresem:  domgosci@benedyktyni.pl 
lub pocztowo: Prefekt Goœci ul.Benedyktyñska 37 30-375 KRAKÓW

Œpiewajmy chora³ gregoriañski!

INFORMACJE  PARAFIALNEGO  ZESPO£U 
CARITAS

      Jak w latach ubieg³ych  w œrodê popielcow¹ oraz w I niedzielê 
Wielkiego Postu  Szkolne Ko³a CARITAS bêd¹ rozprowadza³y 
skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej. Owoce ja³mu¿ny przeznaczone s¹ 
dla osób chorych. Skarbonka  ma s³u¿yæ ca³ej rodzinie do zbierania w 
okresie wielkiego postu kwot bêd¹cych wynikiem konkretnych 
wyrzeczeñ. Skarbonki bêd¹ zbierane w wielk¹ sobotê przy œwiêceniu 
pokarmów.
     Parafialny Zespó³  CARITAS dziêkuje p. S. Marsza³kowi za bezp³atny 
transport rega³u na potrzeby CARITAS.
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