
foto Wojciech Kapusta

 DZIEÑ CHOREGO
   W dniu 11 lutego obchodzimy œwiêto Matki 
Boskiej z Lourdes. Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ ten  
dzieñ Dniem Chorego. W naszej parafii, podobnie 
jak w ubieg³ych latach, o godz. 10 w dolnym koœciele 
bêdzie sprawowana Msza Œw. dla chorych po³¹czona 
ze specjalnym b³ogos³awieñstwem  Najœwiêtszym 
Sakramentem. Po Mszy Œw. Parafialny Zespó³ 
CARITAS oraz Rodzina Ró¿añcowa zapraszaj¹ na  
spotkanie w Klubie BETANIA. 
    Mamy nadziejê, ¿e podobnie jak w latach 
ubieg³ych, znajd¹ siê chêtni do pomocy w 
przywiezieniu do koœcio³a osób, które  takiej 
pomocy bêd¹ wymaga³y.  Potrzeby w tym zakresie 
prosimy zg³aszaæ do Parafialnego Zespo³u 
CARITAS lub do Kancelarii Parafialnej.

WIECZÓR KOLÊD I 
PASTORA£EK 2006    

      Ks. Wies³aw Szlachetka napisa³ wiersz, który zaczyna³ siê nastêpuj¹co: 
Wieczór, mróz, 
trochê œniegu

i Ty w tym wieczorze,
zmarzniêta ziemia 
liczy Twoje stopy...

       Nie pamiêtam ci¹gu dalszego, ale ten  fragment oddaje bardzo dobrze 
klimat spotkania kolêdowego w sobotê dnia 21. stycznia b.r. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e œniegu by³o trochê wiêcej, ni¿ "trochê", a mróz pozosta³ na 
dworze. W dolnym Koœciele Parafii Chrystusa Zbawiciela by³o 
wspólnotowo, radoœnie i kolêdowo. Zespó³ m³odzie¿owy, który z racji 
swojego œpiewania miêdzy innymi na Mszach Œwiêtych w pewien dzieñ 
tygodnia nazwany "Wtorek 20" zaœpiewa³ w lirycznym, piêknym klimacie 
dwie kolêdy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od ich œpiewania "Kolêda sp³ynê³a z 
wysokoœci". Szko³a muzyczna "Suzuki"  reprezentowana przez 
kilkanaœcioro dzieci w wieku przedszkolnym zaprezentowa³a smyczkowe 
wykonanie kilku znanych kolêd i pastora³ek. Chcia³oby siê tutaj dodaæ: 
ale¿ to brzmia³o! Jak to mo¿liwe, ¿e tak ma³e dzieci mog¹ tak ³adnie graæ na 
skrzypcach. Nastêpnie tradycyjne kolêdy i tradycyjnie bardzo dobrze 
wykonane zaœpiewa³ zespó³ Effatha. Na wieczorze goœciliœmy równie¿ 
dzieci i m³odzie¿ z Ogniska Muzycznego dzia³aj¹cego przy Szkole 
Podstawowej nr 81 pod kierunkiem Pana Marka Najbara.  Piêæ duetów 
fantastycznie wykona³o znane utwory kolêdowe. Zespó³ kaszubski 
"Stolem" z Chwaszczyna, nasi drodzy goœcie,  przybli¿yli nam trochê 
kultury kaszubskiej wykonuj¹c cztery piêkne utwory. Mieliœmy okazjê 
podziwiaæ nie tylko œpiew, ale równie¿ ludowe stroje regionalne. W klimat 
wrêcz taneczny wprowadzi³y nas po³¹czone scholki dzieciêce z parafii 
Chrystusa Zbawiciela i Œw. Polikarpa Biskupa i Mêczennika. Zespó³ 
Siódme Niebo pierwsz¹ pastora³k¹ przypomnia³ o dniu wigilinym, 
natomiast drug¹ "Hej, na œwiêta" tak zachêci³ do tupania i klaskania, ¿e 
zrobi³o siê a¿ za gor¹co. Temperatura podnios³a siê jeszcze bardziej, gdy na 
scenê wkroczyli prawdziwi kolêdnicy: dziady, babki, diab³y, anio³ki  czyli 
wprowadzenie w rodzinne klimaty Przebudzenia. Nastêpnie zespó³ Izmir 
zaœpiewa³ pastora³kê pt. Sianko,  która musia³a poruszyæ ka¿dego.
       Po zakoñczeniu pierwszej czêœci kolêdowania zaproszono na drug¹  do 
kawiarenki parafialnej  Betania. Tutaj dziêki g³ównym sponsorom   ks. 
proboszczowi Henrykowi Bietzke oraz osowskiej Telepizzeri "TINO" 
mogliœmy biesiadowaæ i budowaæ relacje wspólnotowo-rodzinne. 
       W tym miejscu pragnê podziêkowaæ wszystkim,, którzy byli i tworzyli 
ten wieczór kolêdowy. 

S¹ dzieci, s¹ wspaniali m³odzi ludzie, s¹ doroœli, s¹ rodziny, które 
odkry³y, ¿e ¿ycie ka¿dego mo¿e byæ "arcydzie³em sztuki" 

(Jan Pawe³ II, List do Artystów)

Renata Grochowska

STATYSTYKA
PARAFIALNA

za rok 2005

      Ka¿dy koniec okresu zmusza do refleksji i 
zastanowienia. Jaki by³ ubieg³y rok 2005? W 
ró¿ny sposób mo¿na wyraziæ to, co siê dzia³o 
w naszej wspólnocie parafialnej.
     A wed³ug statystyki parafialnej:

-  ochrzczono 58 dzieci

-  œlubów by³o 14

-  do bierzmowania przyst¹pi³o 102 osoby

-  do I komunii przyjêto 88 dzieci.

-   zmar³o 25 osób
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Andriej Rublow, fragment - “Ofiarowanie Chrystusa w œwi¹tyni” 
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Nasz chór na stanowisku

Informacje
Parafialnego Zespo³u  CARITAS

      Parafialny Zespó³ CARITAS, poœrednicz¹cy w przekazywaniu 
pomocy potrzebuj¹cym, dzia³a w oparciu o ofiarnoœæ naszych 
parafian. Za tê ofiarnoœæ SERDECZNIE DZIÊKUJEMY 
wszystkim darczyñcom. Bardzo czêsto jest  to ofiarnoœæ 
wzruszaj¹ca. Niestety, s¹ jednak darczyñcy próbuj¹cy traktowaæ 
osoby potrzebuj¹ce oraz wolontariuszy CARITAS  w sposób 
³agodnie mówi¹c pogardliwy. 
    Dlatego te¿ bardzo prosimy pamiêtaæ, ¿e osoby bêd¹ce w 
potrzebie maj¹ swoj¹ godnoœæ, której w ¿adnym przypadku  nie 
wolno naruszaæ, je¿eli œwiadczona pomoc ma byæ chrzeœcijañsk¹ 
caritas.
     Dlatego te¿ gor¹co dziêkuj¹c tym, którzy ofiarowane rzeczy 
starannie przygotowuj¹, jednoczeœnie prosimy o nie traktowanie 
mo¿liwoœci przekazywania ró¿nych, zbêdnych ju¿ we w³asnym 
gospodarstwie rzeczy jako mo¿liwoœci pozbywania siê rzeczy 
kwalifikuj¹cych siê wy³¹cznie do œmietnika.
      I mo¿e jeszcze jedna informacja o charakterze porz¹dkuj¹cym. 
Otó¿ Parafialny Zespó³ CARITAS to Panie wolontariuszki,  nie 
dysponuj¹ce  ekip¹ transportow¹, wiêc zlecenia utrzymane w tonie 
"proszê przyjechaæ i odebraæ" s¹ wysoce niestosowne. S¹ to bardzo 
sporadyczne przypadki, ale wydaje siê, ¿e nale¿y je publicznie 
przedstawiæ, aby unikn¹æ w przysz³oœci drobnych, choæ 
dokuczliwych nieporozumieñ.
    Tak wiêc BÓG ZAP£AÆ wszystkim, którzy pamiêtaj¹ o 
potrzebuj¹cych i z samarytañsk¹ zapobiegliwoœci¹ staraj¹ siê im 
pomóc.

Narodzenia 'rozpoczyna³y siê' w³aœnie w ten sposób.
*     *     *

      W niedzielê 8. stycznia b.r. odby³ siê w naszym górnym koœciele 
WIELKI KONCERT KOLÊD, którego organizatorem by³o Katolickie 
Stowarzyszenie Œpiewacze im. Józefa Orszulika. Ten niedzielny 
koncert kolêd by³ bardzo interesuj¹cy, bowiem nasi parafianie na mszy 
œw. o godzinie 12.00, a g³ównie po tej mszy, us³yszeli  szereg zespo³ów, 
które w naszej dzielnicy pokaza³y siê po raz pierwszy. By³y to: 
MORZANIE z gminy Kosakowo, zespó³ poprowadzony przez 
Stanis³awa Stanis³awskiego, profesora Akademii Muzycznej w 
Gdañsku, SCOLA PADRE PIO z Ujeœciska pod dyrekcj¹ Agaty Lepek, 
zespó³ wokalny CANTICA z parafii œw. Polikarpa pod dyrekcj¹ 
Angeliki Zieleniewskiej, po³¹czone chóry parafii œw. Jacka w 
Straszynie i parafii œw. Wojciecha w Œwibnie oraz chór AWF w 
Gdañsku  pod dyrekcj¹ Romualdy Kowalskiej. Z naszych parafialnych 
zespo³ów wyst¹pi³ chór "Orszulika" pod dyrekcj¹ Angeliki 
Zielenieckiej oraz na mszy œw. zespó³ ALLEGRETTO pani Anny 
Soleckiej. W repertuarach zespo³ów us³yszeliœmy szereg nowych 
opracowañ tradycyjnych polskich kolêd, a tak¿e parê kolêd z innych 
krajów. Dobry poziom tej muzyki kolêdowej zagwarantowa³y osoby 
prowadz¹ce poszczególne zespo³y i tak, oprócz profesora 
Stanis³awskiego , panie Romka Kowalska, Agata Lepek i Angelika 
Zieleniecka to absolwentki Akademii Muzycznej w Gdañsku, któ
re swój warsztat i kunszt muzyczny szlifowa³y w Scholi Cantorum 
Gedanensis. Zespo³y zosta³y bardzo ciep³o przyjête przez du¿e grono 
parafialnych s³uchaczy.

SPOTKANIA
    29 stycznia (niedziela) w sali parafialnej przy katedrze oliwskiej 
odbêdzie siê spotkanie op³atkowe s³uchaczy Radia Maryja z udzia³em 
ojca z Radia. Spotkanie rozpocznie siê Msz¹ œw. o godz. 14:00.

     W dniu 3 lutego br, (pi¹tek) w koœciele MB Fatimskiej na ̄ abiance 
po Mszy Œw. o godz. 18:00 odbêdzie siê spotkanie z o.dr I. Sesarem z 
Medjugorie.

BIERZMOWANIE
 
    W bie¿¹cym roku w naszej  parafii przygotowanych jest ponad sto 
dziewczynek i ch³opców  do sakramentu bierzmowania. 
Bierzmowania dokona nasz  ksi¹dz arcybiskup  w dniu 5. marca b.r. 
po po³udniu.

WYDARZENIA  PARAFIALNE
Najpierw :relacja RenatyGrochowskiej:
      Druga po³owa grudnia w naszej dzielnicy, szkole i parafii ma œwi¹teczny 
charakter. Wtedy to odbywaj¹ siê liczne spotkania op³atkowe grup 
dzia³aj¹cych w obu parafiach, a w nastrój Bo¿onarodzeniowy wprowadzaj¹
 nas dzieci, które jak co roku przygotowa³y przedstawienie jase³kowe. W tym 

roku po raz pierwszy jase³ka zosta³y zaprezentowane na spotkaniu 
op³atkowym dla seniorów naszej dzielnicy, które odby³o siê 17. grudnia w 
Szkole Podstawowej nr 81 w Osowej. Mo¿na ju¿ mówiæ o pewnego rodzaju 
tradycji spotkañ dla seniorów, które s¹ dzie³em wspó³pracy Szko³y oraz 
Parafialnego Zespo³u Caritas. Podczas wigilii szkolnej jase³ka zosta³y 
przedstawione dla wszystkich dzieci, natomiast dla parafian jak co roku o 

godzinie 22.00 w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Pragnê podziêkowaæ 
wszystkim,  k tórzy pomagal i  w tworzeniu  przedstawienia  
bo¿onarodzeniowego oraz wspó³organizowali spotkania op³atkowe dla grup 
i scholek muzycznych.

*     *     *
A oto relacja Kasi Kuriañskiej ze spotkania op³atkowego duszpasterstwa 
m³odzie¿y:
       W czwartek 22. grudnia ub. roku po raz kolejny, jak ka¿dego roku, 
spotkaliœmy siê wszyscy razem, ¿eby podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ 
wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne. Nie by³o to jednak zwyk³e ”wszystkiego 
dobrego”... sam fakt, ¿e ca³a 'procedura' sk³adania ¿yczeñ trwa³a prawie 3 
godziny ju¿ o czymœ œwiadczy. To niby takie zwyczajne, przecie¿ 
rozmawiamy ze sob¹ na co dzieñ, tego dnia jednak, ka¿dy z nas wyzby³ siê 
z³oœci, niechêci, czy ¿alu i szczerze i od serca (no tak myœlê...) z³o¿y³ 
przepiêkne,  prawdziwe ¿yczenia. 
       Kiedy w koñcu niektórzy panowie wyraŸnie znudzeni s³owotokiem 
niektórych pañ zaczêli ziewaæ i i mruczeæ pod nosem “skoñczcie ju¿” lub “ja 
chcê prezentów”, przerwaliœmy ich cierpienia. Losowanie przebieg³o bez 
wiêkszych komplikacji i parê  minut póŸniej dwa Miko³aje (Jarek i ja) 
rozda³y upragnione i tak d³ugo wyczekiwane prezenty. 
       Nie wiem, o której skoñczy³o siê spotkanie (wychodz¹c o 00.30 spora 
czêœæ ludzi jeszcze nawet nie zbiera³a siê do wyjœcia), ale ¿al by³o wychodziæ. 
Dzisiaj pozostaj¹ nam, oprócz piêknych upominków, cudowne wspomnienia 
i mo¿e, bo o to chyba chodzi³o, chwile zastanowienia nad wszystkim, co 
wczoraj us³yszeliœmy. 
       Myœlê, ¿e wszyscy ¿yczymy sobie, ¿eby ka¿de Œwiêta Bo¿ego 
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KS. JAN  TWARDOWSKI
   W  œrodê dnia 18. stycznia 2006 r. 
wieczorem w Warszawie zmar³ wybitny 
poeta ks. Jan Twardowski. Mia³ 90 lat. 
Zostawi³ po sobie znakomite utwory 
poetyckie, ujmuj¹ce g³êbi¹ poetyckiego 
i duchowego przekazu, a zarazem godn¹ 
podziwu umiejêtnoœci¹ oddania ich w 
prostej formie.
     Z bólem przyj¹³em wiadomoœæ o 
œmierci ksiêdza Jana Twardowskiego. 
Sam okreœla³ siebie “ksiêdzem pisz¹cym 
wiersze”. By³ poet¹, którego wiersze ze 
wzruszeniem i uœmiechem czyta³y 
pokolenia Polaków. Cz³owiek skromny, 
wielkiego serca, pe³en ¿yciowej 

m¹droœci. W sercach nas wszystkich pozostan¹ dobre rady, 
szacunek dla maluczkich i ten niezapomniany zachwyt nad 
œwiatem. Zanim wst¹pi³ do seminarium, walczy³ w Armii Krajowej. 
Bra³ te¿ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Jego s³owa wype³nia³y 
ostatnimi laty ka¿dej niedzieli koœció³ Wizytek w Warszawie. Mimo 
trudnych doœwiadzceñ pe³en by³ pogody ducha, która udziela³a siê  
ka¿demu. Pomaga³ nam zrozumieæ sens ¿ycia - teraz pomaga nam 
zrozumieæ sens œmierci. Jak pisa³ w wierszu “¯eby siê obudziæ” - 
“(...) i chyba dlatego umieramy, ¿eby nas by³o widaæ i nie widaæ”. 
Nie wolno nam siê smuciæ, choæ ¿al przychodzi sam - jak 
nieproszony goœæ.

Lech Kaczyñski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Miêdzy teori¹ a praktyk¹
      Nazw¹ chora³ gregoriañski 
okreœla siê tradycyjny, staro¿ytny, 
³aciñski œpiew Koœcio³a rzymsko-
katolickiego. Mimo, ¿e tak 
naprawdê nie wiemy, jak ten 
œpiew brzmia³, z rozmaitych 
z a c h o w a n y c h  p r z e k a z ó w  
zarysowuje siê pewien jego obraz, 
a to ju¿ du¿o. 
      Wiadomo, ¿e w pierwszych 
wiekach chrzeœcijañstwa obok 
rzymskiej tradycji œpiewania by³y 
jeszcze inne, nie mniej dostojne  
np. ambrozjañska (Mediolan), 
mozarabska (Hiszpania  Toledo), 
benewentyñska (Benewent) czy 
gallikañska (tereny dzisiejszej 
F ranc j i ) .  N ie  sposób  t e¿  
zapominaæ o silnych na pewno 
wp³ywach tradycji bizantyñskiej, 

a i przecie¿ synagogalnej wszak pierwsza gmina chrzeœcijan powsta³a w 
Jerozolimie. 
      Nazwa "gregoriañski" wywodzi siê od imienia papie¿a Grzegorza I 
(590-604), który œpiew ten uporz¹dkowa³ i skodyfikowa³. Na pewno 
jednak nie nada³ mu ostatecznego kszta³tu. 
       W jaki sposób ów kszta³t siê uformowa³ pozostanie zapewne na 
zawsze tajemnic¹. Dostêpne nam jego zapisy pochodz¹ mniej wiêcej z 
okresu tysi¹ca lat po narodzeniu Pana Jezusa. Wiêkszoœæ
 jego form ukszta³towa³a siê ostatecznie mniej wiêcej z XII w., a przecie¿ 
utwory "gregoriañskie" komponowano tak¿e w XX w. 
       Nie sposób zrozumieæ chora³u bez jego kontekstu liturgicznego. Od 
samego pocz¹tku by³ to œpiew towarzysz¹cy nabo¿eñstwom  w 
pierwszym rzêdzie Mszy Œwiêtej. Potem, i to coraz obficiej, tak¿e w 
modlitwie codziennej wiernych, czyli Liturgii Godzin (Jutrznia, 
Nieszpory, Matutinum, Kompleta) 
       Œw.Benedykt (480-546) w swojej Regule wielk¹ wagê przywi¹zuje 
do œpiewania psalmów. Znamienny jest tu XIX rozdzia³ Regu³y, który 

mówi m.in.: 
       Pamiêtajmy zawsze, co mówi prorok: "S³u¿cie Panu w bojaŸni" i 
znowu: "Œpiewajcie rozumnie" oraz "Bêdê Ci œpiewa³ wobec anio³ów”. 
Zastanówmy siê wiêc, jak nale¿y zachowaæ siê w obecnoœci Boga i Jego 
anio³ów i tak przyst¹pmy do œpiewu, aby myœl nasza by³a zgodna z 
naszym g³osem ( RB XIX, 3-7).
        Dziêki roli benedyktynów w tworzeniu siê zrêbów œredniowiecznej 
Europy, codzienny œpiew wspomnianej Liturgii Godzin oraz œpiewy 
mszalne staj¹ siê oficjalnym œpiewem Koœcio³a Zachodniego. Nie 
przypadkiem wiêc, zachowane do dziœ najstarsze zapisy tego œpiewu, 
pochodz¹ ze œrodowisk benedyktyñskich. 
        Niestety, tak¿e sposób œpiewania w klasztorach benedyktyñskich 
pozostanie dla nas nieznany. Z czasem powstaj¹ nowe zakony, coraz 
wiêksza role odgrywaæ zaczyna œpiew w jêzykach narodowych. 
Znamienn¹ cezur¹ w praktyce liturgicznej (i gregoriañskiej) staje siê 
Sobór Trydencki (1545-1563). Jakiœ czas potem, w wyniku zawirowañ 
historycznych wiele klasztorów benedyktyñskich ulega kasacie. 
      Dopiero po³owa w. XIX przynosi odrodzenia ¿ycia 
benedyktyñskiego, a wraz z nim chora³u gregoriañskiego. Studia i 
praktyka edytorska jak i wykonawcza opactwa w Solesmes rzucaj¹ nowe 
œwiat³o na chora³ gregoriañski. Wiek XX przynosi jego swoiste 
odrodzenie. Sobór Watykañski II okreœla go jako najpierwszy œpiew 
Koœcio³a rzymsko-katolickiego. Odnoœnie praktyki wykonawczej mno¿¹ 
siê jednak zarówno pytania natury teoretycznej i praktycznej, jak i 
sposoby szukania odpowiedzi. 
        Chora³ gregoriañski staje siê na swój sposób modny, by nie rzec 
"kultowy" czy egzotyczny. Niew¹tpliwie nale¿y on do skarbów 
dziedzictwa kulturowego Europy i œwiata. Tym bardziej trzeba go 
pielêgnowaæ i coraz lepiej poznawaæ. 
         Mnisi w Tyñcu maj¹ to szczêœcie, i¿ w ich opactwie chora³ 
rozbrzmiewa codziennie. Œpiewamy Nieszpory (a przy wielkich œwiêtach 
tak¿e Jutrzniê czy Kompletê), œpiewamy w czasie niedzielnej mszy 
konwentualnej, a tak¿e raz w tygodniu w czasie  mszy ³aciñskiej. 
Równie¿ melodie naszej polskiej Liturgii Godzin nawi¹zuj¹ do tradycji 
chora³u gregoriañskiego. 
         I chocia¿ nie mo¿emy powiedzieæ o sobie, ¿e "wiemy jak œpiewaæ 
chora³", chocia¿ nasz sposób œpiewania ewoluuje i tak bardzo zale¿y po 
prostu od ludzi, którzy tworz¹ wspólnotê, niew¹tpliw¹ jego wartoœci¹ jest 
to, ¿e stanowi integralny komponent liturgii i jest nasza modlitw¹. A taki 
w³aœnie chora³ od pocz¹tku by³ i taki jest jego najg³êbszy sens. 

SUPLIKACJE

Bo¿e, po stokroæ œwiêty, mocny i uœmiechniêty -
i¿eœ stworzy³ papugê, zaskroñca, zebrê prêgowan¹ -
kaza³eœ ¿yæ wiewiórce i hipopotamom -
teologów ³askoczesz chrab¹szcza w¹sami -

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno -
uœmiechnij siê nade mn¹

*       *      *

     Jestem bardzo wdziêczny tym, którzy pisali recenzje i artyku³y 
o moich wierszach. Stale siê od nich uczê. Zdarza³o siê jednak, ¿e 
omawiaj¹c moje wiersze pisano o dialektyce, antynomiach, 
Pascalu, Heraklicie, Heglu, koegzystuj¹cych realiach. 
Przerazi³em siê.
       Otworzy³em tom moich wierszy i natrafi³em na takie teksty: 
“polna myszka siedzi sobie, konfesjona³ z¹bkiem skrobie”, “kto 
bibu³ê buchnie, temu ³apa spuchnie”, “siostra Konsolata, bo k¹sa i 
lata”, “rysowa³em diab³a bez rogów, bo samiczka” - i uspokoi³em 
siê.

POS£OWIE
Proszê o mszê w mojej intencji
latem zim¹ jesieni¹ wiosn¹
œwiêt¹ to znaczy cich¹
nie za g³oœn¹
tak¹ w sam raz
po której ³zy
jak bo¿e krówki
po grzechach mych rosn¹

Œpiewajmy chora³ gregoriañski!
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ŒWIÊTO  OFIAROWANIA
PAÑSKIEGO

     (...)W dzieñ Ofiarowania Pañskiego Matka 
Boska przysz³a do œwi¹tyni i swój najwiêkszy 
skarb, swoje jedyne Dziecko, najbardziej 
w³asne, tylko do Niej podobne, z barw¹ swoich 
oczu, z urokiem swojego uœmiechu i g³osu, 
ofiarowa³a Bogu.
      Ofiarowaæ dziecko Bogu - znaczy oddaæ je 
Bogu: “Czyñ z nim, co zechcesz”. Nawet nie 
wypada modliæ siê ani o zdrowie, ani o 
pomyœlnoœæ. Bóg bêdzie kierowa³ powo³aniem 
tego dziecka. Jaka to wielka trudnoœæ dla matki 
swoje w³asne dziecko oddaæ zupe³nie Panu 
Bogu.
      Lubimy ofiarowaæ siê Panu Bogu, ale tak, 
aby On nad nami otworzy³ paraso³, i to nie 
czarny, lecz ró¿owy, malowany w kwiatki, ¿eby 
nam nic na g³owê nie spad³o. Oczekujemy 
parasola, a nie miecza, który kaleczy.
     W ofiarowaniu Panu Bogu kryje siê wielka 
tajemnica. Œwiêty Ignacy Antiocheñski 
powiedzia³: “Cz³owiek ofiarowany Bogu jest 
m¹k¹, któr¹ stale miele siê na chleb dla Pana 
Boga”.
      Ofiary trzeba siê uczyæ.

*    *    *
      Je¿eli chcemy ofiarowaæ siebie Bogu, 
musimy oddaæ wszystko, co mamy i czym 
jesteœmy.
      To ostatnie jest najtrudniejsze.

      £atwiej jest ofiarowaæ Bogu swój maj¹tek ni¿ swoje ambicje, dobre 
mniemanie o sobie, a nawet obmyœlon¹ przez siebie œwiêtoœæ.
      Najtrudniej byæ pos³usznym Bogu do koñca. Czasem przyj¹æ od Boga 
wszystko - nawet cierpienie - to wiêcej ni¿ ofiarowaæ.

Ks. Jan Twardowski
z tomiku MILCZYSZ ZE MN¥

  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

Bractwo I Sobót Miesi¹ca
       Od czerwca ub roku grupa osób z naszej parafii kontynuuje 
nabo¿eñstwo I sobót miesi¹ca. W dniu 10 grudnia 1925 roku objawi³a siê 
£ucji Maryja z Dzieci¹tkiem i  powiedzia³a m.in. :... przybêdê w godzinie 
œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 
piêæ miesiêcy w pierwsz¹ sobotê odprawi¹ spowiedŸ, przyjm¹ Komunie 
œwiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnaœcie minut rozmyœlania nad 
piêtnastoma tajemnicami ró¿añcowymi towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji 
zadoœæuczynienia.(cyt.z broszury Nabo¿eñstwo piêciu pierwszych sobót 
miesi¹ca wydanej przez Wydawnictwo sióstr Loretanek, za zgod¹ Kurii 
Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 6.III.1996).  Œmieræ Jana Paw³a II  
w 1. sobotê kwietnia 2005 roku stanowi³a impuls do podjêcia tych 
nabo¿eñstw równie¿ w naszej  wspólnocie. 
       Nabo¿eñstwo I sobót miesi¹ca  to nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce 

WIZYTA DUSZPATERSKA 
czyli KOLÊDA    

    Okres oko³o Bo¿ego Narodzenia to czas tradycyjnych wizyt 
duszpasterskich czyli tzw. kolêdy. Nasi duszpasterze prze¿ywaj¹ doœæ 
trudny czas ze wzglêdu na istotne zwiêkszenie siê zakresu codziennych 
obowi¹zków. Ponadto wiadomo, ¿e celem wizyty duszpasterskiej jest 
bli¿sze poznanie parafian i ich codziennych problemów, wœród których 
spe³nianie codziennych obowi¹zków religijnych mo¿e nastrêczaæ ró¿ne 
problemy. W miarê dok³adne rozeznanie tych spraw skutkuje w bardzo 
ró¿ny sposób. Jednym z przyk³adów mo¿e byæ przekazanie Parafialnemu 
Zespo³owi  CARITAS informacj i  o  rodz inach  wymagaj¹
cych wsparcia, bo prawdziwa bieda bardzo czêsto wstydliwie pozostaje w 
ukryciu. Wiedz¹ o tym dobrze ci wszyscy, którzy zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ 
charytatywn¹. G³ównym celem wizyty pozostaje oczywiœ
cie rozpoznanie problemów duszpasterskich.
      Jakie s¹ mo¿liwoœci zrealizowania podstawowych celów wizyty, je¿eli 
trwa ona kilka minut ? Wydaje siê, ¿e niewielkie nawet w takich parafiach 
jak naszych, gdzie mimo doœæ du¿ej stabilizacji naturalny ruch parafian jest 
nieunikniony. Ponadto problemy ¿yciowe parafian ulegaj¹ zmianie i 
czasami ¿yczliwe wys³uchanie wsparte dobrym s³owem mo¿e mieæ 
b³ogos³awiony wp³yw. St¹d te¿ mo¿e warto rozwa¿yæ propozycje zmiany 
trybu wizyt duszpasterskich. Wydaje siê, ¿e wiele rodzin chêtnie spotka³oby 
siê z duszpasterzem w umówionym dniu, aby w spokoju i bez poœpiechu 
porozmawiaæ o ró¿nych sprawach. Mo¿e wiêc dyskusja na naszym forum 
da³aby naszym duszpasterzom materia³ do przemyœlenia sprawy kolêd tak, 
aby wizyty te by³y roz³o¿one na ca³y rok wed³ug harmonogramu 
sporz¹dzanego np. z miesiêcznym wyprzedzeniem wed³ug zg³oszeñ 
parafian. Móg³by to byæ np. okreœlony dzieñ tygodnia (sta³y przez ca³y rok) 
lub te¿ dzieñ by³by proponowany w zg³oszeniach parafian.
        Dyskusja na parafialnej stronie internetowej wykaza³a, ¿e wiêkszoœæ 
dyskutantów jest za utrzymaniem dotychczasowej formy kolêdowania. Czy 
nasi czytelnicy s¹ równie¿ tego zdania? Zapraszamy do wypowiedzi na 
temat powy¿szej propozycji listownie poprzez redakcyjn¹ skrzynkê 
korespondencyjn¹ zawieszon¹ przy g³ównym wejœciu do górnego koœcio³a. 

ABA

Niepokalanemu Sercu Maryi za obelgi przeciw Niepokalanemu Poczêciu, 
przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bo¿emu Macierzyñstwu, obelgi przez 
które usi³uje siê wpoiæ w sercu dzieci obojêtnoœæ, wzgardê a nawet 
nienawiœæ wobec  nieskalanej Matki oraz bluŸnierstwa, które zniewa¿aj¹ 
Maryjê w Jej œwiêtych  wizerunkach.
  Grupa parafian, która podjê³a tê inicjatywê modlitewn¹ postanowi³a 
kontynuowaæ nabo¿eñstwa systematycznie i dlatego wszystkich, którzy 
chcieliby siê do tego "Bractwa I Sobót Miesi¹ca" przy³¹czyæ zapraszamy w 
ka¿d¹ I sobotê miesi¹ca na Mszê Œw. o godz. 8.00 a nastêpnie na dalsz¹ 
czêœæ spotkania  w Klubie Betania albo w górnym koœciele ( w zale¿noœci 
od temperatury otoczenia). Zainteresowanych informujemy, ¿e grupa, 
która na razie przyjê³a robocz¹ nazwê Bractwo I Sobót Miesi¹ca, jest 
wy³¹cznie grup¹ modlitewn¹ wobec czego przy³¹czenie siê polega 
wy³¹cznie na aktywnym  uczestnictwie w modlitwie. 

 AB

WSPÓ£PRACA  Z  PARAFI¥ 
MARIA  HILF  W  BAMBERGU

Jak ju¿ wstêpnie informowaliœmy parafia MB Nieustaj¹cej Pomocy z 
Bambergu (Niemcy) zaproponowa³a wspó³pracê polegaj¹c¹ na wzajemnej 
wymianie grup parafian w celu wzajemnego poznania siê i ewentualnego 
nawi¹zania bli¿szych kontaktów.
   Program wizyty w naszej parafii przewiduje przyjazd grupy z Bambergu 
w sobotê , 26 sierpnia b.r.  W Gdañsku, a konkretnie w naszej parafii, goœcie 
chc¹ przebywaæ do niedzieli, 3 wrzeœnia. Proponowane s¹ nastêpuj¹ce 
zasady pobytu i  wspó³pracy. Jako gospodarze zobowi¹zujemy siê zapewniæ                

goœciom zakwaterowanie oraz œniadania i kolacje w miejscu 
zakwaterowania.  W ci¹gu dnia grupa bêdzie zwiedza³a Trójmiasto i 
okolice - te zajêcia organizuj¹ sobie goœcie we w³asnym zakresie. Ju¿ 
nawi¹zane s¹ kontakty z biurem turystycznym, które zapewni im wyjazd 
m.in. na pó³wysep, do Malborka i na Kaszuby. W trakcie pobytu u nas 
wskazane by³oby zorganizowaæ co najmniej spotkania powitalne oraz 
po¿egnalne. Ponadto goœcie z Bambergu chcieliby zaprosiæ na spotkanie 
przedstawicieli m³odzie¿y z Warszawy, która kwaterowa³a u nich w 
parafii w czasie ostatnich œwiatowych Dni M³odzie¿y w Kolonii.
    W zwi¹zku z powy¿szym przede wszystkim oczekujemy  zg³oszeñ 
parafian, którzy sk³onni s¹   przyj¹æ u siebie goœci z Bambergu. Zg³oszenia 
proszê kierowaæ do Kancelarii Parafialnej (Pn,Œr, Czw godz.17 - 18, Wt, 
Pt  godz. 8 - 9 ). Na zg³oszenia czekamy do 15 lutego. Sprawa jest wa¿na 
gdy¿ parafianie Bambergu s¹ przekonani, ¿e w przysz³ym roku na 
podobnych warunkach bêd¹ nas przyjmowaæ.

W  sierpniu przyjmujemy goœci z Bambergu!

Z Forum internetowego www.zbawiciel.gda.pl
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