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   Adwent  - za każdym razem kiedy uświa-
damiamy sobie, że to już Adwent, nasze 
myśli samoistnie biegną do tego, co jes t 
liturgicznym zwieńczeniem tego okresu - do 
narodzin Chrystusa Pana, do wydarzeń z 
przed 2000 lat w Betlejem. Radość oczeki-
wania na kolejne radosne świętowanie przy 
stole wigilijnym jakby przysłaniał fakt po-
trzeby przebycia drogi, która musi nas przy-
gotować po raz kolejny do przeżycia rado-
snej nowiny o Bogu  człowieku. Bo właśnie 
Adwent jest tą drogą, która jest  konieczno-
ścią,  by choć trochę zaczerpnąć z tajemnicy 
wcielenia, więcej - jest drogą, która ma nas 
poprowadzić o wiele dalej - do miejsca i 
spotkania z Jezusem,  który ma nadejść po 
raz drugi.  
    Naturalnoś ć Świąt  Bożego Narodzenia 
przysłania nam, i trochę niestety zaciera, 
świadomość bliskości paruzji. Wolimy  od-
bierać Adwent jako tylko oczekiwanie na 
święta zapominając, że prawdziwym i naj-
większym świętem jest to, na które czeka-
my, a które jes t spotkaniem twarzą w twarz 
ze Zbawic ielem. Ciągle nie możemy uwie-
rzyć,  że koniec świata nie jest tak naprawdę 
żadnym końcem - to dopiero początek życia 
w pełni. W pełni wszystkiego co doskonałe i 
piękne. Ale o tej radości - tak często myśli-
my - mogliby przekonać nas tylko nasi bli-
scy i to tylko ci, którzy przeżywszy już swój 
ostatni Adwent spotkali się z  Tym, który ich 
umiłował, którzy przeżyli swój "mały ko-
niec świata". A jednak Bóg oczekuje od nas 
wiary, iż właś nie to ostatnie spotkanie ma 
odbyć się w atmosferze niewypowiedzianej 
radości, tak wielkiej,  iż radość Świąt  Boże-
go Narodzenia jest  jedynie jej  znikomym 
przedsmakiem. Pytanie jest  tylko jedno:   
Czy S yn Człowieczy znajdzie tę wiarę w 
twoim i moim sercu kiedy przyjdzie powtór-
nie? 

NASZ  PROBOSZCZ 
OSOWIANINEM  ROKU  2005 
01-12-2005 w kaplicy p.w. Św. Polikarpa podczas 
VI Jesiennego Spotkania z Poezją i Muzyką został 

przyznany ks. Kan. Henrykowi Bietzke tytuł 

OSOWIANINA  ROKU 
Serdecznie gratulujemy! 

CECYLIADA  
 Święto śpiewu w parafii Chrystusa Zbawiciela  

w Gdańsku Osowej     
  

           Mimo, że Święta Cecylia jest  jedną z popularnych postaci czczonych 
w Koś ciele Katolickim, to jednak niewiele jest informac ji historycznych na 
temat jej osoby. Najprawdopodobniej żyła w III w. nas zej ery. Pochodziła 
ze znakomitej rodziny rzymskiej Cecyliuszów, którzy piastowali wysokie 
urzędy państwowe.  Jako chrześcijanka uczyniła ś lub dziewictwa. Przypro-

wadziła do wiary chrześci-
jańs kiej swojego męża i 
jego brata. W czas ie prze-
śladowań chrześcijan nie 
wyparła się swoich przeko-
nań. Została zamęczona w 
młodym wieku. Na temat jej 
życia urosło wiele podań i 
legend.  Tradycja podaje, 
między innymi,  że grywała 
na organach (organy wodne 
były wówczas rzadkim, ale 
osiągalnym instrumentem). 

Prawdopodobnie grała również na harfie. Z powyższych powodów Cecylia 
uznana została za patronkę chórów i śpiewu kościelnego. Koś ciół wspomi-
na ją w dniu 22 listopada. 
           19 l istopada 2005 roku w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku  
Osowej odbyła się czwarta już Cecyliada - Święto C hrześcijańskiego Śpie-
wu. W spotkaniu uczestniczyło 9 zespołów,  które prezentowały różne style 
muzyki chrześcijańs kiej. Modlitwę na rozpoczęcie spotkania poprowadził 
gość honorowy Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej 
Gdańskiej ks . dr kanonik Mirosław Paracki. Przybyłych goś ci powitał ks . 
proboszcz Henryk Bietzke. Jako pierwszy wystąpił chór rodzinny 
"Przebudzenie" , wykonując dwa utwory: "Bóg tak pokochał świat" oraz 
"Sad", która to pieś ń została zaśpiewana przez wszystkich uczestników Ce-
cyliady. Następnie radośnie i 
kolorowo zaprezentowały się 
połączone scholki dziec ięce z 
Parafii Św. Polikarpa Bisku-
pa i Męczennika oraz Chry-
s tusa Zbawiciela czyli Winni-
ca i Zbawiciel. Dzieci żywio-
łowo zaśpiewały: "W lekkim 
powiewie" oraz "Czcijmy 
Jezusa". Goście z Pruszcza 
Gdańs kiego -  zespół Wesołe 
Aniołki -  z dużą charyzmą 
zaśpiewał: “Niech Pan udzie-
li mocy swemu Ludowi”, "Mam braciszka" oraz "Moje małe światełko". Tę 
ostatnią piosenkę Wesołe Aniołki nauczyły nas śpiewać. Dziękujemy bar-
dzo. Dziecięcy zes pół SIÓDME NIEBO zaprezentował piosenkę o pokoju, 
oraz wspólnie zaśpiewaną "Tylko Ty liczysz się dla mnie". 
         W klimat modlitwy i uwielbienia  wprowadził uczestników młodzieżo-
wy zespół Effatha, który wyś piewał: "Kocham, więc nie muszę się bać", 
"Mój Zbawic iel" oraz "Chrystus Wodzem". Zespół już od ki lku lat ubogaca 
Msze święte dla  młodzieży o godz. 9.30 w naszej parafii. Następnie zapre-
zentował się zespół gości z Chwaszczyna  Engaddi.  Pieśni "Przebudzenie" 
oraz "Wszechmoc Boga" zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez pu-
bliczność. 
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CECYLIADA 
Dokończenie ze strony 1 
 
   O r y g i n a l n i e 
zaprezentował się 
także zes pół mło-
dzieżowy z para-
fii Św.  Polikarpa 
Izmir, którego 
cechą charaktery-
styczną są autor-
skie kompozycje 
muzyczne. Izmir 
istnieje od trzech 
lat i od tego czasu 
tworzy oprawę 

muzyczną niedziel-
nych Mszy św.  mło-
dzieżowych  o 
godz. 19:15.  Kolej-
ny zespół Allegretto 
pod kier unkiem 
Anny S olec kiej 
zachwycił s woim 
repertuarem. Zespół 
istnieje od trzech lat 
i wzbogaca swoim 
śpiewem Msze św. 
o godz.10:30 w 

parafii Chrystusa 
Zbawiciela. Za-
ś p i e wa ł  o n 
"Wielki jest nasz 
Pan" oraz "W 
Ciele Chrystusa”. 
Ta ostatnia pieśń 
zakończyła część 
artystyczną Cecy-
liady  -zos tała 
odśpiewana przez 
w s z y s t k i c h 
u c z e s t n i k ó w. 

Każdy z zespołów 
otrzymał pamiątko-
wy dyplom, wrę-
czany przez orga-
nizatorów imprezy: 
Ks.  P roboszcza 
Henryka oraz Pa-
nią Wicedyrektor 
Szkoły Podstawo-
wej nr 81  Janinę 
Bariatin. 

   Po wspólnym ś piewaniu odbyła się agapa, przygotowana przez 
u c z e s t n i k ó w 
"Cec yliady" oraz 
animatorkę grupy 
oazowej  Martę i 
Monikę. W imprezie 
ogółem udział wzię-
ło ok. 350 uczestni-
ków. Najwspanial-
szym jej owocem 
była radość wspólne-
go śpiewania na 
cześć i chwałę Bożą. 
Dziękuję wszystkim 
za twórcze uczestnictwo w tym rozś piewanym wydarzeniu arty-
stycznym. 

 
 Renata Grochowska 

"KPIĄ, CZY O DROGĘ PYTAJĄ?” 
     

       Karl Dedecius  w swoim “Notatniku tłumacza” pisze co następuje: 
"Po łacinie "liber" z krótkim "i" oznacza książkę, z długim " i" człowieka 
wolnego.  Tak więc ks iążki  korzys tają z wolności, a wolni ludzie s ięgają 
po książki (...). Do najpiękniejszych właściwości książki należy to, że jej 
forma, jej sens i działanie s ą przekładalne". 
       Pismo Święte też jest księgą i to od dawna tłumaczoną na wiele języ-
ków, uaktualnianą (w sensie leksykalnym nie poglądowym), dostosowy-
waną do mentalności i warunków życia odbiorców.  
   Jednakże profesorowie z Rady Języka Polskiego PAN są zaniepokojeni 
ostatnimi przekładami Bibli i na gwarę śląską, góralską i slang młodzieżo-
wy. Zwrócili się do Episkopatu z proś bą o interwencję - pisze "Gazeta 
Wyborcza".  
       W “Biblii Ślązoka” Marka Szołtyska, Pan Bóg to "Ponboczek". W 
Biblii góralskiej Chrystus  wskrzesza zmarłego młodzieńca s łowami 
"Kawalerze, godom ci - wstoń!", a w przekładzie na młodzieżowy slang 
Dobra czytanka wg św. ziom`a Janka czytamy: "Zmordowany podróżą 
Jezus glebnął se przy studni; to było koło s zós tej.  A tu wbija się samary-
tańs ka laska, żeby nabrać wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić! 
Wtedy ta panna powiedziała mu: Pogięło cię? Jes teś Żydem i prosisz 
mnie, Samarytankę, o wodę?" 
       Anonimowi autorzy ziomkowej czytanki przysięgają, że nie szło im 
o bluźnierstwo czy gruby żart z Ewangelii.  C hcieli, by ewangeliczny 
teks t stał s ię bardziej interesujący i zrozumiały dla tych, którzy pewnie 
nigdy by się z innym przekazem Biblii nie spotkali. Kpią czy o drogę 
pytają?  czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Bałtyckim" 
       Wię cej na ten temat: 
1) Dz. Bałtyck i (nr 263; 10.11.2005): Pogina już godzina  Jarosław Zalesiński 
2) http://www.bosko.pl/credensik/?art=790  
3) ht tp://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,2972621.html  
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MÓJ  PAN  BÓG  PARADOKSALNY 
 

Mój Pan Bóg 
zawsze obecny, a w Eucharys ti i obecny jes zcze bardziej 
 

Mój Pan Bóg 
darzy mnie Miłoś cią największą, a przecież każdego kocha tak samo 
mocno 
 

Mój Pan Bóg 
sprawiedliwy, choć miłosierny 
 

Mój Pan Bóg 
Wszechmogący,  a potrzebuje człowieka 
 

Mój Pan Bóg  
w Trójcy Jedyny  
 

Mój Pan Bóg  
Stwórca Wszechświata,  a mieści się cały w małym kawałku Chleba 
 

Mój Pan Bóg  
dla którego nawet i grzech może przynieść błogosławione owoce 
 

Mój Pan Bóg  
dla którego śmierć oznacza życ ie 
 

... Dziękuję Ci, Boże, że Cię nie rozumiem. .. 
  

                                                                         BALTAZAR 

O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II 
     Wieczorem 25.10 spotkaliśmy się na zorganizowanym przez Duszpa-
sterstwo Młodzieży, już po raz drugi w naszej paraf ii, wielojęzycznym 
różańcu w intencji papieża Jana Pawła II. Odmawiając Tajemnice Bole-
sne modliliśmy się o rychłą beatyfikację naszego Ojca Świętego oraz o 
owoce zakończonego właś nie Roku Eucharystii. Różaniec odmawiany 
był w s ześciu językach: po łacinie, his zpańsku, angielsku,  włosku,  nie-
miecku i pols ku, a do kolejnych Tajemnic wprowadzały nas śpiewane 
utwory muzyczne, wykonywane również w powyższych językach.  
      Rozważania opracowane zostały o oparciu o teksty świętych pocho-
dzących z danych krajów czy też kręgów językowych. Po zakończonym 
nabożeństwie została odprawiona Eucharystia. 
      Serdecznie dziękujemy wszys tkim, którzy zechcieli zjednoczyć się 
dzis iaj z nami na ws pólnej modli twie i już teraz zapras zamy wszystkich 
na przyszły rok. 

MF 



ROBOCZA WERSJA PROPOZYCJI  
SYNODU BISKUPóW       

     W  Watykanie opublikowano roboczą wersję propozycji końco-
wych XI Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów. Benedykt 
XVI, który otrzymał łaciński oryginał propozycji, zdecydował, by 
jego włoska wersja robocza zos tała upubliczniona.  
      Zwyczajowo propozycje objęte były tajemnicą i przekazywane 
papieżowi do uwzględnienia w redakcji posynodalnej adhortacji apo-
stolskiej. Tekst składa s ię z 50 propozycji zebranych w trzy części. 
      Część pierwsza nosi tytuł "Lud Boży wychowywany do wiary w 
Eucharystię" i rozpoczyna s ię od refleksji teologicznej.  Zachęca ka-
płanów do podejmowania wszelkich starań, aby wierni mieli możli-
wość uczes tnictwa w Mszach świętych. Eucharystia jest widzialnym 
znakiem jedności i różnorodności Kościoła, dlatego może być punk-
tem dialogu zarówno z prawosławiem, jak i z protestantyzmem. 
   Ojcowie synodalni zachęcają do organizowania adoracji euchary-
stycznych. Wskazują na związek Eucharystii z innymi sakramentami. 
Dostrzegają potrzebę odnowionej pedagogii nawrócenia, która przy-
wróciłaby praktykę częstszej, indywidualnej spowiedzi. Pożyteczne 
mogą tu być nabożeństwa pokutne oraz praktyczne korzystanie z od-
pus tów. 
        Jednoczące działanie Eucharysti i ukazane jest również w kontek-
ście sakramentu małżeństwa. Synod wskazuje na potrzebę kateche-
tycznej pomocy w kulturach poligamicznych, aby wierni, którzy chcą 
przyjąć chrześcijaństwo, byli gotowi otworzyć się również na radyka-
lizm Ewangelii. Natomiast tam, gdzie odczuwa się dotkliwy brak ka-
płanów, zalecają organizowanie liturgii s łowa, jednak w formie od-
miennej od Mszy. 
     Ojcowie synodalni potwierdzili znaczenie celibatu w praktyce Ko-
ścioła łacińskiego i potrzebę wyjaśnienia go wiernym. Zaznaczyli jed-
nocześ nie konieczność poszanowania tradycji Koś ciołów wschodnich. 
    Wiele miejsca poświęcono duszpasterstwu powołaniowemu. Propo-
nuje się między innymi szczególną opiekę duchową nad minis tranta-
mi,  upowszechnienie adoracji eucharystycznej w intenc ji powołań, 
organizowanie w poszczególnych diecezjach centrów powołaniowych 
i niższych s eminariów duchownych. 
        W rozdziale poświęconym katechezie i mis tagogii ojcowie syno-
dalni proponują większą integrację sakramentów inicjacji chrześcijań-
skiej oraz teologiczne i duszpasters kie  pogłębienie  bierzmowania. Na 
nowo należy przemyśleć właś ciwy wiek, w którym udzielany jest  ten 
sakrament, oraz to, czy w obrządku łacińskim I Komunia św. nie po-
winna następować po bierzmowaniu. 
   Ojcowie synodalni podkreś lają znaczenie Eucharystii  dla duszpa-
sterstwa i proponują wprowadzanie nowych form katechezy, dostoso-
wanych do różnych sytuacji i kultur.  Zwracają uwagą na rolę 
 rodziny we wprowadzaniu dzieci w tajemnice sakramentalne, zwłasz-
cza Eucharystii, oraz ścis łego wiązania wiary i s akramentów. W kate-
chezie należy  ukazywać święte obrzędy w świetle wydarzeń 
 biblijnych,  zwrócić uwagę na znak sakramentalny i związek z życ iem 
codziennym. Pos tuluje się także opracowanie Kompendium Euchary-
stycznego. 
    Druga część "Propositiones" dotyczy udziału w Eucharysti i. Pod-
kreślono ścisły związek łączący Słowo Boże z Eucharystią. Dla zrozu-
mienia tej prawdy przez wiernych potrzeba lepszej katechezy biblij-

nej, a także homili i komentujących czytania bądź kazań tematycznych, 
poś więconych poszczególnym zagadnieniom wiary chrześcijańskiej. 
            Należałoby się także zatroszczyć o bardziej aktywne uczestnic-
two wiernych w liturgii, między innymi poprzez większą inkulturację. 
Trzeba przy tym jednoznacznego przeciwdziałania ze strony biskupów 
nadużyciom w sprawowaniu Eucharystii w postaci, na przykład, zastę-
powania tekstów liturgicznych innymi treś ciami. 
         Także architektura i sztuka otaczające miejs ce celebracji powinny 
być odpowiednio dobrane, a miejsce przechowywania Najświętszego 
Sakramentu godne i widoczne. Odpowiednie miejsce sprawowania 
Mszy należy szczególnie uwzględniać w przypadku transmitowania 
liturgii przez środki społecznego przekazu. 
         Synod ze szczególnym naciskiem podkreś la rolę  niedzieli jako 
Dnia Pańskiego. Jego świętowanie nie ogranicza się do udziału we 
Mszy, ale obejmuje także odnowienie relacji z samymi sobą i bliźnimi. 
Służą temu też inne rodzaje modlitwy liturgicznej czy wspólnotowej, 
które należy upowszechniać wśród wiernych. Synod przypomniał także 
specyficzne zadania dotyczące posług l iturgicznych prezbitera, diakona 
czy akolity i lektora. 
         W wielokulturowych i zlaicyzowanych metropoliach należy za-
dbać o odpowiednie wytłumaczenie znaczenia przys tępowania do Ko-
munii świętej tak,  by sakrament ten nie był udziałem osób przypadko-
wych. W liturgiach sprawowanych podczas spotkań międzynarodowych 
Synod proponuje s tosowanie - zwłas zcza w modlitwach eucharystycz-
nych - języka łacińskiego bądź chorału gregoriańskiego. Byłoby to zna-
kiem jedności Kościoła. 
             Trzecia część tekstu zaproponowanego przez ojców s ynodal-
nych nosi tytuł: "Misja ludu Bożego karmionego Eucharystią".  Znajdu-
jemy tu wyrazy wdzięczności dla kapłanów, diakonów i wszystkich 
osób pomagających w przygotowaniu i celebrowaniu Mszy. Księżom 
zaleca się codzienne jej odprawianie,  nawet gdy brakuje wiernych. 
Przypomina się,  że duchowość eucharystyczna musi obejmować całe 
życie. 
            Gdy chodzi o rozwiedzionych, którzy zawarli powtórne związki, 
nie mogą oni być dopuszczeni do Komunii, jednak należą do Kościoła. 
Mają chodzić na Mszę, adorować Eucharystię, modlić się, uczestniczyć  
w życiu wspólnoty. Sądy kościelne winny gruntownie badać, czy ich 
małżeństwo było ważne. Duszpasterze mają też dbać o dobre przygoto-
wanie narzeczonych do małżeńs twa.  
          Kolejna propozycja dotyczy dopuszczenia do Komunii chrześci-
jan innych wyznań. Całkowicie wyklucza się ekumeniczną koncelebra-
cję. Natomias t, pod pewnymi ściśle określonymi warunkami, dopusz-
czenie chrześcijan spoza Kościoła katolickiego do s akramentów Eucha-
rystii, pokuty i namaszczenia chorych jest możliwe i nawet wskazane. 
           Następne propozycje wskazują, że Eucharystia jest źródłem misji 
i przyczynia się do uś więcenia ś wiata. Należy ułatwiać udział w Eucha-
rystii chorym, niepełnosprawnym umysłowo i migrantom. 
    Kolejna propozycja dotyczy "eucharystycznej konsekwenc ji" polity-
ków. Jeśli chcą przystępować do komunii, nie mogą popierać ustaw 
niezgodnych z integralnym dobrem człowieka i prawem naturalnym. 
       Dalej mowa jest też o związkach Eucharys ti i z ekologią i jej wy-
miarze społecznym oraz jej znaczeniu dla pojednania narodów rozdzie-
lonych konfliktami. 
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7 NIEBO I IZMIR ŚPIEWA NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE  
SAKRALNEJ "KOŚCIOŁY 2005"   

      W dniach 26  29 października 2005 r. w centrum Międzynarodowych Targów Gdańskich odbyła się II 
Międzynarodowa Wystawa Sakralna. Imprezę rozpoczęto debatą na temat "Kościół jutra w Europie Północ-
no  Wschodniej" oraz "Eucharys tia na styku narodów i wyznań" . Targom towarzyszyły l iczne prezentac je o 
charakterze kulturalnym. Bardzo obszernie przedstawiano działalność zgromadzeń misyjnych, prezentowa-
no filmy z terenów afrykańskich, istniała możliwość indywidualnych rozmów z misjonarzami. Dwa os ow-
skie zespoły otrzymały zaproszenie, aby swoimi występami ubogacić program Międzynarodowej Wystawy 
Sakralnej. “S iódme Niebo” zaprezentowało kilka piosenek ze swojej drugiej płyty pt. "Uczucia". Występ 
zespołu został przyjęty z dużą życzliwoś cią uczestników Wys tawy.  
      Nas tępnie na scenie zaprezentował s ię zespół Izmir z parafi i Chrystus a Zbawiciela. Wykonał kilka au-
tors kich piosenek, które bardzo dobrze brzmiały na Międzynarodowych Targach. Gratulujemy zespołom 
udanego występu, życząc dalszego rozwoju, satysfakcji i radoś ci ze śpiewania.  
      Podziękowania s kładamy na ręce tych wszystkich, którzy wspierają działalność artystyczną i muzyczną 
młodych wykonawców: ks. proboszczowi Henrykowi Bietzke,  ks. proboszczowi Wiesławowi Szlachetce, 
Pani Dyrektor Marioli Cyranek, Grzegorzowi Grochowskiemu oraz wszystkim zaangażowanym rodzicom. 
 

Renata Grochowska 



JAK POSTĘPOWAĆ ?   
 

        Nr 19 (275) gazety U NAS z dnia 24 października przyniósł i do nas 
jedną z "super nowości", pasjonującą ludzi, którym zabrakło Boga. Szuka-
ją więc swoich bożków w gwiazdach, przekrojonych jabł 
kach, geometrii sakralnej i energii kosmicznej. Dobry czas dla wszelkiego 
rodzaju wróżbitów, niekonwencjonalnych terapeutów i hochsztaplerów 
trwa. Na to większego wpływu nie mamy, gdyż konieczność wiązania 
swojego los u z bożkami ( jeżeli zos tanie mu odebrany prawdziwy Bóg) jes t 
nieunikniona u człowieka,  który z natury swej jest istotą religijną. Powstają 
jednak poważne wątpl iwości jeżeli relacje zachwalające uzdrowicielskie 
energie pochodzące z przekrojonego jabłka,  korony MB Częstochowskiej i 
z  kosmos u pojawiają się w gazecie będącej własnością osoby skądinąd 
znanej ze swej religijności i z bardzo ścisłej współpracy z parafią. Być mo-
że publikowanie takich tekstów jest wynikiem real izacj i zasady "pecunia 
non olet"  o czym może świadczyć nr telefonu uzdrawiającego przy pomo-
cy energii kos micznej. Może o publikacji przesądziła chęć zas koczenia 
czytelników niebanalnym tekstem? Pozostawiając jednak te s prawy sumie-
niu właściciela gazety zapytajmy jak my, praktykujący katolicy, oceniamy 
tego rodzaju publikacje ? Czy takie publikacje nie powodują erozji zasad 
wiary szczególnie u katolików s łabszych w wierze ? Czy redakcja nie po-
winna natychmiast i jednoznacznie odciąć się od treści takich artykułów 
zwracając tym samym uwagę czytelników na uzasadnione zastrzeżenia 
wynikające z zasad wiary katolickiej ? A jak powinni ustosunkować się do 
tego rodzaju "rewelacji" praktykujący katolicy? Kardynał Ratzinger, na 
konklawe, które wybrało Go papieżem, powiedział między  innymi:  
         "(...)Iluż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dzies ięcioleciach, 
iluż ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia... Łódeczka myśli wie-
lu chrześ cijan była nierzadko huśtana przez te fale - miotana z jednej skraj-
ności w drugą: od marksizmu do liberalizmu aż po libertynizm; od kolekty-
wizmu do radykalnego indywidualizmu; od ateizmu do niejasnego misty-
cyzmu religijnego; od agnostycyzmu po synkretyzm i tak dalej. Każdego 
dnia rodzą się nowe sekty i urzeczywistnia się to, co święty Paweł nazywa 
" os zus twem ze strony ludzi i przebiegłością w sprowadzaniu na manowce 
fałszu"  (por. Ef. 4,14). Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła, 
zos taje często zaszufladkowane jako fundamentalizm. A tymczasem relaty-
wizm, to znaczy zdanie się na "każdy powiew nauki", zdaje się być jedyną 
postawą godną współczesności. Ustanawiany jes t rodzaj dyktatury relaty-

wizmu, która nie uznaje niczego za pewnik,  a jedynym miernikiem usta-
nawia własne ja i jego zachcianki." 
      Wydaje się, że te słowa bardzo wyraźnie oceniają coraz liczniej pod-
suwane przez książki, filmy i prasę, propozycje wypełnienia pustki po 
Bogu wiarą w działanie różnych energii ,  czarodziejów oraz w to, że 
człowiek sam sobie wys tarcza. 
          Już przed dwoma tysiącami lat św. Paweł w Drugim Liście do Ty-
moteusza (4,3-4) napisał :"Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej na-
uki nie będą znosili, a le według włas nych pożądań - ponieważ ich uszy 
świerzbią - będą sobie mnożyli nauczyc ieli. Będą się odwracali  od słu-
chania prawdy, a obrócą się ku zmyś lonym opowiadaniom." 
        Ten sam Św. Paweł pisze również słowa trudniejsze, bo zobowiązu-
jące do działania: "Zaklinam c ię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który 
będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego kró-
lestwo: głoś  naukę, nastawaj w porę, nie w porę,  /w razie potrzeby/ wy-
każ błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć na-
uczasz."(2Tym4,1-2). 
          Pytanie jak powinniśmy postępować wobec takich publikacji nie 
jest więc pytaniem retorycznym -  a więc jak postępować? 

AB 
Od Redakcji: 
     Powyższy artkuł ukazał się w parafialnej witrynie internetowej wdzia-
le ZDANIEM PARAFIAN. Wywołał on burzliwą dyskusję internetową na 
naszj stronie. Dotychczas można przeczytać 59 komentarzy naszych para-
fian.  Z komentarzy wynika, że z tych niewielu dyskutantów, którzy  wnieśli 
uwagi merytoryczne, wyróżnić można kilka grup.  Jedni uważają, że teksty 
czytane w publikatorach oceniać powinni sami katolicy i odrzucać te, 
które są sprzeczne z zasadami naszej wiary. Inni sądzą, że w czasopiśmie, 
którego wydawca jest katolikiem,  pow inien on sam stosować autocenzu-
rę. Jeszcze inni sądzą, że teksty, o których mowa w artkule “Jak postępo-
wać?, można traktować jako ciekawostkę i pewien rodzaj rozrywki. A jak 
reagować jeśl i uważamy, że zawartość jest sprzeczna z naszymi przeko-
naniami? Jednym ze  sposobów reagowania jest np omawiany  tekst AB w 
naszej witrynie parafialnej.  Jeden z dyskutantów uważa, że z wydawcą na 
ten temat winni porozmawiać jego znajomi czy przyjaciele. Jeszcz e inni 
sądzą,  że w każdym takim przypadku wszyscy dotknięci takim tekstem 
powinni pisemnie wyrażać wydawcy swoje zdanie.  

LAMPIONY ADWENTOWE 
 

    Jednym z przejawów adwentowej liturgii światła jest lampion.  Przygoto-
wuje się go najczęściej z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę czworo-
boku zamkniętego, którego ścianki, podklejone od wewnątrz kolorową 
bibułką, przypominają gotyckie witraże z s ymbolami chrześcijańskimi lub 
s cenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę, która zapalana jest  w 
czas ie modlitw lub wieczornic adwentowych. Lampiony umieszcza się w 
domu na widocznym miejs cu. Idąc na roraty, dziec i zabierają je ze sobą do 
kościoła. "W niektórych parafiach zachował się piękny zwyczaj, że ludzie 
gromadnie i ze światłami śpieszą na roraty" - wspomina w swoim przemó-
wieniu papież Jan Paweł  II. Lampion adwentowy umieszczony w domo-
wym s anktuarium jest dobrą ilustracją do przypowieś ci Jezusa o roztrop-
nych pannach, które zabrały oliwę do naczyń i z płonącymi lampami ocze-
kiwały na przyjśc ie Oblubieńca (Mt 25, 1-13). 
    W jednej z wrocławskich szkół dzieci z zapalonymi lampionami wycho-
dzą ze szkoły, pod opieką wychowawców,  do kościoła, przy ul. Bujwida. 
P odczas celebracji Liturgii dzieci aktywnie w niej uczestniczą poprzez 
czytanie P isma Św. wykonując z elementami choreograficznymi pieśni 
przy akompaniamencie gitary i układając własną "Modlitwę wiernych" . 
Ogromne znaczenie odgrywa "gra świateł", podkreślając ten szczególny 
czas.  
      Szkoda, że funkcjonujące w naszej parafii zespoły nie uczes tniczą w 
adwentowej liturgii. Mając na uwadze to, co powiedziano o znaczeniu 

światła i lampionów w Adwencie, należy zaapelować do naszych para-
fian, a s zczególnie dzieci i młodzieży,  aby również zaczęły przychodzić 
do kościoła z zapalonymi lampionami.  Będzie to bardzo wymownym 
świadectwem wiary, a ponadto będzie to wielkim urozmaiceniem na-
szych ulic, po których z różnych stron osiedla będą zdążały na Roraty 
większe czy mniejsze grupki ludzi z zapalonymi lampionami.  

AB 

ŻYCIE I POSŁANNICTWO ŚW. SIOSTRY FAU-
STYNY w Klubie BETANIA     

 

        Po wieczornej Mszy Św. zaproszono parafian do Klubu Betania na 
film wideo ŻYCIE I POSŁANNICTWO SIOSTRY FAUSTYNY. Fre-
kwencja była na średnim poziomie parafialnym ale do napisania o tym 
wieczorze skłoniła mnie opinia wypowiedziana bardzo spontanicznie przez 
jedną z osób oglądających film- FILM BARDZO INTERESUJĄCY. Być 
może, ta opinia s kłoni innych parafian do obejrzenia f ilmu o s iostrze Fau-
s tynie. Istotnym s postrzeżeniem wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że 
według filmu w Godzinie Miłosierdzia należy skupić s ię na chwili śmierci 

Pana Jezusa tymczasem powszechne mniemanie każe o tej godzinie 
odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Należy  przyjąć, że ta 
pozorna rozbieżność da się racjonalnie wyjaśnić. Kto się tego podej-
mie ? 
         Na marginesie chciałbym poinformować, że film o s iostrze Fau-
stynie jest w dyspozycji Klubu BETANIA i w każdej chwili można 
ponownie zorganizować ws pólne oglądanie. 
        Za 2 tygodnie zaprosimy do obejrzenia podobnego filmu nakrę-
conego na podstawie DZIENNICZKA DUSZY św. Teresy. 
 

AB 

Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy 
 
( ...) Sądząc z wyniku wyborów, nastąpi ło przesunięc ie sympatii ide owych Pola-
ków w kierunku wartości  konserwatywnyc h,  tradycyjnych, gdzie liczy się bezpie-
cze ństwo, także socjalne, porząde k, surowe prawo i mniej sza ni ż dotąd tolerancj a 
wobec obyczaj owych ekstrawagancj i i mniejszości seksualnych (...) Ugrupowania 
postulujące swobody obyczajowe, liberalizację aborcji, rozważe nie możliwości 
formalnych związków homoseksualnyc h poniosł y sromot ną klęskę. Podobnie jak 
ci, którzy wyraźnie bronili IIIRP, Okrągłe go St ołu, ustrojowej i gospodarczej 
t ransformacji, dotychczasowej prywatyzacji (...) Nastroje Polaków zmieniały się 
od da wna. Dobrze to było wi dać choćby na niezliczonych forach internetowych, 
które są dzisiaj wiel ką t rybuną obywatel ską. Na jedną wypowie dź sympatyzującą 
j uż nie tylko z SLD, ale z Partią Demokratyczną i j ej środowiskiem przypadało sto 
ironic znych, szyderczych l ub wręc z nienawist nych ripost (...) 
 

Polityka 01.10.2005 r. - fragment tekstu pt. "Mniejszość wybrała w ięk-
szość" - M. Janicki i W. Władyka 


