
„On, istniej¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze sposobnoœci, aby 
na równi byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ 

s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. A w zewnêtrznym przejawie, 
uznany za cz³owieka, uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ 

do œmierci i to œmierci krzy¿owej.
Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê 

ponad wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano istot 
niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e 

Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.
Flp 2,6-11

iew¹tpliwie bowiem w ostatnich dziesiêcioleciach mieliœmy do 
czynienia z detronizacj¹ krzy¿a. Widocznym symbolem jego 
obalania s¹ filmowe obrazy wysadzanych w Rosji œwi¹tyñ. Wiatr 

rewolucji paŸdziernikowej zmiata³ z powierzchni ziemi najpiêkniejsze 
cerkwie i jednoczeœnie powodowa³ upadek metalowych krzy¿y, które 
miesza³y siê na ziemi z gruzem powalonych budynków. W innym stylu, 
choæ nie mniej spektakularnie, krzy¿om odbierali œwiêtoœæ naziœci. 
Uwik³ali znak Chrystusowego zwyciêstwa w hitlerowsk¹ propagandê. 
Krzy¿e zaczê³y ozdabiaæ publiczn¹ przestrzeñ III Rzeszy.

Czy jednak uwolnienie siê od totalitarnych oparów uwolni³o 
ludzkoœæ od pokusy walki z krzy¿em? Ku zdumieniu obserwatorów 
okazuje siê, ¿e równie¿ tak zwane otwarte spo³eczeñstwo, tak bardzo 
podkreœlaj¹ce swe tolerancyjne fundamenty, nie uniknê³o wpisania 
w swoj¹ historiê niechlubnego epizodu wymazywania krzy¿a ze 
œrodowiska, w którym jest zanurzone po sam¹ g³owê. Wypada bowiem 
przypomnieæ, ¿e niezale¿nie od takich czy innych pogl¹dów, obok Rzymu 
i Grecji nasza kultura zosta³a zbudowana na Golgocie. Ca³e dziedzictwo 
chrzeœcijañskie do tego stopnia zaci¹¿y³o na kulturowym kszta³cie 
dzisiejszego œwiata, ¿e próba wymazania tego faktu w praktyce oznacza 
próbê odwrócenia siê od w³asnej to¿samoœci, a tym samym strzelenie 
sobie w stopê. [...]

W jaki sposób noszenie krzy¿a na piersi czy wieszanie go na œcianie 
mia³oby godziæ w wolnoœæ religijn¹, skoro jej immanentnym elementem 
jest mo¿liwoœæ swobodnego manifestowania swych przekonañ 
i zewnêtrznego ich potwierdzania? [...]

Jeœli zale¿y nam na wyniesieniu krzy¿a ponad wszelki poziom, to 
z jednej strony dlatego, ¿e w jakimœ sensie uosabia on osobê Jezusa 
Chrystusa, ale te¿ dlatego, i¿ krzy¿ wysy³a czytelny sygna³ pod adresem 
ca³ego œwiata, ¿e: 
   - tu mieszkaj¹ ludzie, dla których wa¿na jest ludzka godnoœæ i którzy   
      nigdy nie zgodz¹ siê na jej deptanie; 
   - tu mieszkaj¹ ludzie, którzy szanuj¹ innych i staraj¹ siê ponieœæ dla   
      nich ofiarê, bo tylko tak mog¹ naœladowaæ swego Pana;
   - tu mieszkaj¹ ludzie, którzy chc¹ budowaæ królestwo sprawiedliwo-
      œci i pokoju.

Dok³adnie takie przes³anie niesie ze sob¹ Krzy¿ od ponad dwóch 
tysiêcy lat.

S. Marek £uczak, Niedziela, nr 37, 2016

Przywróciæ mu miejsce!

N
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SWIETO
PODWYZSZENIA 

KRZYZA SWIETEGO

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na wrzesieñ

Ogólna:  Aby nasze parafie, o¿ywiane duchem misyjnym, by³y 
miejscami, gdzie przekazuje siê wiarê i daje œwiadectwo mi³oœci.

 ODPUST  PARAFIALNY
   Uroczysta Msza Œwiêta Odpustowa, pod przewod-
nictwem Ksiêdza Biskupa Zbigniewa Zieliñskiego, 
koncelebrowana przez kap³anów naszego dekanatu, 
odprawiona zostanie w czwartek 14.09 o godzinie 18.00.

PORZ¥DEK MSZY ŒWIÊTYCH
We wrzeœniu powróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy œwiêtych, i tak:

Msze œw. w niedziele i œwiêta:
7.30 Msza œw. poranna - górny koœció³
9.00 Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - dolny koœció³
10.30 Suma parafialna - górny koœció³
12.00 Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 Msza œw. - górny koœció³
16.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
14.30 Msza œw. z udzieleniem sakramentu chrztu œw. - II Niedziela m-ca
Msze œw. w dni powszednie:
7.15 Msza œw. poranna - górny koœció³
8.00 Msza œw. poranna - górny koœció³
17.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
18.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³

£aski chrztu dost¹pili:
Leon Gurfinkiel, 04.06.2017
Kamil Odrobina, 11.06.2017
Jeremi Molisz, 11.06.2017
Barbara Herszkowicz, 11.06.2017
Maria S¹dej, 11.06.2017
Emilia Styba, 18.06.2017
Aleksandra Kola, 24.06.2017
Mateusz Filipczyk, 24.06.2017
Liliana Filipczyk, 24.06.2017
Tymon Siwczuk, 25.06.2017

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec i lipiec 2016):

Zuzanna Toporek, 25.06.2017
Antoni Grabowski, 07.07.2017
Jakub K¹kol, 09.07.2017
Matylda Walasek, 09.07.2017
Ignacy Warmbier, 09.07.2017
Marcel Chomentowski, 16.07.2017
Adam Ró¿agórski, 16.07.2017
Miko³aj D¹browski, 16.07.2017
Wiktoria Perszewska, 23.07.2017
Pola Sikorska, 30.07.2017

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli (pogrzeby):

Magdalena Myszk i Daniel Myszk, 10.06.2017
Aleksandra Gozdek i Krystian Krzy¿anowski, 24.06.2017
Anna Korpacka i Zbigniew Marsza³ek, 30.06.2017
Monika Skrzyñska i Arkadiusz Myszk, 01.07.2017
Natalia Marczyñska i Mateusz Rzepka, 01.07.2017
Monika Pietrasik i Krzysztof Grabowski, 07.07.2017
Justyna Kuchlin i Rados³aw Domañski, 15.07.2017
Weronika Banicewicz i Mateusz Bizewski, 15.07.2017
Justyna Moroz i Tomasz Moroz, 21.07.2017
Sylwia Bróg i £ukasz Frankowski, 22.07.2017
Alicja Kalinowska i Rados³aw Maszk, 29.07.2017

Hubert Borysewicz, l. 74
Kazimierz Szwichtenberg, l. 78
Henryk Jurasz, l. 88
Gustaw Szemraj, l. 65
Stanis³awa Sobieraj, l. 82

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM
Program na stronie 3
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Drodzy Parafianie!
Rok temu - jak pamiêtacie - zbieraliœmy ofiary na budowê studni w 

wiosce Aliade w Nigerii.
Zebrana kwota zosta³a przekazana na konto Zgromadzenia Sióstr 

Szkolnych de Notre Dame a prace budowlane i wszelkie formalnoœci z nimi 
zwi¹zane bezpoœrednio nadzorowa³a s. El¿bieta Blok z tego¿ w³aœnie 
Zgromadzenia (Siostra El¿bieta w ubieg³ym roku odwiedzi³a nasz¹ parafiê). 
Wasze otwarte serca sprawi³y, ¿e w Aliade mog³a wytrysn¹æ woda.

Studnia funkcjonuje w ca³ej pe³ni ju¿ od kilku miesiêcy, zapewniaj¹c 
mieszkañcom sta³y dostêp do œwie¿ej i czystej wody. Dostêp ten u³atwia tak 
zwyczajnie ¿ycie codzienne, jak równie¿ pomaga w zachowaniu zdrowia. 
Wszyscy wiemy, jak wiele chorób rozprzestrzenia siê poprzez 
zanieczyszczon¹ wodê a tylko do takiej wody mia³a dostêp wioska Aliade do 
czasu wybudowania studni.

Poprzez Wasz¹ wielkodusznoœæ i hojnoœæ Pan Bóg spe³ni³ marzenia 
mieszkañców Aliade o œwie¿ej i czystej wodzie.

Poni¿ej przedstawiamy pismo, jakie otrzymaliœmy z Nigerii:

Do: Czcigodni Ks. Wojciech Tokarz i Parafianie
Parafia Chrystusa Zbawiciela, 
Gdañsk-Osowa, Polska

Podziêkowanie

Czcigodni Ksiê¿e Proboszczu, Bracia i Siostry,
My, Stowarzyszenie Rolników Kor-Usu (w skrócie KUFA) w 

po³udniowym Aliade, z regionu Gwer Wschodnie stanu Benue w Nigerii 
piszemy, aby wyraziæ nasze g³êbokie uznanie i wdziêcznoœæ za wasz¹ 
niezmiern¹ (hojnoœæ i) pomoc dla nas w zapewnieniu naszej spo³ecznoœci 
potrzebnej oraz odpowiadaj¹cej jej potrzebom studni. Nie bêdzie przesad¹ 
stwierdzenie, i¿ studnia ta znacznie zmniejszy³a trudnoœci, z którymi dot¹d 
zmaga³a siê nasza spo³ecznoœæ, wi¹¿¹ce siê z brakiem dostêpu do Ÿród³a 
wody pitnej i mo¿liwoœci jej dystrybucji.

Pragniemy zaznaczyæ, ¿e studnia zosta³a ju¿ oddana do u¿ytku i jest w 
idealnym stanie.

Nie mo¿emy wyraziæ s³owami, jak bardzo jesteœmy wdziêczni za Wasz 
wielkoduszny gest. 

Modlimy siê, by dobry Pan, ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
b³ogos³awi³ Wam i ca³ej Wspólnocie Parafian, którzy przyczynili siê do 
budowy studni, wierzymy, ¿e nie ominie Was radoœæ Nieba.
Niech Bóg Wam b³ogos³awi,

Z powa¿aniem,
Podpisali: Vincent Kyardon, (sekretarz) i Geffrey Bende (przewodnicz¹cy Stowarzyszenia).

Po¿egnanie ks. Krzysztofa

W œrodê 28. czerwca, podczas Mszy œw. o godz. 18.00, 
po¿egnaliœmy ksiêdza Krzysztofa Konkola. Z dniem 1. lipca, na 
mocy dekretu Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity, zakoñczy³ 

pos³ugê w naszej parafii.
Serdecznie dziêkujemy ks. Krzysztofowi za 3 lata piêknej pracy 

duszpasterskiej, szczególnie za pracê z dzieæmi, Liturgiczn¹ S³u¿b¹ O³tarza, 
przygotowywanie dzieci do I Komunii Œw., katechezy biblijne oraz 
Dyskusyjny Klub Filmowy. 

Bêdziemy d³ugo wspominaæ jego mi³y uœmiech, œwietne - poruszaj¹ce 
sumienia -  homilie. 

Redakcja Rodziny Osowskiej dziêkuje za pozostawione, do 
wykorzystania, pliki z czteroma tomikami jego poezji.

¯yczymy Mu wszelkich ³ask Bo¿ych w nowej parafii NSPJ w Sopocie. 
Szczêœæ Bo¿e!

JJ

Powitanie ks. Andrzeja 

Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Metropolity z dniem 1. lipca 
rozpocz¹³ pos³ugê w naszej parafii ks. Andrzej Molenda. Witamy 
serdecznie naszego nowego wikariusza i ¿yczymy mu Bo¿ego 

b³ogos³awieñstwa, opieki MB i Œw. Józefa.
Urodzi³ siê 29. paŸdziernika 1980 r. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 

25. czerwca 2005 r. 
Dotychczas s³u¿y³ jako wikariusz w parafiach: Niepokalanego Serca 

Maryi w Gdyni Karwinach, Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Pucku 
i Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Byæ ksiêdzem
To znaczy modliæ siê
tam, gdzie nikt siê nie modli.
To wierzyæ
tam, gdzie jest zbyt wiele zw¹tpienia.
To trwaæ
 tam, gdzie wszyscy rezygnuj¹.
To nieœæ dobro
tam, gdzie jest nienawiœæ.
To s³uchaæ
tam, gdzie wszyscy tylko mówi¹.

To byæ œwiadkiem
niewidzialnej mi³oœci.

Krzysztof Konkol, “Miêdzy wierszami”, 
Bernardinum, 2015

STUDNIA W ALIADE OD KILKU MIESIÊCY FUNKCJONUJE 
W CA£EJ SWOJEJ PE£NI

“Muzyka organowa z Niemiec i Anglii”

W  niedzielê 13. 
sierpnia odby³ siê 
p i e r w s z y  p o  

wakacjach koncert organowy 
w naszym koœciele Wyst¹pi³ 
organista  Pan Andreas 
Cavelius. W programie 
wys³uchaliœmy utwory m.in.  
G. F. Hoendla, J. Rheinber-
gera i  J.Ch. Rincka. 
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MÓWI£A: NA POTRZEBY MOJEGO KOŒCIO£A...
 g³êbokim ¿alem informujemy, ¿e dnia 16. lipca 2017 r. zmar³a nasza Parafianka 
œ.p. EL¯BIETA MI¥SKOWSKA, l. 89 z ul. Sopockiej. Pani El¿bieta znana jest Zprawie wszystkim naszym Parafianom, gdy¿ przez 32 lata roznosi³a do naszych 

domów op³atek wigilijny. Robi³a to z wielkim oddaniem i gorliwoœci¹. Ale równie¿ - wraz 
ze swoim mê¿em œ.p. Janem Mi¹skowskim - by³a mocno zaanga¿owana w budowê 
koœcio³a Chrystusa Zbawiciela i œw. Polikarpa, za co z g³êbi serca serdecznie Jej 
dziêkujemy.

Pochodzi³a z wielodzietnej rodziny dzia³aczy polonijnych w okresie 
miêdzywojennym w Gdañsku. Z ca³¹ rodzin¹ zosta³a wyrzucona  z Gdañska w roku 1939, 
a jej ojciec by³ w obozie w Sztuthoffie. Ona i jej matka z rodzeñstwem byli w obozie 
gestapo, a tak¿e pó³ roku w klasztorze w Niepokalanowie. Wspomina³a zawsze, ¿e zna³a 
Ojca Kolbego, œwiêtego Maksymiliana. Szczêœliwie prze¿y³a okupacjê, okres 
komunistyczny, a nawet aresztowania i wyrok w stanie wojennym. Informacje o swoich 
bogatych prze¿yciach wojennych i powojennych mia³a okazjê przekazaæ historykowi, 
który opracowywa³ ksi¹¿kê, poœwiêcon¹ niemieckim represjom karnym wobec Polonii 
na Wybrze¿u Gdañskim. Na jej proœbê, korektê i adjustacjê rêkopisu jej wspomnieñ wykona³ nasz parafianin, œw. pamiêci Stanis³aw Czarnecki.

Msza œw. pogrzebowa zosta³a odprawiona dnia 19. lipca (œroda) o godz. 13.00 w koœciele pw. Bo¿ego Cia³a w Prêgowie. Pogrzeb odby³ siê 
bezpoœrednio po Mszy œw. na cmentarzu w Prêgowie.W uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczy³a, przewieziona autokarem, du¿a grupa naszych 
Parafian. W czwartek, 20 lipca, o godz. 18.00, w naszym koœciele zosta³a odprawiona Msza œwiêta w jej intencji.

Dziêkujemy, Pani El¿bieto, za wszystko, co uczyni³aœ dla naszej Wspólnoty. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

LETNIE WAKACJE 2017

REKOLEKCJE  
PRZED ODPUSTEM

NIEDZIELA

PONIEDZIA£EK - godz. 18.00: 

WTOREK - godz.18.00: 

ŒRODA - godz. 8.30: 

                 godz. 18.00: 
                 godz. 20.00: 

Rekolekcje prowadzi Jacek Pulikowski*.

10 - 13 wrzeœnia 2017
 - konferencje na ka¿dej Mszy œwiêtej

Msza œw. z konferencj¹.
  Po Mszy œw. dodatkowa konferencja dla kobiet (nie tylko 
  ¿on).

Msza œw. z konferencj¹.
  Po Mszy œw. dodatkowa konferencja dla mê¿czyzn (nie tylko 
  mê¿ów).

Konferencja dla osób starszych, 
                                    dziadków, babæ, teœciów.

Msza œw. z konferencj¹.
Konferencja dla m³odzie¿y.

* Jacek Pulikowski jest od wielu lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ 
Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznañskiej. Przez dwie kadencje 
by³ œwieckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Bra³ 
udzia³ w ostatnim Synodzie o Rodzinie, który odby³ siê w Rzymie w roku 
2015. Autor poczytnych ksi¹¿ek i artyku³ów w licznych czasopismach 
katolickich. Nagrodzony nagrod¹ wydawców katolickich Feniks za kilka 
ksi¹¿ek w serii: "Jak wygraæ…" Popularny mówca od wielu lat 
prowadz¹cy rekolekcje.

NOWA  WITRYNA  PARAFIALNA

W czerwcu mo¿na ju¿ by³o obejrzeæ now¹ wersjê parafialnej 
witryny internetowej (fragment przedstawiamy poni¿ej). Nowa 
wersja zawiera wszystkie dotychczasowe funkcje u¿ytkowe 

w lepszym opracowaniu oraz szereg dodatkowych, bardzo ciekawych 
rozwi¹zañ. Na przyk³ad: liturgia s³owa i Ewangelia, dzia³y og³oszeñ 
parafialnych, intencji mszalnych, SOS, dzia³y poszczególnych sakramentów 
œwiêtych, a tak¿e ruchoma listwa wielu linków, galerie itd. Wersja zrobiona 
“pod u¿ytkownika”. Przyjemny dostêp internetowy  do naszej parafii.

JJ
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. SIOSTRA MARTA WIECKA
(1874 - 1904)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 30. maja

Nie tak dawno pisa³em na tym miejscu o 
œwiêtych kobietach z naszego regionu. 
Przypomnê, by³y to b³. Juta z Che³m¿y z 

XIII wieku – rodzona siostra pierwszego biskupa 
che³miñskiego Heidenryka -  zmar³a w opinii 
œwiêtoœci i której kult trwa w tej parafii do dzisiaj 
oraz b³. Dorota z M¹tów – wiêkszoœæ ¿ycia 
spêdzi³a w Gdañsku, wzorowa ¿ona i wspania³a 
matka, a zmar³a w Kwidzynie.

Dzisiaj natomiast pragnê przybli¿yæ postaæ 
b³. s. Marty. Urodzi³a siê w roku 1874 w ma³ej 
miejscowoœci Nowy Wiec (st¹d nazwisko), 12 km 
od parafii w Skarszewach, niedaleko Gdañska. By³ 
to okres tzw. Kulturkampfu. W szko³ach obowi¹zywa³ jêzyk niemiecki, 
natomiast religia i nauki w koœciele odbywa³y siê po polsku. Nadto w domu 
czytano „Pielgrzyma” z Pelplina i polskie ¿ywoty œwiêtych.

O jej niezwyk³ej gorliwoœci religijnej œwiadczy i to, ¿e w drodze do 

koœcio³a odmawia³a ze swymi rówieœnikami ró¿aniec i inne modlitwy. 
Przyczyni³a siê tak¿e do powstania ko³o jej domu kapliczki ku czci œw Jana 
Nepomucena. W dniu swojej I komunii œwiêtej postanowi³a swe ¿ycie 
ofiarowaæ Bogu. W wieku 15. lat postanowi³a, ¿e zostanie siostr¹ 
Mi³osierdzia. Rzeczywiœcie pojecha³a do gromadzenia sióstr do Krakowa. 
Jej radoœæ i ¿ar by³y tak wielkie, i¿ kuzyn który j¹ odwozi³ na dworzec do 
Tczewa, w³aœnie wtedy postanowi³, ¿e zostanie ksiêdzem. Zreszt¹ nie tylko 
on, bo tak¿e trzej bracia Marty i jej siostra weszli na drogê ¿ycia 
kap³añskiego i zakonnego. Nie wszystkim uda³o siê spe³niæ swoje 
pragnienia, ale wydaje siê, ¿e wielu ksiê¿y z diecezji che³miñskiej 
i gdañskiej nosi to nazwisko.

Po pewnym czasie wys³ano siostrê Martê do Lwowa gdzie zdoby³a 
kwalifikacje pielêgniarskie pracuj¹c w kilku szpitalach. Mia³a szczególny 
charyzmat rozumienia ludzi chorych, którym poœwiêci³a siê ca³kowicie. 
I jeszcze jedno – nikt na jej oddziale nie umar³ bez sakramentów œwiêtych.

Siostra Marta – œwiadoma niebezpieczeñstwa – dobrowolnie podjê³a 
siê dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus plamisty. Mia³ to wykonaæ 
ojciec rodziny, siostra wykona³a to za niego. Objawy choroby pojawi³y siê 
ju¿ nazajutrz. Zmar³a 30 maja 1904 roku jako ofiara heroicznej mi³oœci 
bliŸniego, maj¹c zaledwie 30 lat. W jej pogrzebie uczestniczy³y tysi¹ce ludzi 
ró¿nych wyznañ.

24 maja 2008 roku Benedykt XVI og³osi³ j¹ b³ogos³awion¹.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Z cyklu: KATOLICKI SAVOIR - VIVRE

Wykorzystuj¹c kieszonkowy podrêcznik Wojciecha Jaronia („Katolicki 
savoir - vivre... czyli czego nie wiesz o zachowaniu w koœciele”, 
Wydawnictwo RAFAEL, 2014), z inicjatywy ksiêdza Proboszcza 
opracowaliœmy tekst, który zosta³ przez niego zaakceptowany:

Procesja na wejœcie

Mszê Œwiêt¹ rozpoczyna procesja na wejœcie. Mo¿e ona byæ uroczysta i 
przechodziæ przez ca³y koœció³. Uczestniczy w niej celebrans i s³u¿ba 
liturgiczna. Wtedy procesjê otwiera krzy¿ i dwóch ministrantów 
(nawikulariusz  i turyferariusz), id¹c przed krzy¿em, kadzid³em okadzaj¹ 
niesiony krzy¿. Po przyjœciu procesji do o³tarza, kap³an zasypuje kadzid³em 
roz¿arzone wêgle i okadza o³tarz; w okresie wielkanocnym okadza te¿ 
pascha³. Dodaæ trzeba, ¿e tak¿e zwyk³e dojœcie celebransa do o³tarza, 
najkrótsz¹ drog¹, które zajmuje kilkanaœcie sekund, nazywamy procesj¹ na 
wejœcie. 

Uczestnicz¹c w liturgii, utrzymujemy skupienie i widz¹c wchodz¹c¹ 
procesjê przyjmujemy postawê stoj¹c¹, któr¹ okazujemy Stwórcy szacunek i 
wyra¿amy gotowoœæ pe³nienia jego woli.

Postawa stoj¹ca jest podstawow¹ postaw¹ liturgiczn¹. W postawie 
stoj¹cej dobrze jest mieæ z³o¿one rêce. To jeden z liturgicznych gestów, który 
wskazuje na poddanie siê Bogu i Jego woli. Jest to gest cz³owieka który siê 
modli. D³onie powinny stykaæ siê ca³¹ powierzchni¹, usytuowane na 
wysokoœci serca, wyprostowane palce wskazuj¹ce na niebo; prawy kciuk 
powinien le¿eæ na lewym, tworz¹c krzy¿, a tak¿e literê X, która jest pierwsz¹ 
liter¹ w greckim s³owie Christos.

Wprowadzenie do Mszy Œwiêtej

Gdy procesja dojdzie do o³tarza, celebrans i ewentualni koncelebransi 
wykonuj¹ gest liturgiczny - poca³unek o³tarza. Gdy celebrans stanie za 
o³tarzem, kreœlimy z nim znak krzy¿a, a odpowiedzi¹ na jego pozdrowienie: 
“Pan z wami”, odpowiadamy: “I z duchem twoim”. W ten sposób mówimy 
mu, ¿e nie jest tu sam, ¿e wraz z nim chcemy z³o¿yæ Bogu Najœwiêtsz¹ Ofiarê.

Kap³an wyg³asza teraz s³owa wprowadzenia oraz przedstawia intencjê 
mszaln¹. Mo¿e powstaæ pytanie, czy obecni na Mszy Œwiêtej musz¹ siê 
modliæ w intencji zamówionej, o której mówi celebrans, czy mog¹ to czyniæ 
w swoich w³asnych, z którymi przychodz¹? Kap³an odprawiaj¹cy Mszê 
Œwiêt¹, który zobowi¹za³ siê do modlitwy w jakiejœ intencji, musi to robiæ, 
natomiast wszyscy uczestnicz¹cy w zgromadzeniu liturgicznym modl¹ siê 
razem z nim. Poza w³¹czeniem siê w modlitwê kap³ana, ka¿dy z obecnych 
mo¿e, a nawet powinien mieæ swoj¹ intencjê, z któr¹ przychodzi na Mszê 
Œwiêt¹.

Akt pokuty

Po kilku s³owach wprowadzenia do Mszy Œwiêtej nastêpuje akt pokuty. 
To taka chwila, kiedy widzimy swoje s³aboœci i przyznajemy siê do nich 
przed  Bogiem, a On patrzy na nas z mi³oœci¹ i odpuszcza nam grzechy. Akt 
pokuty sk³ada siê z czterech elementów: zapowiedzi, chwili ciszy, confiteor i 
absolucji.

ZapowiedŸ aktu pokuty to s³owa, które wypowiada celebrans, by 
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zachêciæ uczestników liturgii do wyra¿enia skruchy.
Chwila ciszy jest wa¿na. Jej d³ugoœæ zale¿y od celebransa. Trzeba 

pamiêtaæ, ¿e to nieprawda, ¿e jak jest cicho, to nic siê nie dzieje, to akcja 
liturgiczna zamiera. Ta chwila jest po to, by w ciszy serca zawo³aæ do Boga 
s³owami pokutuj¹cego celnika: „Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika” .

Confiteor, czyli spowiadam siê, jest t¹ czêœci¹ aktu pokuty, w której 
wypowiadamy na g³os jedn¹ z formu³ aktu zawart¹ w mszale. Najczêœciej 
u¿ywana jest ta rozpoczynaj¹ce siê od s³ów: „Spowiadam siê Bogu 
Wszechmog¹cemu...”. Poza ni¹ msza³ podaje jeszcze dwie formy: „Zmi³uj 
siê nad nami, Panie...” oraz „Panie Jezu , który...”, a tak¿e formê, któr¹ jest 
aspersja czyli pokropienie wod¹ œwiêcon¹. 

Absolucja mszalna, choæ w budowie podobna do sakramentalnej, nie 
niesie za sob¹ skutków sakramentu pokuty. Czyli, aby uzyskaæ 
odpuszczenie grzechu ciê¿kiego, konieczna jest sakramentalna spowiedŸ. 
Akt pokuty oczyszcza uczestników liturgii z grzechów lekkich, 
powszednich i przysposabia do pe³nego uczestnictwa w Uczcie 
Eucharystycznej.

Podczas aktu pokuty wykonujemy gest uderzenia siê w piersi. Czynimy 
to, gdy wypowiadamy s³owa: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina”. Uderzenie w pierœ to gest podkreœlaj¹cy przyznanie siê do winy 
z jednoczesnym wyznaniem wiary w Bo¿e Mi³osierdzie. Ten gest wykonuje 
siê tylko podczas aktu pokuty. Nie nale¿y go wykonywaæ w pozosta³ych 
czêœciach liturgii mszalnej.

Punktualnoœæ

Jest jeszcze jeden wa¿ny problem, dotycz¹cy obrzêdów wstêpnych 
Mszy œw., który nale¿y w³aœnie w tym miejscu przywo³aæ.  Przy okazji aktu 
pokuty nale¿y poruszyæ pewn¹ niezwykle istotn¹, a jednoczeœnie dra¿liw¹ 
kwestiê, jak¹ jest punktualnoœæ.

Mówi siê, ¿e "punktualnoœæ jest grzecznoœci¹ królów". Nie 
powinniœmy spóŸniaæ siê do pracy lub szko³y, na umówione spotkanie, czy 
te¿ do kina, teatru, filharmonii. Nasza punktualnoœæ jest wyrazem szacunku 
wzglêdem drugiej osoby, która nas zaprasza, która nas oczekuje, wzglêdem 
jej pracy ale te¿ zwyk³ym przejawem kultury osobistej i dobrego 
wychowania. A tak¿e tego, ¿e powa¿nie a nie lekcewa¿¹co traktujemy tego, 
z kim mamy siê spotkaæ.

W jaki sposób oceniæ nasze spóŸnianie siê na Mszê œw., na spotkanie 
z samym Bogiem, ze wspólnot¹ parafialn¹? To prawda, ¿e czasami 
obiektywne okolicznoœci zewnêtrzne, które nie zawsze s¹ przewidywalne, 
powoduj¹ nasze spóŸnienie i dlatego pozostaje nam odpowiedzieæ sobie 
w sumieniu ile by³o takich niezawinionych, a ile zawinionych spóŸnieñ.

Z czego zatem wynika tak wiele spóŸnieñ na Mszê œw., w której 
powinniœmy uczestniczyæ od samego pocz¹tku do samego koñca (nie s¹ to 
pojedyncze przypadki)? Przecie¿ spóŸniaj¹c siê na Mszê œw. szkodzimy nie 
tylko samym sobie ale równie¿ zwyczajnie przeszkadzamy celebransowi 
oraz ca³ej wspólnocie eucharystycznej - tym wszystkim, którzy do koœcio³a 
przyszli we w³aœciwym czasie. A gdy siê nam ju¿ zdarzy spóŸniæ to mo¿e 
dyskretnie, bez zbytniego zwracania na siebie uwagi, wejdŸmy do koœcio³a 
i zajmijmy najbli¿sze wolne miejsce. W jaki sposób ma nas ogarn¹æ Bo¿e 
Mi³osierdzie, którego dostêpujemy na pocz¹tku Mszy œw. podczas aktu 
pokuty, je¿eli w akcie pokuty nie uczestniczymy?                                      
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