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PAZDZIERNIK
MIESIAC ROZANCA
SWIETEGO

CZERWIEC 2017

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na paŸdziernik
Ogólna: Aby w œwiecie pracy wszystkim by³y zagwarantowane
poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym zosta³a dana mo¿liwoœæ
przyczyniania siê do tworzenia wspólnego dobra.
foto Wojciech Kapusta

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(sierpieñ i wrzesieñ 2017):

Treœæ ró¿añca œwiêtego

E

wangelista £ukasz mówi o Maryi, ¿e na s³owa
anio³a Gabriela, wypowiedziane do Niej przy
Zwiastowaniu, „zmiesza³a siê”... I rozwa¿a³a,
co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie”.
To rozwa¿anie Maryi stanowi pierwowzór
modlitwy ró¿añcowej. Ró¿aniec jest modlitw¹
mi³oœników „Pozdrowienia Anielskiego”. Ci, którzy
ró¿aniec odmawiaj¹, podejmuj¹ myœl¹ i sercem
rozwa¿anie Maryi: odmawiaj¹c, rozwa¿aj¹c „co
znaczy to pozdrowienie”.
Przede wszystkim powtarzaj¹ s³owa, które
skierowa³ do Maryi sam Bóg przez swego zwiastuna.
Mi³oœnicy pozdrowienia anielskiego powtarzaj¹
s³owa, które przysz³y od Boga. Odmawiaj¹c ró¿aniec,
powtarzamy te s³owa po wielokroæ. Nie jest to
powtarzanie schematyczne. S³owa skierowane do
Maryi przez Boga samego i wypowiedziane przez
Boskiego Zwiastuna posiadaj¹ niezg³êbion¹ treœæ.
„B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹”;
„b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami”.
Ta treœæ pozostaje w œcis³ej ³¹cznoœci z tajemnic¹
Odkupienia. S³owa pozdrowienia anielskiego w tê
tajemnicê wprowadzaj¹ - a równoczeœnie przez tê
tajemnicê siê t³umacz¹.
Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano (wyd. polskie}, 1983 nr 10 s.25

Zapraszamy na Ró¿aniec w naszym koœciele:
DNI POWSZEDNIE: o godzinie 17.30
NIEDZIELE: o godzinie 15.30
RÓ¯ANIEC DLA DZIECI: we wtorek i czwartek o godzinie 16.00.

£aski chrztu dost¹pi³:
Tadeusz Olechnowicz, 06.08.2017
Jan Lepka, 13.08.2017
Filip K¹cki, 13.08.2017
Maja Dêbecka, 27.08.2017
Jakub Ro¿eñski, 27.08.2017
Oliwia Ro¿eñska, 27.08.2017
Janina Budny, 02.09.2017
Julia D¹browska, 10.09.2017
Hanna Sowiñska, 10.09.2017
Kacper Jeruzal, 10.09.2017
Zofia Kalkowska, 10.09.2017
Jakob Schicks, 17.09.2017
Henrik Karlsson, 17.09.2017
Zuzanna Lisowska, 23.09.2017
Marcel Gorajdowski, 23.09.2017
Tomasz Wicki, 24.09.2017
Daria Dziedzic, 30.09.2017
Helena Latosiñska, 30.09.2017
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Beata Ostrowska i Rafa³ Sosiñski, 19.08.2017
El¿bieta Wiœniewska i Tadeusz Wiœniewski, 26.08.2017
El¿bieta Sakowicz i Micha³ Tomporowski, 02.09.2017
Paulina Romanowska i £ukasz B³aszczyk, 09.09.2017
Arleta Kalinowska i Pawe³ Molik, 15.09.2017
Anna Lisowska i Bart³omiej Lisowski
Do Pana odeszli:
Mieczys³aw Mechliñski, l. 85
Urszula Osborne, l. 88
Zbigniew B¹czkowski, l. 77

W sobotê i niedzielê
28. i 29. paŸdziernika
odbêdzie siê w naszej parafii

WIZYTACJA KANONICZNA
ks. arcybiskupa Metropolity
Informacje na str. 2
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
UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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WIZYTACJA KANONICZNA
W NASZEJ PARAFII

W

dniach 28. i 29. paŸdziernika JE ks. abp
S³awoj Leszek G³ódŸ, Metropolita
Gdañski, przeprowadzi w naszej parafii
wizytacjê kanoniczn¹. Poprzedni¹ wizytacjê kanoniczn¹
przeprowadzi³ tak¿e nasz Metropolita w roku 2012.

Myœlimy, ¿e nasi parafianie powinni przed
spotkaniem przyswoiæ sobie garœæ informacji o swoim
Arcypasterzu. Poni¿ej przedstawiamy tekst pobrany
z serwera Diecezji Gdañskiej.

NASZ ARCYPASTERZ WIZYTATOR
Urodzi³ siê 13 sierpnia 1945 roku
w Bobrówce (Arch. Bia³ostocka).
W 1964 roku rozpocz¹³ studia
w Bia³ostockim Seminarium Duchownym, sk¹d w trzecim roku nauki
powo³ano go na pe³ne dwa lata do
wojska. S³u¿bê wojskow¹ odby³
w jednej z utworzonych wówczas
kompanii kleryckich w 32 Budziszyñskim Pu³ku Zmechanizowanym
w Ko³obrzegu oraz Mazurskiej
Brygadzie Saperów w SzczeciniePodjuchy.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 14
czerwca 1970 roku z r¹k bp. Henryka
Gulbinowicza, administratora apostolskiego w Bia³ymstoku. Po œwiêceniach
pracowa³ duszpastersko w Szudzia³owie na Bia³ostocczyŸnie i w Pary¿u
wœród Polonii. Studia kanoniczne odby³ w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Doktoryzowa³ siê w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego
Katolickich Koœcio³ów Wschodnich.
W okresie od marca do grudnia 1980 roku by³ pracownikiem
nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Nastêpnie pracowa³ w Kurii
Arcybiskupiej i S¹dzie Arcybiskupim w Bia³ymstoku. Jednoczeœnie by³
dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 roku by³ kapelanem
"Solidarnoœci" Regionu Bia³ystok.
Od wrzeœnia 1981 roku rozpocz¹³ pracê w Watykanie, w Kongregacji ds.
Koœcio³ów Wschodnich, gdzie prowadzi³ sekcjê Koœcio³a obrz¹dku
bizantyjsko-ukraiñskiego oraz sekcjê Koœcio³a na Bia³orusi obrz¹dku
bizantyjsko-ruteñskiego.
8 wrzeœnia 1984 roku otrzyma³ godnoœæ Pra³ata Jego Œwi¹tobliwoœci.
21 stycznia 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego
w Polsce zosta³ mianowany przez Ojca Œwiêtego Biskupem Polowym
Wojska Polskiego z siedzib¹ tytularn¹ w Bettonie we W³oszech. 23 lutego
tego¿ roku w Jasnogórskiej Bazylice przyj¹³ œwiêcenia biskupie, a dzieñ
póŸniej odby³ z ceremonia³em wojskowym uroczysty ingres do Katedry
Polowej Wojska Polskiego. 18 kwietnia 1991 roku otrzyma³ z r¹k Prezydenta
RP nominacjê na stopieñ genera³a brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada
1993 roku na stopieñ genera³a dywizji.
W 1994 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powo³a³ go do grona
konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Koœcio³ów Wschodnich.
Od dnia 2 maja 1995 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski
do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim. W uznaniu zas³ug na
polu duszpasterstwa wojskowego Prezydent RP, Lech Wa³êsa, w dniu
22 grudnia 1995 roku nada³ mu Krzy¿ Oficerski Polonia Restituta.
22 stycznia 1998 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II mianowa³ go
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Co warto wiedzieæ o wizytacji kanonicznej ?
Zgodnie z Kan. 396 Kodeksu Prawa Kanonicznego biskup jest
zobowi¹zany w ci¹gu piêciu lat przeprowadziæ wizytacjê ca³ej
diecezji. Wynika z tego, ¿e ka¿da parafia w diecezji jest wizytowana
przez biskupa co 5 lat.
W dokumentach III Synodu Gdañskiego znajdujemy
INSTRUKCJÊ O KANONICZNEJ WIZYTACJI PARAFII (1.12),
w której w punkcie 1. czytamy:
Biskup diecezjalny jest kap³anem, nauczycielem i pasterzem
wspólnoty diecezjalnej. W swej pos³udze pasterskiej uwydatnia te¿
eklezjaln¹ strukturê diecezji, g³ównie zaœ, gdy celebruje Eucharystiê i
g³osi s³owo Bo¿e w poszczególnych parafiach oraz utwierdza
wspólnotê w wierze, nadziei i mi³oœci. Biskup realizuje te cele w
szczególnym wymiarze w ramach kanonicznej wizytacji parafii.
Jaki przebieg ma wizytacja kanoniczna parafii? Otó¿
wspomniana wy¿ej INSTRUKCJA precyzuje jej przebieg. Miêdzy
innymi parê tygodni przed wizytacj¹ Proboszcz przedk³ada
Biskupowi Wizytatorowi program wizytacji i sprawozdanie
wizytacyjne. Równie¿ w okresie poprzedzaj¹cym wizytacjê
z polecenia Wizytatora przedstawiciele Kurii przeprowadzaj¹
kompetentn¹ kontrolê w zakresie spraw gospodarczo-maj¹tkowych
oraz w zakresie spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem kancelarii
parafialnej.
cz³onkiem Centralnego Biura do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej
Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds.. Biskupów. W dniu 7 marca 1998
roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II upowa¿ni³ Kongregacjê ds. Biskupów do
zmiany stolicy tytularnej Biskupa Polowego WP z Bettona na tytu³: Biskup
Ordynariusz Polowy w Polsce (Vescovo Militare per la Polonia).
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 roku zosta³
odznaczony Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zas³ugi w s³u¿bie duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz za
dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Jest cz³onkiem Rady Episkopatu Polski do spraw Spo³ecznych oraz
Rady do spraw Polonii i Polaków za granic¹ Konferencji Episkopatu Polski.
Uczestniczy w Komisji ds. Sta³ych Kontaktów Episkopatu Francji i Polski.
By³ cz³onkiem Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego 2000. W tym¿e
roku zosta³ przyjêty do grona Kawalerów Maltañskich w randze Kapelana
Konwentualnego "ad honorem". W dniu 13 listopada 2000 roku Prymas
Polski Kardyna³ Józef Glemp w³¹czy³ go do grona Zakonu Rycerskiego
Bo¿ego Grobu w Jerozolimie w randze Komandora z Gwiazd¹.
Uchwa³¹ Konferencji Episkopatu Polski na 313 Zebraniu Plenarnym
w £owiczu w dniu 22 czerwca 2001 roku zosta³ mianowany Krajowym
Duszpasterzem Kombatantów. Natomiast w dniu 29 listopada 2001 roku
Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym na Jasnej Górze
wybra³a go na Przewodnicz¹cego Rady ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu
Konferencji Episkopatu Polski.
W dniu 21 marca 2002 roku na Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski zosta³ Przewodnicz¹cym Zespo³u Biskupów
ds.. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. 320 Zebranie Konferencji
Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 roku powo³a³o
go do Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski podczas 322. Zebrania Plenarnego
w dniu 30 kwietnia 2003 roku - dzia³aj¹c jako fundator Fundacji "Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia" - podjê³a uchwalê o powo³aniu go w sk³ad Rady tej
Fundacji na okres 3 lat, poczynaj¹c od dnia 10 maja 2003 roku.
17 lipca 2004 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II - w uznaniu pracy
i dokonañ - podniós³ go do godnoœci Arcybiskupa "ad personam". Dnia
26 sierpnia tego roku Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II mianowa³ Ksiêdza
Arcybiskupa "ad personam" ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Rz¹dy w Diecezji Warszawsko-Praskiej obj¹³ podczas uroczystego ingresu
dnia 2 paŸdziernika 2004 r. o godz. 11.00. Z Arcybiskupem Metropolit¹
Gdañskim Tadeuszem Goc³owskim wspó³dzia³a³ m.in. w Komisji Wspólnej
Rz¹du RP i Konferencji Episkopatu Polski oraz w Zarz¹dzie Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia.
17 kwietnia 2008 r. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI mianowa³ Ksiêdza
Arcybiskupa - Metropolit¹ Gdañskim. Swoj¹ now¹ pos³ugê Abp Metropolita
obj¹³ podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Gdañsku
Oliwie 26 kwietnia o godz. 12.00. 21 czerwca 2008 r. udzieli³ pierwszych
œwiêceñ kap³añskich w Archidiecezji Gdañskiej, w Bazylice Mariackiej
w Gdañsku. 29 czerwca 2008 r. w Rzymie otrzyma³ z r¹k Papie¿a Benedykta
XVI paliusz - znak metropolity.
http://www.diecezja.gda.pl/
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„RÓ¯ANIEC DO GRANIC” W NASZEJ PARAFII

W

sobotê, 7. paŸdziernika, w liturgiczne
wspomnienie NMP Ró¿añcowej, na
zakoñczenie obchodów 100. rocznicy
objawieñ fatimskich, w naszej OjczyŸnie mia³a
miejsce inicjatywa „Ró¿aniec do granic", czyli
modlitwa ró¿añcowa wzd³u¿ granic naszego kraju,
w której modliliœmy siê o pokój w Polsce i na ca³ym œwiecie.
Nasi Parafianie tak¿e uczestniczyli w tej spontanicznej akcji. Wielu
pojecha³o indywidualnie na pla¿e trójmiejskie,
Pe³ny autokar odjecha³ o 9. rano spod koœcio³a z grup¹ Parafian do
¯arnowca. Oto s³owa jednej uczestniczek Pani Justyny Kaliszan:
„W sobotê rano autokarem udaliœmy siê do koœcio³a stacyjnego
w ¯arnowcu by wzi¹æ udzia³ w Eucharystii i Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu.
Po nabo¿eñstwie eucharystycznym kontynuowaliœmy nasz¹ modlitwê
na pla¿y w Dêbkach. Stoj¹c wzd³u¿ lini brzegowej morza w ³¹cznoœci z ca³¹
Polsk¹, rozwa¿aliœmy wszystkie tajemnice Ró¿añca Œwiêtego.

Msza œw. w ¯arnowcu

Ró¿aniec na pla¿y w Dêbkach

Na przemian w s³oñcu, deszczu i zag³uszani szumem morza prosiliœmy
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê o wstawiennictwo dla œwiata, Ojczyzny,
Koœcio³a, rodzin, wspólnot i nas samych .
Dziêkujemy Ks. Markowi za zorganizowanie tak niezwyk³ej wyprawy,
za przewodniczenie modlitwom i opiekê duchow¹.”
Równie¿ ksi¹dz Andrzej, z grup¹ 30. dzieci z rodzicami, pojecha³
najpierw do koœcio³a stacyjnego pw. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
w Gdañsku, na mszê œw. od godziny 11.00, a potem na Stogi, gdzie na pla¿y
z t³umem oko³o 2000 Gdañszczan odmówili pierwsz¹ czêœæ ró¿añca.
Wszyscy wrócili do Osowy zmarzniêci i zmoczeni deszczem oraz
silnym wiatrem.
Natomiast w naszym górnym koœciele ksi¹dz proboszcz poprowadzi³
przed Najœwiêtszym Sakramentem, w godzinach od 14.00 do 16.20, cztery
czêœci ró¿añca, ³¹cz¹c siê w ten sposób z modl¹cymi siê wzd³u¿ granic.
Nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê Komuni¹ œwiêt¹ i b³ogos³awieñstwem
Najœwiêtszym Sakramentem. Zape³nionych by³o 2/3 ³awek w koœciele.
JJ

Na pla¿y w Jelitkowie

PIERWSZE JESIENNE
KONCERTY

W

niedzielê 24. wrzeœnia o godzinie 17.00 odby³ siê koncert
pt. “Organowe podró¿e po Europie”, w wykonaniu Hanny Dys. Na
organach zagra³a znana ju¿ naszym Parafianom Hanna Dys.
Wys³uchaliœmy utwory m.in.: Pachelbela, Czajkowskiego i Sibeliusa.
I ju¿ w niedzielê 15. paŸdziernika o godzinie 17.00 rozpocznie siê Recital
Bachowski. W wykonaniu znakomitego niemieckiego organisty m³odego
pokolenia - Matthiasa Neumanna z Hamburga - laureata konkursów
organowych, profesora Hochschule fuer Musik und Theater w Hamburgu oraz
Bayreuth, us³yszymy ró¿norodne brzmienia osowskich organów
w urozmaiconych formach bachowskich - od preludium i fugi, poprzez piêkne
chora³y, sonatê triow¹, a¿ po koncert organowy. Johann Sebastian Bach to
kompozytor najbardziej kojarzony z organami, na ten instrument stworzy³
ogromn¹ iloœæ wspania³ych dzie³.

POZOSTA£E INFORMACJE
W pi¹tek, 13 paŸdziernika, o godz. 19.30 odprawione zosta³o
nabo¿eñstwo fatimskie: Msza œw., procesja z figur¹ Matki Bo¿ej, ró¿aniec.
Nabo¿eñstwo poprowadzi³ o. Florencjusz Grabarczyk - franciszkanin,
misjonarz z Argentyny z Puerto Libertad.
W sobotê 14. paŸdziernika w klubie Betania rozpoczê³y siê pierwsze
zajêcia na Sobotnich Warsztatach Wokalnych. Warsztaty s¹ propozycj¹ dla
tych którzy chcieliby œpiewaæ, jak równie¿ dla tych co ju¿ œpiewaj¹.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej muzyka liturgiczna.pl. Przy
wyjœciu z koœcio³a mo¿na pobraæ ulotkê.
W niedzielê 15. paŸdziernika o godzinie 18.00 w Betanii, wznawiamy, po
wakacyjnej przerwie, spotkania „Ma³¿onkowie i rodzice w akcji",
prowadzone przez Alicjê i Krzysztofa Szareckich.
Tematem
ca³otygodniowych warsztatów bêdzie „Moja rola w ma³¿eñstwie".
W pi¹tek 20. paŸdziernika bêdziemy goœciæ w naszym koœciele m³odzie¿
z ca³ej archidiecezji w ramach Wieczoru Modlitwy M³odych. Jest to spotkanie
modlitewne trwaj¹ce ju¿ 5 lat, co miesi¹c w innym koœciele. Rozpoczyna siê
o godz. 19.00 i trwa do pó³nocy. Przybywa na takie spotkanie ok. 1200 -1500
m³odych ludzi. Przygotowujemy dla nich herbatê i ciastko, dodatkowe
urz¹dzenia sanitarne i nag³oœnieniowe. Zapraszamy do wsparcia tego
wydarzenia, wrzucaj¹c datek do puszki przy œw. Antonim.

Pani Hanna Dys
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

S³uga Bo¿y Ks. Prymas August Hlond
(1881 - 1949)

M

ieliœmy w Polsce szczêœcie do wielkich i
œwiêtych przywódców Koœcio³a w bardzo
trudnym i newrlalgicznym czasie XX
wieku. Dosyæ du¿o wiemy o Prymasie Tysi¹clecia
oraz o œw. Janie Pawle II. Dlatego chcia³bym
przybli¿yæ naszym czytelnikom postaæ ich
poprzednika: s kardyna³a Augusta Hlonda. Byœ
Œl¹zakiem z urodzenia i wychowania. W domu
dró¿nika kolejowego by³o ubogo, ale panowa³a
ogromna wzajemna ¿yczliwoœæ, trwa³e zasady
moralne i g³êboka religijnoœæ. A dom by³ polski.
Urodzi³ siê 5. lipca 1881 roku. W domu by³o 12
dzieci. Rodzice byli bardzo ambitni, dlatego
wiedzieli, ¿e polskie dzieci nie maj¹ ¿adnych szans na wykszta³cenie i
spo³eczne awanse. Na Œl¹sku bardzo prê¿nie dzia³a³y wspólnoty salezjañskie
i to by³a szansa.Mia³ zaledwie 12 lat, gdy z tabliczk¹ na szyi „Salesiani Torino” pod opiek¹ innych kolejarzy wys³ano go do W³och. W Turynie
ukoñczy³ szko³ê œredni¹, a poniewa¿ wykazywa³ ogromne zdolnoœci,
rozpocz¹³ studia na Gregorianum w Rzymie, ukoñczone doktoratem z prawa.
Po powrocie do Polski ukoñczy³ teologiê i w roku 1905 otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie. Potem pracowa³ w ró¿nych zak³adach salezjañskich, zosta³
nawet prowincja³em.
I powsta³a Polska, montowa³a siê administracja koœcielna. W roku 1922
Pius XI mianowa³ ksiêdza Augusta Hlonda administratorem apostolskim
Górnego Œl¹ska. By³ bardzo aktywny, porz¹dkowa³ trudne sprawy parafii
œl¹skich, zainaugurowa³ Zjazd Katolicki, za³o¿y³ „Goœcia Niedzielnego”,
doprowadzi³ do koronacji Matki Bo¿ej w Piekarach. W roku 1925 otrzyma³
nominacjê na biskupa katowickiego, rozpocz¹³ budowê katedry, a tak¿e

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:

O zachowaniu w koœciele (3)
Poprzedni odcinek zakoñczyliœmy omówieniem aktu pokuty
i punktualnoœci, a w tym przedstawiamy : Kyrie eleison, Gloria, Kolektê
i czêœæ liturgii s³owa. ¯yczymy uwa¿nej i owocnej lektury,
„Kyrie, eleison”
Po zakoñczeniu absolucj¹ aktu pokuty nastêpuje „Panie zmi³uj siê nad
nami”. Wezwanie to stanowi pozdrowienie skierowane do Jezusa Chrystusa,
który, posiadaj¹c w³adzê odpuszczania grzechów, jest naszym prawdziwym
Panem. To nie jest wezwanie pokutne, choæ wyra¿enie „zmi³uj siê” mo¿e coœ
takiego sugerowaæ. Ale pochodzi ono wprost z t³umaczenia greckich s³ów
Kyrie, eleison, które w okresie cesarstwa rzymskiego oznacza³o okrzyk
powitalny kierowany do cesarza. Kyrios znaczy „pan” w znaczeniu
„w³adca”. „Panie, zmi³uj siê” to nie œpiew pokuty, ale œpiew uwielbienia,
bêd¹cy wyrazem czci sk³adanej Jezusowi i uznaniem Go za Pana
i Zbawiciela.
„Gloria”
Nastêpuje teraz Hymn uwielbienia, zwany te¿ hymnem anielskim,
poniewa¿ rozpoczyna siê od s³ów, którymi anio³owie chwalili Boga po
narodzeniu Jezusa; pochodzi z prze³omu II i III wieku. Jako hymn anielski do
oko³o X wieku by³ zarezerwowany tylko dla papie¿a. Biskupi mogli go
odœpiewaæ tylko w czasie liturgii wielkosobotniej oraz liturgii Bo¿ego
Narodzenia; kap³ani podczas Mszy Œwiêtej prymicyjnej. Dzisiaj jesteœmy
w tej szczególnej sytuacji, ¿e mo¿emy wraz z anio³ami wielbiæ Boga. Dlatego
starajmy siê ten hymn zawsze wykonywaæ, z du¿ym zaanga¿owaniem,
sercem potwierdzaj¹c ka¿de wyœpiewane lub wypowiadane s³owo.
Kolekta
Obrzêdy wstêpne Mszy Œwiêtej koñczy kolekta. S³owo to pochodzi
z jêzyka ³aciñskiego collecta i oznacza sk³adkê. W liturgii terminem tym
pos³ugujemy siê w dwóch przypadkach: modlitwy kap³ana i zbierania,
w czasie ofiarowania, „sk³adki” na tacê.
Kolekta oznacza modlitwê kap³ana, podczas której zbiera on intencje
ludu oraz ca³ego Koœcio³a i przedstawia je Bogu, w kontekœcie prze¿ywanego
obchodu liturgicznego lub tajemnicy dnia. Kolektê koñczy tak zwana

budowê Œl¹skiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Po œmierci ksiêdza kardyna³a Dalbora - Prymasa Polski, w roku 1926
zosta³ powo³any na arcybiskupstwo Gniezna i Poznania, co wi¹za³o siê
z objêciem godnoœci prymasa Polski, a wiêc najwa¿niejszego biskupa
w Polsce. W rok potem zosta³ kardyna³em.
Wyg³asza³ liczne kazania, odczyty - wystarczy powiedzieæ, ¿e
bibliografia jego liczy 50 opas³ych tomów. Zaleca³ duchowieñstwu
podnoszenie ¿ycia naukowego, dokszta³canie, rekolekcje, wyk³ady
i spotkania. Szczególnie dba³ o duszpasterstwo dla wychodŸstwa
polonijnego, powo³a³ w tym celu Towarzystwo Chrystusowe i osobne
seminarium dla Polonii.
Przyszed³ wrzesieñ 1939 roku. Ratowa³ dokumenty prymasowskie, by
nie wpad³y w rêce Niemców. 2. wrzeœnia zosta³ wezwany do Warszawy
z proœb¹, by ewakuowa³ siê z rz¹dem i z zagranicy informowa³ œwiat, co
dzieje siê w Polsce. Pos³ucha³, ale do koñca ¿ycia uwa¿a³, ¿e to by³ jego
najwiêkszy b³¹d. Przebywa³ w Rzymie, ale wiemy, ¿e W³ochy przy³¹czy³y
siê do Niemiec, wiêc wyjecha³ do Lourdes. Potem Francja skapitulowa³a.
Gestapo szuka³o Prymasa. Uwiêziony, zosta³ przewieziony do Pary¿a, by
sk³oniæ go do wspó³pracy; oczywiœcie odmówi³. Widoczne ju¿ zwyciêstwo
wojsk alianckich i interwencje Stolicy Apostolskiej, uratowa³y mu Ÿycie, ale
wywieziono go do Niemiec, gdzie by³ wiêziony. 1. kwietnia 1945 roku
zosta³ uwolniony przez Amerykanów i zawieziono go do Rzymu. Pius XII
da³ mu nadzwyczajne uprawnienia do kierowania Koœcio³em na ziemiach
polskich. Ksi¹dz Prymas ustali³ miêdzy innymi organizacjê koœcieln¹ na
tzw. Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Przywróci³ do kultu katedrê
gnieŸnieñsk¹; na jego proœbê papie¿ Pius XII rozwi¹za³ uniê personaln¹
metropolii poznañsko – gnieŸnieñskiej i utworzy³ now¹ warszawsko –
poznañsk¹, oddaj¹c j¹ prymasowi.
Umar³ 22. paŸdziernika 1949 roku na Mokotowie; uroczystoœciom
pogrzebowym przewodniczy³ kardyna³ Sapiecha. Tysi¹ce ludzi na gruzach
Warszawy ¿egna³o wielkiego pasterza Polski, a po roku w pierwsz¹ rocznicê
œmierci ceremonie prowadzi³ ksi¹dz Prymas kardyna³ Wyszyñski.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

konkluzja, czyli znane nam s³owa: „...przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego przez wszystkie
wieki wieków”. Odpowiedzi¹ „Amen” potwierdzamy s³owa
wypowiedziane przez kap³ana, dlatego powinniœmy ich s³uchaæ z nale¿yt¹
uwag¹ i odpowiedzieæ œwiadomie, a nie automatycznie.
Po wypowiedzeniu “amen” na zakoñczenie kolekty przyjmujemy
postawê siedz¹c¹, aby ws³uchaæ siê w S³owo Bo¿e.
Liturgia s³owa
Lektor, który idzie teraz w kierunku ambony, za chwilê bêdzie
„proklamowa³ S³owo Bo¿e”. W ci¹gu tych kilku sekund do czasu
rozpoczêcia pierwszego czytania, mo¿na króciutko pomodliæ siê za
czytaj¹cego, a tak¿e za s³uchaj¹cych, aby S³owo Bo¿e uœwiêci³o nas
wszystkich.
S³owa czytañ mszalnych powinniœmy przyj¹æ jako S³owo Boga
wypowiedziane do nas TU i TERAZ. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e Pismo
Œwiête, choæ od czasu spisania pierwszych ksi¹g minê³o tysi¹ce lat, nie traci
aktualnoœci. Przez te œwiête s³owa Bóg objawia siê cz³owiekowi, przede
wszystkim mnie, który podczas Mszy Œwiêtej Go s³ucham.
W liturgii dnia powszedniego jest jedno czytanie ze Starego lub
Nowego Testamentu, psalm responsoryjny i Ewangelia. W liturgii
niedzielnej i œwi¹tecznej dwa czytania: pierwsze ze Starego Testamentu
(w okresie wielkanocnym z Dziejów Apostolskich), a drugie z listów
apostolskich lub z ksiêgi Apokalipsy.
Psalm responsoryjny jest integraln¹ czêœci¹ liturgii s³owa; jest tak¿e
g³oszeniem S³owa Bo¿ego. Dlatego jest wykonywany przez jedn¹ osobê,
œpiewany albo czytany. Uczestniczymy w wykonywaniu psalmu
responsoryjnego, odpowiadaj¹c antyfon¹. Jest to werset, który z regu³y jest
cytatem z Pisma Œwiêtego, najczêœciej z Ksiêgi Psalmów, traktowany jak
powtarzaj¹cy siê refren podczas œpiewu lub recytacji psalmu.
„Alleluja” (s³owo to pochodzi od hebrajskiego zawo³ania halelu
Jahwe, co mo¿na przet³umaczyæ jako „wychwalajcie Boga”) przed
Ewangeli¹ jest tak zwanym œpiewem w³asnym - œpiewem na powitanie
i uwielbienie Jezusa Chrystusa. Œpiewem tym wyra¿amy radoœæ ze
spotkania ze Zbawicielem, który przychodzi, by do nas mówiæ. Poniewa¿
przychodzi do nas Jezus, przyjmujemy postawê stoj¹c¹.
Ewangelii s³uchamy w skupieniu, bo to jest S³owo samego Jezusa.
Oprócz wartoœci nauczaj¹co - informacyjnej ma ono moc uzdrawiania,
uwalniania od z³a, odpuszczania grzechów... Przez to S³owo wszystko siê
sta³o. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii kap³an lub diakon ca³uje
z szacunkiem ksiêgê, schylaj¹c siê do niej, le¿¹cej na ambonie.
cdn
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