
Rok Œwiêtego Stanis³awa Kostki

Umi³owani w Panu Siostry i Bracia!

Rok 2018 jest obchodzony w Koœciele w Polsce jako 
Rok Œwiêtego Stanis³awa Kostki. Ten m³ody polski 
szlachcic podobnie jak Samuel us³ysza³ Boga, 

wo³aj¹cego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedzia³: 
„Mów, Panie, bo s³uga Twój s³ucha!”(1 Sm 3,9), a nastêpnie 
z determinacj¹ poszed³ pe³niæ wolê Bo¿¹ wbrew wszelkim 
przeciwnoœciom. Œwiêtego Stanis³awa Kostkê pragniemy 
zaprosiæ dzisiaj, aby sta³ siê patronem rozpoczêtego w³aœnie 
nowego roku. O tym wyborze zdecydowa³a zarówno 450. 
rocznica jego œmierci, 
jak i program duszpaster-
ski Koœcio³a w Polsce. 
Jeœli mamy w tym roku 
rozwa¿aæ osobê i dary 
Ducha Œwiêtego dane 
w sakramencie bierzmo-
wania, nie mo¿e byæ 
lepszego patrona ni¿ ten, 
który zosta³ uzdolniony 
przez Ducha Œwiêtego 
do „mê¿nego wyznawa-
nia wiary” w dojrza³y 
i niebanalny sposób.

Ponad to wa¿nym 
motywem og³oszenia 
roku 2018 Rokiem  
Œwiêtego Stanis³awa 
Kostki jest tak¿e zwo³a-
n y  n a  p a Ÿ d z i e r n i k  
w Rzymie Synod Biskupów, poœwiêcony m³odzie¿y i 
rozeznawaniu powo³ania. Dobre przygotowanie do tego 
Synodu jest wspólnym zadaniem dla duszpasterzy, rodziców 
i wychowawców a tak¿e m³odzie¿y, której przez ca³e 
stulecia patronowa³ i nadal patronuje œw. Stanis³aw Kostka. 
W 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci nie 
zapominajmy równie¿, ¿e ju¿ w 1674 roku a wiêc jeszcze 
przed kanonizacj¹ b³. Stanis³awa Kostki, papie¿ Klemens X 
og³osi³ go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego.[...]

Wstêp Listu Episkopatu Polski na Rok Œwiêtego Stanis³awa Kostki

foto Wojciech Kapusta
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(grudzieñ 2017):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
------------

Do Pana odeszli:

Zofia Szufarska, 10.12.2017
Jakub Strzy¿, 10.12.2017
Seweryn Szpakowski, 26.12.2017
Stanis³aw Dziêgielewski, 26.12.2017
Oliwier Ciszewicz, 26.12.2017
Lidia Myszk, 26.12.2017
Sophie Seitz, 26.12.2017
Olivia Jamrich, 26.12.2017

Filemena Kalinowska, l. 95
El¿bieta Herszkowicz, l. 68
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RODZINY OSOWSKIEJ

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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na styczeñ

Ogólna:  Aby w krajach azjatyckich chrzeœcijanie, wraz z innymi 
mniejszoœciami religijnymi, mogli ¿yæ swoj¹ wiar¹ w pe³nej 
wolnoœci.

str 2

STATYSTYKA   PARAFIALNA
za rok 2017

Wed³ug statystyki w naszej Parafii:
-  ochrzczono 90 (86) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o  206 (129) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 81 (45) gimnazjalistów,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych w parafii zwi¹zki   
   ma³¿eñskie zawar³o 21 (16) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy 37 (39) zmar³ych  parafian.

ZMIANY W OKRESIE WIZYT 
DUSZPASTERSKICH

Przypominamy, ¿e w okresie kolêd, tj. do 31 stycznia 2018r., 
obowi¹zuje zmieniony harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: 

Msze œwiête s¹ odprawiane rano o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu o 
godzinie 16.00. 

Niema mszy œw. o godz. 17.00 i 18.00, jedynie w soboty jest odprawiana 
wieczorna msza œw. o godz. 18.00 (niedzielna).

Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne jest czynne tylko w soboty od 
11.00 do 13.00. 

Metryki do I komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ telefonicznie 
lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych mszach œw.

W miesi¹cu lutym wracamy do zwyk³ego porz¹dku mszy œwiêtych. Od 
1. lutego kancelaria parafialna bêdzie czynna wraz z bibliotek¹ parafialn¹ we 

00 00wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .
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W grudniu 2017 roku minê³o 25 lat, odk¹d wydajemy nasz¹ gazetkê 
parafialn¹, a w³aœciwie czterokolumnowy biuletyn parafialny. 
Wydaliœmy 214 numerów. W zwi¹zku z tym naszym ma³ym 

jubileuszem, w czwartek 11. stycznia odprawiona zosta³a msza œwiêta, któr¹ 
koncelebrowali: ksi¹dz proboszcz Wojciech Tokarz w intencji dobrej 
i wspomaganej Duchem Œwiêtym pracy zespo³u redakcyjnego oraz ksi¹dz 
proboszcz-senior Henryk Bietzke w intencji zmar³ych wspó³pracowników 
redakcji. Po mszy uczestnicy udali siê do klubu BETANIA na wspominki 

przy kawie, herbacie i kanapkach. W czêœci oficjalnej nasi proboszczowie 
wrêczyli 11 osobom plakietki z podziêkowaniem za wspó³pracê z redaktorem 
biuletynu. Oprócz plakietki ka¿dy otrzyma³ piêkny album Koœció³ w walce 
o niepodleg³oœæ” wydany z okazji 100 -lecia niepodleg³ej Polski.

Powstanie naszego biuletynu ³¹czy siê z pocz¹tkiem II SYNODU 
PLENARNEGO. W Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela prace w ramach 
II. Synodu Plenarnego rozpoczê³y siê w paŸdzierniku 1992. roku. Powsta³ 
wtedy Programowy Zespó³ Synodalny pod przewodnictwem pana 
Stanis³awa Kiborta. Zespó³ Synodalny wyda³ i rozprowadzi³ przed Bo¿ym 
Narodzeniem 1992 . roku list do parafian, informuj¹cy o programie dzia³ania 
Zespo³u. Do listu do³¹czona by³a skromna broszurka z cyklu Rytua³ 
Rodzinny, zatytu³owana "Wieczerza Wigilijna" oraz terminarz kolêd. List do 
parafian z nag³ówkiem "KOCHANA RODZINO", potraktowany zosta³ jako  
pierwszy numer Biuletynu Parafialnego. Drugi numer, zatytu³owany 
"KOCHANA RODZINO OSOWIAN" mia³  ju¿ charakter gazetki. Obecn¹ 
winitê opracowa³ pan Jerzy Staniszewski - szef drukarni ES -GRAF.

Sk³adem komputerowym zajmuje siê od pierwszego numeru ni¿ej 
podpisany Jan Juranek redaktor biuletynu. Biuletyn wydawany by³ od 1994. 
roku regularnie, 6 razy w roku Koœcielnym: na Adwent, Bo¿e Narodzenie, 
Wielki Post, Wielkanoc, Zes³anie Ducha œw. oraz z okazji odpustu 
parafialnego we wrzeœniu. Od numeru 55 (styczeñ 2002) wydawanych 
jest rocznie 10 numerów; biuletyn sta³ siê miesiêcznikiem, z wy³¹czeniem 
miesiêcy: lipiec, sierpieñ.

W okresie od lutego 1995. roku (nr12) do listopada 1997. roku (nr 28) 
biuletyn uzupe³niany by³ przez 11 numerów wk³adek, najpierw prê¿nie 
dzia³aj¹cego w tamtym okresie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, 

„

a potem Wspólnoty Modlitewnej. Wk³adki nosi³y tytu³ zawo³ania KSM 
"GOTÓW!!!".

Pocz¹tkowo redakcja biuletynu by³a jednoosobowa, a okresowo 
wk³adkê redagowa³a m³odzie¿. Dopiero od numeru 22 (listopad 1996) 
rozpoczê³a siê praca zespo³owa. Najpierw uruchomiono zespó³ redakcyjny, 
z posiedzeniami cz³onków redakcji, planowaniem rozk³adu biuletynu itp. 
Potem, w miarê rozwoju techniki komputerowej i internetu, redakcja 
stawa³a siê coraz bardziej wirtualna. Teksty osób wspó³pracuj¹cych 
z redaktorem biuletynu przekazywane by³y i s¹ przez internet oraz 
kopiowane z witryny parafialnej. 

Zdjêcia dostarcza³ przez wiele lat Pan Feliks Najbar; obecnie 
korzystamy z galerii zdjêæ umieszczanych na naszej witrynie parafialnej 
w zakresie relacji z wydarzeñ, gdzie m.in. dostarczaj¹ je panowie: Feliks 
Najbar, Wojciech Kapusta, £ukasz Wolak, R. Frankowski, Joanna Bu³³o 
i inni, a zdjêcia i fotogramy dekoracyjne i inne pobieramy z internetu.

Nale¿y dodaæ, ¿e ksi¹dz Jaros³aw Piotrowski i Kasia Szyngiera mieli 
du¿y wp³yw na formê sk³adu biuletynu. Mniej wiêcej od numeru 62 
(paŸdziernik 2002) mo¿na zauwa¿yæ tê korzystn¹ zmianê, a tak¿e 
pojawienie siê wiêkszej iloœci zdjêæ oraz informacji o wydarzeniach 
parafialnych.

Po dokonaniu sk³adu komputerowego bie¿¹cego numeru przez 
redaktora naczelnego, nastêpuje adiustacja. Mieliœmy sta³ych adiustatorów. 
Byli nimi panowie: œp. Stanis³aw Czarnecki i pan Jerzy Tur. Po œmierci pana 
Stanis³awa, do adiustatorów do³¹czy³a pani Barbara Juranek.

Po adiustacji i akceptacji sk³adu przez moderatora, którym obecnie jest 
ksi¹dz proboszcz Wojciech Tokarz, pliki kolejnego numeru biuletynu 
przesy³ane s¹ internetem do drukarni.

 A teraz kilka s³ów o autorach tekstów. Artyku³y wstêpne pisane by³y 
przez moderatorów: ksiêdza Wies³awa Szlachetkê, ksiêdza Jaros³awa 

Piotrowskiego i ksiêdza Macieja Sobczaka. Potem redaktor biuletynu 
korzysta³ i do tej pory korzysta g³ównie z archiwalnych tekstów przemówieñ 
i homilii  naszego papie¿a, œwiêtego Jana Paw³a II. Bie¿¹ce tematy porusza 
tak¿e redaktor biuletynu, wspó³pracuj¹c z ksiêdzem proboszczem 
Wojciechem Tokarzem. Na przyk³ad ostatni cykl  KATOLICKI SAVOIR - 
VIVRE opracowany zosta³ z ksiêdzem proboszczem.

 Autorami pozosta³ych tekstów by³y i s¹ osoby wspó³pracuj¹ce 
z redaktorem biuletynu. I tak:

Pani El¿bieta Ró¿ycka, która by³a drug¹ Przewodnicz¹c¹ Progr. 
Zespo³u Synodalnego, pisa³a artyku³y wstêpne do numeru 23 (listopad 
1996). W ramach tego Zespo³u œp. Stanis³aw Owdziej napisa³ kilka 
artyku³ów w cyklu: “Potrzeba nam modlitwy”. Dla informacji Zespó³ 
zakoñczy³ dzia³alnoœæ oficjalnie w 1997 roku. 

Œp. Franciszek Kowalski zebra³, przeprowadzaj¹c wywiady 
z mieszkañcami, s¹siadami obiektów, informacje o kapliczkach i krzy¿ach 
przydro¿nych do cyklu: “Kaplice i krzy¿e w naszej parafii”. Napisa³ tak¿e 
kilka artyku³ów w ramach Zespo³u Synodalnego.

Pan Andrzej Balk rozpocz¹³ od numeru 8 (maj 1994) kilkoma 
artyku³ami, a nastêpnie, jako Prezes Parafialnego Oddzia³u Akcji 
Katolickiej , pisa³ co najmniej jeden, a najczêœciej dwa artyku³y w ka¿dym 
numerze od 17 (grudzieñ 1995) do 138 (kwiecieñ 2010). By³y to 
wypowiedzi z punktu widzenia Akcji Katolickiej i informacje o dzia³alnoœci 
parafialnego odzia³u. Nastêpnie pisa³ artyku³y z w³asnej inicjatywy lub 
zamówione przez redakcjê biuletynu.

25 - LAT RODZINY OSOWSKIEJ
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Œp. Wac³aw Dudek od numeru 18 (luty 1996), pod pseudonimem 
Wujek, umieœci³ 4 cykle artyku³ów: ”Nowy Katechizm”, “Program JP II dla 
Koœcio³a w Polsce”, “Nowa Wersja Przykazañ Koœcielnych” i “O darach 
Ducha Œwiêtego”.

Pan Mieczys³aw Czajkowski rozpocz¹³ w numerze 4 (wrzesieñ 1993) 
od artyku³u przedwyborczego. Nastêpnie od numeru 83 (listopad 2004) do 
149 (maj 2010) prowadzi³ K¥CIK HARCERSKI; w nim umieœci³ cykle 
artyku³ów: “Dlaczego harcerstwo?”, “Metoda harcerska”, “Sprawnoœci 
harcerskie”, “100 lat skautingu”, “Historia harcerstwa polskiego”. Potem 

jeszcze dwa cykle artyku³ów, podpisane pseudonimem ”Dziadek”: 
“Wychowanie cz³owieka szlachetnego” i “Bez cnót niema wychowania”. 
PóŸniej pojedyncze artyku³y pisa³ na zamówienie redakcji.

Pani Jadwiga Komorowska rozpoczê³a artyku³em w numerze 42 
(marzec 2000) zatytu³owanym: “Wiara i religijnoœæ”. Nastêpnie umieœci³a 
w biuletynie 4 cykle artyku³ów: “Przybli¿enia”, “¯ycie Rodzinne”, 
“Zbli¿enia” i “O ma³¿eñstwie” oraz po dziewiêcioletniej przerwie szereg 
artyku³ów na tematy bie¿¹ce i wspomnieniowe.

Pan Andrzej Tele¿yñski rozpocz¹³ w numerze 20 (maj 1996) artyku³em 
o chórze parafialnym. Potem napisa³ kilka relacji z ró¿nych wydarzeñ, 
a nastêpnie wyspecjalizowa³ siê w wywiadach w cyklu 12 artyku³ów: 
“Poznajmy naszych parafian”.  Pisa³ tak¿e artyku³y na zamówienie redakcji.

Pani Joanna Bu³³o zamieœci³a 8 wywiadów z wikariuszami naszej 
parafii oraz 8 innych artyku³ów (m.in. relacje z gór). Du¿y wysi³ek w³o¿y³a 
w opracowania w Roku Wiary. Dostarcza systematycznie “statystyczne” 
dane na temat ¿ycia sakramentalnego w parafii. Administruj¹c witryn¹ 
internetow¹ Zbawiciela, dostarcza do biuletynu informacje (teksty i zdjêcia) 
z wydarzeñ parafialnych.

Z ksiêdzem proboszczem Henrykiem Bietzke przeprowadzi³em 
wywiad umieszczony w numerze 118 (kwiecieñ 2008), tu¿ przed 

przekazaniem przez ksiêdza urzêdu proboszcza. W wywiadzie tym obieca³, 
¿e na emeryturze bêdzie wspó³pracowa³ z redakcj¹ Rodziny Osowskiej. 
I dotrzyma³ tego zobowi¹zania. W cyklu “Rok œwiêtego Paw³a” umieœci³ 12 
odcinków. Napisa³ parê artyku³ów na zakoñczenie ROKU 
KAP£AÑSKIEGO. No i w numerach od 151 (wrzesieñ 2011) do tej pory 
umieœci³ 65 felietonów o œwiêtych, w cyklu ”¯yjemy wœród œwiêtych 
Pañskich” .

Poza powy¿szymi autorami tekstów, we wszystkich numerach 
biuletynu s¹ artyku³y oko³o 40 osób, miêdzy innymi: Anny Balk, Renaty 
Grochowskiej, Wojciecha Kapusty, Konrada Hogi, Mateusza Ihnatowicza, 
Oli Polañskiej, Doroty Fuchs, Brunona BrzewoŸniaka, Zenona Millera, 
Rafa³a Broniewskiego. S¹ tak¿e artyku³y podpisane pseudonimem. 

Od ubieg³ego roku do³¹czy³a tak¿e do wspó³pracowników redakcji 
pani Kinga Wasila, która, w miarê mo¿liwoœci czasowych, dostarcza nam 
zabawne odrêczne rysunki na wybrane tematy. Bardzo o¿ywiaj¹ nasz 
biuletyn.

Biuletyn wydawany jest przede wszystkim w celu przekazywania 
komunikatów i informacji o wydarzeniach parafialnych i w Koœciele. 
Drukujemy relacje z ciekawych imprez, w których uczestnicz¹ nasi 
parafianie, wypowiedzi naszych parafian w ró¿nych sprawach, tak¿e te 
zamieszczane w naszej parafialnej witrynie internetowej.

 Nak³ad biuletynu wynosi³ pocz¹tkowo 1000 egz., przez d³ugi okres 
1500 egz., póŸniej osi¹gn¹³ maksimum 2800 egzemplarzy, po zwiêkszeniu 
siê liczby mieszkañców, a po zmianie sposobu rozprowadzania, nak³ad liczy 
700 do 1400 egzemplarzy. Biuletyn pocz¹tkowo by³ dostarczany do domów 
rodzin w Osowie - st¹d takie maksimum nak³adu. Roznosili je 
zaanga¿owani spo³ecznie emerytowani listonosze wraz z rodzinami. 
Po czterech latach zrezygnowano z dostarczania biuletynu do domów; nie 
wszyscy mieszkañcy tego sobie ¿yczyli. Rozdajemy je do tej pory wiernym 
przez ministrantów przy wyjœciu z koœcio³ów, po ka¿dej mszy œwiêtej i 
k³adziemy w rega³ach prasy katolickiej. Czêœæ nak³adu wyk³adamy w paru 
sklepach w naszej dzielnicy. 

Oprócz wersji drukowanej jednokolorowej, biuletyn dostêpny jest na 
stronie internetowej naszej parafii w wersji kolorowej. Ka¿dy posiadacz 
komputera, tabletu, ajfonu lub smartfonu, mo¿e sobie go wyœwietliæ na 
ekranie lub pobraæ i wydrukowaæ.

W wydawanie tego maleñkiego biuletynu zaanga¿owanych by³o i jest 
wielu parafian. Czy jesteœmy zadowoleni z naszego “dzie³a”? Chcemy 
jeszcze go udoskonaliæ. Pragniemy na przyk³ad, aby wszystkie nasze 
formacje dzia³aj¹ce w naszej parafii “przedstawia³y siê” na jego ³amach. 
Trudno jest namówiæ potencjalnych autorów, przy ograniczonej pojemnoœci 
biuletynu, do pisania lapidarnych, zwartych tekstów. Tak¿e nie mo¿emy 
pozyskaæ chêtnej do pisania m³odzie¿y. Na razie robimy to, co potrafimy. 
Przeznaczamy swój wysi³ek i czas dla dobra naszej parafii - ad maiorem Dei 
gloriam. Niech Duch Œwiêty kieruje naszymi dzia³aniami!

Jan Juranek
Redaktor biuletynu

INFORMACJA  PZ CARITAS
Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela

ZA ROK 2017

AKCJE PZ CARITAS W ROKU 2017:

WYKORZYSTANIE  ŒRODKÓW 
POZYSKANYCH  PRZEZ  PZCARITAS

  dojazdy do szko³y                                                                  
  wyjazdy szkolne                                                                  
  korepetycje dla dzieci                                                          
  pomoc dzieciom na Ukrainie                                               
  pomoc w utrzymaniu zdrowia, zakup lekarstw                   
  pomoc w zakupie opa³u i op³aty za energiê                       
  zakup ¿ywnoœci                                                                  
  pomoc na potrzeby mieszkaniowe                                     
  nagroda w konkursie “Kolêdowanie”                                
  Wieczór Modlitwy M³odych                                          
  organizacja Dnia Chorego w parafii                                  
  pielgrzymka Oliwska                                                         
  ofiara mszy za darczyñców CARITAS                              
  koszty dzia³alnoœci (telefon, druki, smycze z logo PZC itp..)   
  koszty inne                                                                           

OGÓ£EM WARTOŒÆ UDZIELONEJ POMOCY       

„TAK, POMAGAM”

Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej;

 zorganizowana 24 - 25 marca 2017 zbiórka 
artyku³ów w sklepie MARCIN - zebrano 575 kg ¿ywnoœci;

„POMOC WIELKANOCNA”

„TORNISTER PE£EN UŒMIECHÓW”

„WIGILIJNE DZIE£O POMOCY DZIECIOM”

„TAK, POMAGAM”

„TUTKA MI£OSIERDZIA”

„NIEZBÊDNIK DLA BEZDOMNYCH”

 – zbiórka ¿ywnoœci w Wielk¹ Sobotê, 
rozprowadzanie ”Baranków Wielkanocnych” i 'Skarbonek Ja³mu¿ny 
Wielkopostnej”;  

  - przekazano 36 tornistrów 
przygotowanych przez parafian dla dzieci z rodzin potrzebuj¹cych;

 – w ramach akcji 
rozprowadzono œwiece, z których dochód jest przeznaczony na pomoc dla 
dzieci;

 zorganizowana 8 - 9 grudnia 2017 w sklepach 
MARCIN, MARIOL, DELFIN - zebrano 782 kg ¿ywnoœci;

 – zbiórka ¿ywnoœci do specjalnych 
papierowych toreb. Zebrano 180 wype³nionych tutek.

 - PZC w³¹czy³ siê w Akcjê, 
prowadzon¹ przez diecezjaln¹  CARITAS w przygotowanie specjalnych 
woreczków  wyposa¿eniem dla bezdomnych (œrodki czystoœci, kosmetyki 
itp).

Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim, 
którzy wsparli nasz¹ dzia³alnoœæ poprzez ofiary materialne 

i rzeczowe. Szczególne podziêkowania kierujemy do w³aœcicieli 
sklepów Marcin, Mariol oraz Delfin, którzy umo¿liwili nam zbiórkê 
¿ywnoœci w ramach akcji „TAK POMAGAM”, ponadto dziêkujemy 
Szkole Podstawowej nr 81 za zaanga¿owanie siê w akcjê „TUTKA 

CHARYTATYWNA” oraz wolontariuszom z ZSO nr 2.

PZ CARITAS bardzo dziêkuje szkole HAPPY KIDS, która w roku 2017 
przygotowa³a 12 paczek dla rodzin wielodzietnych. 

BÓG ZAP£AÆ za pomoc
Mariusz Jurkiewicz

Prezes PZ Caritas

     820,00 z³
  7 770,00 z³
  5 680,00 z³
  1 000,00 z³
  6 745,00 z³
10 710,00 z³
17 288,00 z³
  2 932,00 z³
     200,00 z³
     871,00 z³
     350,00 z³
     437,00 z³
     100,00 z³
     605,00 z³
     634,00 z³

 56 142,00 z³
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Stanis³aw Kostka
(1550-1568)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 18. wrzeœnia

Rok 2018 jest w Polsce - decyzj¹ naszych biskupów - obchodzony jako 
rok œw. Stanis³awa Kostki. Dlaczego? S¹ trzy przyczyny:

1. Mija 450. rocznica œmierci 
m ³ o d e g o  p o l s k i e g o  k l e r y k a  
zakonnego.
2. Program duszpasterski na obecny 
rok ukazuje nam Osobê i dar Ducha 
Œwiêtego, zw³aszcza w kontekœcie 
sakramentu bierzmowania udziela-
nego naszej m³odzie¿y, której ju¿ od 
stuleci patronuje ten m³ody œwiêty.
3. Ju¿ w roku 1674 papie¿ Klemens X 
og³osi³ œw. Stanis³awa Kostkê 
patronem Polski i Litwy, a wiêc warto 
przywo³aæ, w stuleciu Niepodleg³ej 
Polski, tego szczególnego opiekuna 
naszej Ojczyzny..

Stanis³aw Kostka urodzi³ siê 
w 1550 roku w Rostkowie na 
Mazowszu w rodzinie ogromnie 
zas³u¿onej dla Polski i Koœcio³a. Z tej 
rodziny wywodzili siê wojewodowie, kasztelani i biskupi, na przyk³ad Piotr 
Kostka biskup che³miñski. Warto przypomnieæ, ¿e Mazowsze wykaza³o siê 
ogromnym przywi¹zaniem i wiernoœci¹ wobec Koœcio³a katolickiego; 

w XVI wieku w tej dzielnicy nie by³o protestantów ani wœród magnatów, ani 
wœród szlachty.

Stanis³aw pierwsze nauki pobiera³ w domu rodzinnym, a w wieku 
14. lat, razem z bratem, zosta³ wys³any do Wiednia do Kolegium 
Jezuickiego, które cieszy³o siê ogromnym szacunkiem. Pocz¹tkowo nauka 
sz³a mu dosyæ opornie, z wzglêdu na podstawowe braki wiedzy, ale ju¿ 
w trzecim roku nale¿a³ do najlepszych uczniów. P³ynnie zna³ jêzyk ojczysty, 
niemiecki i ³aciñski. Du¿o czyta³ i czêsto odwiedza³ koœcio³y Wiednia. 
Koledzy wiele razy próbowali go przyci¹gn¹æ do studenckich rozrywek - 
uczêszcza³ nawet na lekcje tañca.

Ale to nie by³y jego klimaty. Coraz bardziej dojrzewa³ do pragnienia, 
by wst¹piæ do Jezuitów. Zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e jego rodzice nigdy 
na to siê nie zgodz¹, tak¿e we Wiedniu Jezuici nie chcieli go przyj¹æ 
bez zgody rodziców. Jedyne wyjœcie - ucieczka w przebraniu do Rzymu.

ZaprzyjaŸniony zakonnik da³ mu list polecaj¹cy do póŸniejszego 
œwiêtego Franciszka Borgiasza w Augsburgu, a potem do Dylingi 
(niem. Dylingen) do œwiêtego Piotra Kanizjusza, który przyj¹³ go 
warunkowo i skierowa³ go do Rzymu. Tu zosta³ w³¹czony do nowicjatu przy 
koœciele œw. Andrzeja - by³o ich czterdziestu, a wœród nich czterech 
Polaków.

W sierpniu 1550 roku nagle powiedzia³ swoim kolegom - a nic nie 
wskazywa³o na to, ¿e jest chory - umrê jeszcze w tym miesi¹cu. Bardzo 
prosi³ Matkê Bo¿¹, by Wniebowziêcie móg³ œwiêciæ ju¿ w Jej towarzystwie 
w niebie. Krótko po pó³nocy 15. sierpnia przeszed³ do wiecznoœci.

Wieœæ o nag³ej œmierci wywo³a³a wielkie wra¿enie na zakonnikach 
i zwyk³ych mieszkañcach Rzymu. Ogromna rzesza ludzi bra³a udzia³ 
w uroczystoœciach pogrzebowych. Jego brat Pawe³ przyjecha³ do 
Wiecznego Miasta, by Stanis³awa wyrwaæ z zakonu, natomiast uczestniczy³ 
w jego pogrzebie. By³ pod wielkim wra¿eniem niezwyk³ej popularnoœci 
swego œwiêtego brata.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

                      WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Moderator: S.W. Tokarz.                                                          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy w wersji kolorowej dostêpny jest w internecie w witrynie: 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”, Wydawnic-
two RAFAEL, 2014), z inicjatywy ksiêdza Proboszcza opracowaliœmy tekst, 
który zosta³ przez niego zaakceptowany:

Poprzedni odcinek zakoñczyliœmy omówieniem “Znaku pokoju”, a w tym 
odcinku dokoñczymy ca³oœæ opracowania.  ¯yczymy uwa¿nej i owocnej 
lektury.

Œpiew ten wykonuje siê w czasie, gdy kap³an ³amie konsekrowan¹ 
Hostiê na trzy czêœci. Podczas tego œpiewu lub recytacji utrzymujemy 
postawê stoj¹ca do momentu, gdy celebrans, po zakoñczeniu obrzêdu 
³amania chleba i wypowiedzeniu modlitwy: „Cia³o i Krew naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, które ³¹czymy i bêdziemy przyjmowaæ, niech nam pomog¹ 
osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne”, przyklêka na jedno kolano. Z tym przyklêkniêciem 
czeka do zakoñczenia œpiewu lub recytacji: „Baranku Bo¿y...”. Jest to znak 
dla uczestników liturgii, ¿e sami maj¹ przyj¹æ postawê klêcz¹c¹, gdy¿ za 
moment zostanie uniesione w górê Cia³o Zbawiciela, a celebrans zacznie 
mówiæ: “Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi...”.

Mo¿emy spotkaæ siê z tym, ¿e zakoñczy siê œpiew: „Baranku Bo¿y...”, 
a celebrans jeszcze nie bêdzie gotowy do dalszego ci¹gu Mszy Œwiêtej. Mo¿e 
siê tak zdarzyæ wtedy, gdy Msza Œwiêta jest koncelebrowana przez wielu 
kap³anów, a celebrans g³ówny chce im rozdaæ Cia³o Pañskie. Wtedy mo¿na 
rozci¹gn¹æ œpiew „Baranku Bo¿y...”, gdy¿ zgodnie z sugesti¹ zawart¹ 
w mszale rzymskim, frazê z koñcówk¹ „zmi³uj siê nad nami” mo¿na 
powtarzaæ wielokrotnie, a z „obdarz nas pokojem” tylko raz, na zakoñczenie.

Po wezwaniu celebransa: „Oto Baranek Bo¿y...” modlimy siê: „Panie, 
nie jestem godzien...”. Nastêpnie wstajemy i natychmiast podchodzimy do 
prezbiterium, ustawiaj¹c siê procesyjnie lub klêkaj¹c przed o³tarzem, 
oczekuj¹c na Komuniê. Nie zwlekamy, a¿ szafarze zejd¹ od o³tarza i bêd¹ 
czekaæ z Komuni¹ œw. na wiernych.

Sposób przyjmowania Komunii Œwiêtej mo¿e byæ ró¿ny. Najczêœciej 
podchodzimy do o³tarza procesyjnie, Cia³o Chrystusowe przyjmujemy 
w postawie stoj¹cej, a dla podkreœlenia szacunku i uznania Jego boskoœci, 
przed przyjêciem sakramentu przyklêkamy na jedno kolano. Mo¿emy te¿ 
przyj¹æ Jezusa w postawie klêcz¹cej - wtedy klêkamy na dwa kolana. Wed³ug 
obowi¹zuj¹cych przepisów Komuniê Œwiêt¹ mo¿emy przyj¹æ bezpoœrednio 
do ust lub na rêkê. W drugim przypadku, d³onie uk³adamy tak, ¿e na prawej 

O zachowaniu w koœciele (5) ostatni

„Baranku Bo¿y”

Komunia Œwiêta

k³adziemy lew¹, aby tworzy³y zarys krzy¿a. Gdy szafarz po³o¿y Cia³o 
Chrystusa na naszej d³oni, nie odchodzimy, ale na oczach szafarza 
spo¿ywamy Œwiêt¹ Hostiê, dbaj¹c aby ¿adna, nawet najmniejsza jej 
cz¹steczka nie pozosta³a na rêce ani tym bardziej nie spad³a na ziemiê.

Do Komunii, bez wzglêdu na to, jak j¹ przyjmujemy, podchodzimy 
powoli i z godnoœci¹. Musimy wiedzieæ, ¿e na pewno dla nas nie zabraknie - 
nie trzeba wiêc biec ani siê przepychaæ.

Uczta eucharystyczna jest szczytem sprawowania Mszy Œwiêtej. Za tak 
wielki dar - dar zbawienia, odkupienia, odpuszczenia win i zaproszenia do 
udzia³u w uczcie wiekuistej - odczuwamy potrzebê wdziêcznoœci. Dlatego 
po Komunii jest przewidziany czas na modlitwê dziêkczynienia 
i uwielbienia. Najpierw w ciszy, osobiœcie delektujemy siê spotkaniem 
z Mistrzem z Nazaretu, a potem prze¿ywamy radoœæ wspólnoty Koœcio³a 
i razem wielbimy Boga œpiewem.

Po zakoñczeniu œpiewu przyjmujemy postawê stoj¹c¹. Kap³an 
odmawia modlitwê - tak zwan¹ postkommunio - w której, wielbi¹c Boga, 
prosi Go, aby odprawione misterium przynios³o owoce.

Po tej modlitwie siadamy, aby wys³uchaæ og³oszeñ, które ze swej 
natury dotycz¹ bie¿¹cych spraw parafii.

Przed rozes³aniem kap³an ponownie u¿ywa zawo³ania: „Pan z wami”. 
B³ogos³awieñstwo przyjmujemy w pozycji stoj¹cej. Jezus, którego 
przyjêliœmy w Komunii, jest obecny i nam go „udziela”. Podczas 
b³ogos³awieñstwa kreœlimy znak krzy¿a. Pamiêtajmy, ¿e jest to chwila, 
w której Bóg udziela nam swojej ³aski. Bóg uzdalnia ka¿dego, kto to 
b³ogos³awieñstwo chce przyj¹æ, do wytrwania w wierze, do dawania 
œwiadectwa o Chrystusie Zmartwychwsta³ym, do pokonywania 
codziennych trudnoœci i k³opotów, czyli do codziennego niesienia krzy¿a.

Po b³ogos³awieñstwie nastêpuje rozes³anie. Jest wiele formu³ 
rozes³ania, ale ka¿da z nich nawi¹zuje do apostolskiego charakteru 
Koœcio³a. Oto otrzymaliœmy wiele od Boga, a teraz mamy iœæ i g³osiæ 
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu.

Œpiewamy teraz pieœñ na wyjœcie. W tym czasie celebrans ze s³u¿b¹ 
liturgiczn¹ wychodzi procesj¹. Po zakoñczeniu pieœni wychodzimy 
z koœcio³a. Odruchowe korzystanie z wody œwiêconej przy wyjœciu 
z koœcio³a jest niezrozumia³e. Jeœli woda œwiêcona ma nam pomóc 
w prze¿yciu liturgii, to jej u¿ywanie po zakoñczeniu liturgii mija siê z celem, 
chyba, ¿e ¿egnaj¹cy siê wzbudza w sobie intencjê, by, nakreœlony wod¹ 
œwiêcon¹ na ciele znak krzy¿a, broni³ go przed pokusami z³ego ducha poza 
œwi¹tyni¹.

B³ogos³awieñstwo

Rozes³anie


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

