
Uwielbiaj Chrystusowy krzy¿
Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy 

krzy¿! Niech on wszêdzie œwiadczy o Tym, który do koñca nas 
umi³owa³. “Dziêki œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa - mówi³ 
œp. ksi¹dz Jerzy Popie³uszko - symbol hañby i poni¿enia sta³ siê 
symbolem odwagi, mêstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzy¿a 
ujmujemy dziœ to, co najbardziej piêkne i wartoœciowe 
w cz³owieku. Przez krzy¿ idzie siê do zmartwychwstania. Innej 
drogi nie ma. I dlatego krzy¿e naszej Ojczyzny, krzy¿e nasze 
osobiste, naszych rodzin musz¹ doprowadziæ do zwyciêstwa, do 
zmartwychwstania, je¿eli ³¹czymy je z Chrystusem” (Kazania 
patriotyczne).

Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz siê przy 
Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa 
ponawia siê wci¹¿ i na nowo urzeczywistnia pod postaci¹ 
Najœwiêtszego Sakramentu wiary!

(...)
Niech wiêc Eucharystia œwiadczy wobec wszystkich nas, 

drodzy bracia i siostry, moi rodacy, o tej mi³oœci, któr¹ Chrystus do 
koñca nas umi³owa³! Niech oczyszcza nasze sumienia z martwych 
uczynków.

Jak nieodzowne jest takie œwiadectwo! Jak twórcze! Tylko 
taka mi³oœæ, “do koñca”, zdolna jest “oczyszczaæ sumienia”. 
zdolna jest przezwyciê¿aæ w cz³owieku to wszystko, co nale¿y do 
dziedzictwa pierworodnego grzechu.

Warszawa, 8 czerwca 1987 r., II Krajowy Kongres Eucharystyczny

foto Wojciech Kapusta
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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
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na wrzesieñ

Powszechna:  Aby zasoby Planety nie by³y rozgrabiane, 
lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pe³en szacunku.

SWIETO
  PODWYZSZENIA  

KRZYZA  SWIETEGO 40 - LECIE
NASZEJ  PARAFII

W poniedzia³ek 14 wrzeœnia, w Uroczystoœæ 
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, zapraszamy 
Parafian na nasz odpust parafialny, w który 
wpisuje siê równie¿ srebrny jubileusz  
kap³añstwa ksiêdza Proboszcza. 

Misje Parafialne

W tym roku nasza wspólnota parafialna obchodzi 
40. Imieniny oraz 40. rocznicê pierwszej mszy œw. 

odprawionej 14. wrzeœnia 1980 roku.

Uroczysta Msza œw. odpustowa zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.

*     *     *
W zwi¹zku z 40 - leciem istnienia parafii,
w dniach od 13 do 20 wrzeœnia odbêd¹ siê

Oto program misji:

W niedzielê 13 wrzeœnia POCZ¥TEK MISJI; nauki dla 
wszystkich  podczas ka¿dej mszy œwiêtej.
Nauki dla doros³ych od wtorku do soboty (15 do 19 wrzeœnia)  
podczas mszy œwiêtej do wyboru: o godz. 8.00 lub 18.00 lub 
sama nauka o 20.30. 
Nauki dla dzieci – podczas mszy œwiêtych o godzinie 17.00:
- we wtorek i œrodê (15 i 16.09) dla uczniów klas m³odszych 
(klasy 1 - 4), 
- w czwartek i pi¹tek (17 i 18.09) dla uczniów klas starszych 
(klasy 5 - 8).
W niedzielê 20 wrzeœnia ZAKOÑCZENIE MISJI; nauki dla 
wszystkich podczas ka¿dej mszy œwiêtej.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w naukach oraz 
w sumie odpustowej.

Nauki g³osiæ bêdzie ks. Nikos Skuras.
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KSI¥DZ  ARCYBISKUP  
S£AWOJ  LESZEK  G£ÓD�

NA  EMERYTURZE

W czwartek 13 sierpnia br papie¿ Franciszek przyj¹³ 
rezygnacjê ks. Abpa S³awoja Leszka G³ódzia, któr¹ z³o¿y³ 
zgodnie z prawem kanonicznym po  ukoñczeniu 75 roku 

¿ycia.
W zwi¹zku z przejœciem abp metropolity gdañskiego Leszka 

S³awoja G³ódzia na emeryturê, papie¿ Franciszek ustanowi³ od dnia 
13 sierpnia 2020 r. biskupa elbl¹skiego Jacka Jezierskiego 
administratorem apostolskim archidiecezji gdañskiej. Bp Jezierski 
zarz¹dza nadal diecezj¹ elbl¹sk¹. Archidiecezj¹ gdañsk¹ bêdzie 
kierowa³ do czasu ustanowienia przez Stolicê Apostolsk¹ nowego 
arcybiskupa metropolity gdañskiego.

Oto garœæ informacji o ksiêdzu  biskupie Jacku Jezierskim:
Biskup Jezierski urodzi³ siê 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. 

W latach 1967-1974 studiowa³ w Warmiñskim Seminarium 
Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 
w stolicy Warmii 16 czerwca 1974 r. z r¹k bp. Józefa Drzazgi.

19 lutego 1994 r. zosta³ ustanowiony przez papie¿a Jana Paw³a II 
biskupem pomocniczym archidiecezji warmiñskiej. Œwiêcenia 
biskupie przyj¹³ 5 marca 1994 r. w konkatedrze œw. Jakuba Aposto³a 
w Olsztynie. G³ównym konsekratorem by³ kard. Józef Glemp, 
prymas Polski, a wspó³konsekratorami - abp Edmund Piszcz, 
metropolita warmiñski, i abp Tadeusz Goc³owski, metropolita 
gdañski. Jako dewizê biskupi¹ przyj¹³ s³owa: "Veritas Christi liberat" 
(Prawda Chrystusa wyzwala).

10 maja 2014 r. papie¿ Franciszek mianowa³ bp. Jezierskiego 
biskupem diecezjalnym diecezji elbl¹skiej.

Pamiêtajmy o modlitwie za ca³¹ nasz¹ archidiecezjê, 
a szczególnie o wybór nowego arcypasterza. Mo¿emy tak¿e 

indywidualnie skorzystaæ z wezwañ modlitwy powszechnej 
mszalnej, które zaproponowa³a Kuria Archidiecezjalna:
a)Módlmy siê za Biskupa Jacka, nowego Administratora 
Apostolskiego Archidiecezji Gdañskiej, aby dobry Pan Bóg da³ mu 
ducha rady i mêstwa, ducha wiedzy i pobo¿noœci, by wiernie 
prowadzi³ lud Bo¿y i budowa³ Chrystusowy Koœció³. Ciebie 
prosimy…
b)Módlmy siê o wybór nowego Arcybiskupa Metropolity 
Gdañskiego. Panie, daj nam pasterza, który bêdzie g³osi³ Twojemu 
ludowi prawdê Ewangelii i w³asnym przyk³adem utwierdza³ go 
w chrzeœcijañskim ¿yciu. Ciebie prosimy…

Zestawi³ z informacji Kurii JJ

Z 386. ZEBRANIA PLENARNEGO KEP

W dniach 27-29 sierpnia 2020 roku na Jasnej Górze mia³o 
miejsce 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu 
Polski. Obradami kierowa³ abp Stanis³aw G¹decki, 

przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. Wydano Komunikat 
z tego posiedzenia , miêdzy innymi:

5. Biskupi, w sytuacji narastaj¹cej polaryzacji w wielu 
wymiarach ¿ycia spo³ecznego, wyra¿aj¹ zdecydowany sprzeciw 
wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej 
i ekonomicznej. Przedmiotem szczególnej analizy by³a kwestia 
przemocy domowej, a tak¿e obrona przed uzale¿nieniami. Biskupi 
uwa¿aj¹, ¿e najlepsz¹ form¹ przeciwdzia³ania temu zjawisku jest 
wzmacnianie wiêzi ma³¿eñskich i rodzinnych. Zagadnienie to wymaga 
pog³êbienia w optyce antropologii chrzeœcijañskiej.

Biskupi wyra¿aj¹ równie¿ zaniepokojenie coraz czêstszymi 
przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych, które 
powoduj¹ ból tak wielu ludzi. Konferencja Episkopatu Polski apeluje, 
aby niezale¿nie od œwiatopogl¹du, uszanowaæ uczucia religijne osób 
wierz¹cych i tych, dla których te miejsca i symbole stanowi¹ wartoœæ 
jedyn¹ w swoim rodzaju.

6. Biskupi przyjêli dokument pt. Stanowisko Konferencji 
Episkopatu Polski w kwestii LGBT+. Dokument podkreœla 
koniecznoœæ odnoszenia siê z szacunkiem do osób identyfikuj¹cych siê 
z LGBT+. Jednoczeœnie sprzeciwia siê d¹¿eniom do zdominowania 
¿ycia spo³ecznego przez te œrodowiska, zw³aszcza przez chêæ 
zrównania zwi¹zków jednop³ciowych z ma³¿eñstwami i przyznanie im 
prawa do adopcji dzieci. Koœció³ wyra¿a gotowoœæ przyjœcia z pomoc¹ 
osobom prze¿ywaj¹cym wewnêtrzne rozdarcie i trudnoœci 
z autoidentyfikacj¹ p³ciow¹. Postuluje rozwijanie poradni s³u¿¹cych 
pomoc¹ tym osobom. Biskupi wyra¿aj¹ równie¿ wdziêcznoœæ 
wszystkim, którzy, w duchu nauczania papie¿a Franciszka, 
w przestrzeni publicznej zabieraj¹ g³os w sprawie obrony rodziny.

7. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdzi³a polskie 
t³umaczenie nowych wezwañ do Litanii Loretañskiej og³oszonych 
przez Papie¿a Franciszka: Matko mi³osierdzia(po„Matko 
Koœcio³a”), „Matko nadziei”(po„Matko ³aski Bo¿ej”) i „Pociecho 
migrantów”(po„Ucieczko grzesznych”). Przyjêto tak¿e 
ujednolicone brzmienie podstawowych modlitw celem 
skorygowania istniej¹cych w publikacjach rozbie¿noœci i 
uporz¹dkowania wa¿nych dla wierz¹cych formu³ modlitewnych.

Jak mo¿na przeczytaæ w Wykazie Komisji Kultu Bo¿ego 
i Dyscypliny Sakramentów:

https://smbf.pl/bp-balabuch-biskupi-ujednolicili-teksty-modlitw/,

ujednolicenie dotyczy miêdzy innymi modlitwy Pozdrowienia 
Anielskiego, w której poprawna formu³a to „Zdrowaœ Maryjo” (nie 
„…Mario”), „b³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewiastami” (a nie np. 
„b³ogos³awiona jesteœ”).

Ujednolicono tak¿e tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu 
Bo¿ego Mi³osierdzia, w której potwierdzono jako obowi¹zuj¹c¹ 
formu³ê „…któraœ wyp³ynê³a…” (nie „wytrysnê³a”). 

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form 
modlitewnych, publikowanych w ró¿nych Ÿród³ach, ma na celu 
korektê zauwa¿onych rozbie¿noœci i niedogodnoœci oraz 
wprowadzenie ³adu na forum wydawnictw katolickich, tak¿e 
w internecie. 

Dokoñczenie w nastêpnym numerze biuletynu
Wybra³ JJ

Wersja ujednolicona:
Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na, Pan z Tob¹. B³ogos³awionaœ 

Ty miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, 
Jezus. Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinê œmierci naszej. Amen.

Oto ten ujednolicony tekst:
O Krwi i Wodo, któraœ wyp³ynê³a z Najœwiêtszego Serca 

Jezusowego jako zdrój Mi³osierdzia dla nas – ufam(y) Tobie.
Ujednolicono tak¿e wiele innych form modlitewnych.
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Z dniem 1 wrzeœnia 1980 r. wchodzi w ¿ycie dekret ks. bpa 
Bernarda Czapliñskiego, Biskupa Che³miñskiego, 
ustanawiaj¹cy Parafiê p.w. Chrystusa Zbawiciela 

w tajemnicy Podwy¿szenia Krzy¿a w Gdañsku - Osowie. Sk¹d tytu³?  
Na pami¹tkê I Encykliki Ojca œw. JanaPaw³a II zatytu³owanej 
Redemptor Homini.

W latach od 1967 r. by³ wikariuszem w parafii p.w. N.S.P.J 
w Gdyni, a w1980 r. zosta³ skierowany i dzia³a³ od miesi¹ca maja 
jako pe³nomocnik Kurii Biskupiej w Pelplinie, staraj¹cej siê od kilku 
lat, na wniosek mieszkañców, o powstanie nowej parafii w Osowej. 
Pocz¹tkowo by³ organizatorem, a póŸniej proboszczem 
nowopowstaj¹cej parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku - 
Osowie. 

W czasie strajków sierpniowych w 1980 roku, przy braku komu-
nikacji do koœcio³ów w Chwaszczynie i Oliwie, przyspieszono 
decyzjê o powstaniu parafii w Osowie, nawet bez zgody w³adz. 

Ksi¹dz Henryk dekret na organizacjê parafii i budowê koœcio³a 
otrzyma³ z Kurii 1 lipca 1980 roku.

Osobami, które najbardziej zabiega³y o mo¿liwoœæ budowy 
koœcio³a i wspó³pracowa³y z ksiêdzem Henrykiem byli: Edmund 
Felchner, Stanis³aw Kibort, Zygmunt Manderla i Józef Wandtke. Pan 
Józef zaproponowa³ wybór fragmentu pola z ojcowizny rodziny 
Wandtków pod budowê koœcio³a i plebanii.

14 wrzeœnia 1980 r. na r¿ysku, na polu w³asnoœci Józefa i Marii 

Proboszczem Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowie zostaje 
ustanowiony ksi¹dz Henryk Bietzke.

Wandtke, zostaje odprawiona na o³tarzu polowym pierwsza msza 
œwiêta w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowie. Tê mszê 
sprawowa³ ksi¹dz proboszcz Henryk. Termin odprawienia pierwszej 
mszy œwiêtej w nowej parafii przyjêto jako datê jej powstania. 

Przewiduj¹c, ¿e budowa koœcio³a, przy istniej¹cych wówczas 
trudnoœciach, zw³aszcza materia³owych, bêdzie trwa³a latami, za 
zgod¹ w³aœciciela dzia³ki i pod kierunkiem majstra Edmunda 
Felchnera, przyst¹piono bezzw³ocznie do budowy kaplicy. 
Pierwszych sakramentów (ma³¿eñstwo, chrzest) udzielono jeszcze 
w kaplicy bez dachu. Po trzech miesi¹cach kaplica by³a 
przygotowana do odprawienia Pasterki Bo¿ego Narodzenia 1980 r. 
Podczas tej  mszy œwiêtej 
czêœæ osób nie zmieœci³a 
siê wewn¹trz i sta³a przed 
o twar tymi  d r zwiami  
w padaj¹cym œniegu. 
Kaplica s³u¿y³a parafii 
przez prawie 9 lat jako 
miejsce odprawiania mszy 
œwiêtych, nabo¿eñstw 
i uroczystoœci religijnych, 
katechizacji dzieci i m³o-
dzie¿y. W budynku kaplicy 
urz¹dzono równie¿ miesz-
kania dla duszpasterzy 
oraz salki do katechizacji.

22  wrzeœnia 1980 roku w parafii  
zawarto pierwszy zwi¹zek ma³¿eñski.

8 listopada 1980 roku po raz 
pierwszy udzielono sakramentu chrztu 
œwiêtego. 

Jeszcze w 1980 roku Pañstwo Józef 
i Maria Wandtke przekazali nowo 
powstaj¹cej Parafii, w formie aktu 
darowizny, ziemiê pod koœció³ i plebaniê. 
Umo¿liwi³o to wyst¹pienie do w³adz 
Gdañska o pozwolenie na budowê 
koœcio³a. Pozwolenie urzêdowe na dzia³kê 
i budowê koœcio³a nosi datê 14 wrzeœnia 
1982 roku.

JJ

Jedyne zdjêcie jakim w redakcji dysponujemy. naszej kaplicy wybudowanej w 1980 roku, 

Wnêtrze kaplicy

Maria i Józef Wandtkowie

40 LAT TEMU - ROK 1980
WSPOMINAMY  POWSTANIE  PARAFII

Ksi¹dz Henryk 20.10.1980 w kaplicy jeszcze bez dachu

Kaplica  jeszc e nie tynkowana04.01.1981 z o
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. January - biskup, mêczennik,
patron Neapolu

(+305)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 19. wrzeœnia

Z doœwiadczenia wiemy, ¿e 
œwiat jest pe³en ró¿nych 
trudnych do wyjaœnienia 

zjawisk, na przyk³ad: krew 
œw. Januarego przechowywana jest 
w zapieczêtowanej ampu³ce 
w skrzep³ej postaci, ale przybiera 
postaæ p³ynn¹; kiedy ampu³ka dwa 
razy w roku przybli¿ana jest do 
relikwii mêczennika - przybiera 
postaæ p³ynn¹. Dzieje siê to na 
oczach ogromnej rzeszy ludzi. Od 
d³u¿szego czasu uczeni próbuj¹ 
wyjaœniæ to zjawisko, ale s¹ 
ca³kowicie bezradni. Ich badania nie 
przynios³y ¿adnego rezultatu.

A kto to by³ œw. January? By³ 
biskupem Benewentu. Za czasów 
Dioklecjana podczas przeœladowañ, 
biskupa i jego wspó³pracowników 

skazano na po¿arcie 
przez dzikie zwie-
rzêta. Legenda opo-
wiada, ¿e zwierzêta 
n i e  z r o b i ³ y  i m  
krzywdy.  Zostal i  
wiêc œciêci mieczem - 
wierni zabrali krew 
i pochowali cia³a. 
Ró¿norodne by³y 
koleje losu relikwii 
œwiêtego Januarego. 
Ostatecznie wyl¹dowa³y w Neapolu i chocia¿ to miasto wyda³o 
kilkudziesiêciu œwiêtych, to zupe³nie wyj¹tkowe miejsce zajmuje 
œw. January. W roku 1964 dokonano kanonicznego badania tych 
relikwii. Znaleziono napis potwierdzaj¹cych ich autentycznoœæ. 
Okaza³o siê, ¿e January w chwili œmierci mia³ oko³o 35 lat i by³ 
bardzo wysoki (190 cm). Œwiêty doznaje w Neapolu zupe³nie 
wyj¹tkowej czci. Kilka razy w roku miasto obchodzi jego pami¹tkê z 
uroczyst¹ procesj¹, muzyk¹, sztucznymi ogniami, zabaw¹. 
Nagromadzono ogromn¹ liczbê ró¿nego rodzaju wot i pami¹tek; 
niektóre wyj¹tkowo drogocenne ze z³ota i szlachetnych kamieni. 
Bywaj¹ jednak wypadki, ¿e “cud” siê nie powtarza. Wtedy W³osi 
wyci¹gaj¹ z tego faktu najczarniejsze dla siebie przewidywania. Na 
szczêœcie maj¹ prawie zawsze okazjê do radoœci, gdy “cud” siê 
powtarza, a nawet entuzjazmu, i¿ œw. January nie zawiód³ swoich 
czcicieli.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

  
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

WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

PROBOSZCZ
Z  BRZEŒCIA

W niedzielê 23 sierpnia goœciliœmy 
w naszej parafii ks. Jerzego 
Chiniewicza – proboszcza 

parafii najœwiêtszego Serca Jezusa 
Chrystusa w Brzeœciu na Bia³orusi. 
Ksi¹dz Jerzy wyg³osi³ S³owo Bo¿e 
i zbierano ofiary do puszek na rzecz 
budowy koœcio³a w parafii, w której jest 
proboszczem.  Szczêœæ Bo¿e!

To ³acina jest jêzykiem Europy

Europa ma swój jêzyk, a jest nim ³acina – przypomina profesor 
Paolo Cesaretti*. Podkreœla on, ¿e ca³y œwiat zachodni 
pos³uguje siê pojêciami, które wyrastaj¹ z kultury greckiej, 

lecz dotar³y do nas za poœrednictwem jêzyka ³aciñskiego.
Dlatego bardzo wa¿ne jest jego zdaniem wzmo¿one 

zainteresowanie jêzykiem staro¿ytnych Rzymian, czego wyrazem 
jest choæby popularnoœæ ³aciñskich tweetów Papie¿a Franciszka, 
a tak¿e ³aciñskich programów Radia Watykañskiego. 

Dziêki ³acinie lepiej mo¿emy zrozumieæ, kim jesteœmy – mówi 
prof. Cesaretti - W przesz³oœci studiowanie ³aciny by³o oznak¹ 
przynale¿noœci do tradycji kulturalnej, która trwa nieprzerwanie od 
wieków, a nawet tysi¹cleci. W ostatnich dziesiêcioleciach usi³owano 
oderwaæ nas od tej kultury. Dziœ natomiast powrót do tej tradycji, 
ponowne do niej nawi¹zanie poprzez ten jêzyk, pozwala nam 
odkrywaæ w sposób krytyczny, z pe³n¹ œwiadomoœci¹ przyczyn, to 
wszystko, co wygodniej by³oby ukryæ, przys³oniæ, a mo¿e 
i zanegowaæ. Troska o ¿ywotnoœæ jêzyków klasycznych to jedna 
z najbardziej œwiat³ych praktyk, na które mo¿emy sobie pozwoliæ 
w naszych czasach.

eKAI
*Paolo Cesaretti jest w³oskim historykiem, wyk³adowc¹ Uniwersytetu w Bergamo . 
Jest profesorem cywilizacji bizantyjskiej i historii Rzymu

"Cud œw. Januarego" w obecnoœci papie¿a

Papie¿: chora³ gregoriañski 
wzorem muzyki liturgicznej

Œ
piewanie i wykonywanie muzyki w koœciele to jedna 
z najpiêkniejszych rzeczy, jakie mo¿na robiæ na chwa³ê 
Boga. Piêkna i dobra muzyka zbli¿a bowiem do Boga – 

mówi³ Papie¿ w przemówieniu do W³oskiego Stowarzyszenia œw. 
Cecylii, które zajmuje siê promowaniem muzyki sakralnej.

ej pomocy ludzie czuj¹ siê poci¹gani 
przez piêkno, które jest odtrutk¹ dla przeciêtnoœci, wznosz¹ siê ku 
górze, ku Bogu, i jednocz¹ serca w uwielbieniu i czu³oœci” – doda³ 
Papie¿.

Franciszek zastrzeg³ na wstêpie, ¿e nie ka¿da muzyka nadaje siê 
do koœcio³a. Dla œpiewu koœcielnego, który stanowi integralny 
element liturgii, podstawowym wzorem pozostaje chora³ 
gregoriañski. Ojciec Œwiêty przypomina³ o wskazaniach Paw³a VI, 
kiedy dokonywano reformy liturgicznej. Papie¿ Montini chcia³, aby 
muzyka integrowa³a siê z liturgi¹ i z niej czerpa³a swoje g³ówne 
inspiracje.

“Nie jakakolwiek muzyka, lecz muzyka œwiêta, bo œwiête s¹ 
obrzêdy. Muzyka o wznios³oœci w³aœciwej dla sztuki, bo Bogu 
nale¿y siê to, co najlepsze. Muzyka powszechna, aby wszyscy mogli 
j¹ poj¹æ i uczestniczyæ w celebracji. A przede wszystkim muzyka 
inna i zdecydowanie odró¿niaj¹ca siê od muzyki przeznaczonej do 
innych celów. Pawe³ VI mówi³: ̀ Nie wszystko jest wartoœciowe, nie 
wszystko jest godne, nie wszystko jest dobre`. Sakralnoœæ musi siê 
³¹czyæ z piêknem w harmonijnej i pobo¿nej syntezie” – zaznaczy³ 
Franciszek.

Papie¿ przypomnia³, ¿e Stowarzyszenie œw. Cecylii zabiega 
o obecnoœæ chóru koœcielnego w ka¿dej parafii. Jest to wa¿ne, bo 
pomaga œpiewaæ zgromadzeniu wiernych. Jest to te¿ droga 
ewangelizacji, która obejmuje wszystkie kategorie wiekowe. 
Liturgia jest bowiem podstawow¹ szko³¹ katechizmu – przypomnia³ 
Franciszek.

Franciszek zapewni³ te¿ o uznaniu Koœcio³a dla rozwoju 
muzyki sakralnej. „Dziêki wasz

https://ekai.pl/
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