
W modlitwie ró¿añcowej
Maryja modli siê za nas i z nami

W tej modlitwie jednoczymy siê z Ni¹, podobnie jak 
Aposto³owie zgromadzeni w Wieczerniku po 
Wniebowst¹pieniu Chrystusa. Przypomina o tym 

fragment Dziejów Apostolskich. Wymieniwszy imiona 
wszystkich Aposto³ów, autor pisze: “Wszyscy oni trwali 
jednomyœlnie na 
modlitwie razem 
z n i e w i a s t a m i ,  
M a r y j ¹ ,  M a t k ¹  
Jezusa i  braæmi 
Jego” (Dz 1,14).

Przez tê mo-
dlitwê przygotowali 
siê do otrzymania 
Ducha Œwiêtego 
w dzieñ Piêædzie-
si¹tnicy.

Szczególna pe³-
nia Ducha Œwiêtego 
oznacza w Niej rów-
nie¿ szczególn¹ pe³-
niê modlitwy. Przez 
tê szczególn¹ pe³niê 
modlitwy Maryja 
modli siê za nas - 
modli siê z nami.

Po macierzyñ-
sku przewodniczy 
naszej modlitwie. 
Gromadzi na ca³ym 
okrêgu ziemskim rozleg³e zastêpy mi³oœników pozdrowienia 
anielskiego, którzy z Ni¹ razem “rozwa¿aj¹” tajemnicê 
Odkupienia œwiata na ró¿añcu.

I tak Koœció³ wci¹¿ na nowo przygotowuje siê do tego, aby 
otrzymaæ Ducha Œwiêtego - podobnie jak w dniu Piêædziesi¹tnicy.

Jan Pawe³ II, L’Osservatore Romano, 1983 nr10s.20
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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

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na paŸdziernik

Ewangelizacyjna:  Aby wierni œwieccy, a szczególnie kobiety, na mocy 
chrztu, w wiêkszym stopniu byli w³¹czani w podejmowanie 
odpowiedzialnoœci za Koœció³.

PAZDZIERNIK
MIESIACEM ROZANCA

SWIETEGO
INFORMACJE  PARAFIALNE

Nabo¿eñstwa ró¿añcowe w oaŸdzierniku odprawiane s¹: 
- od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 17.30, w sobotê o 8.30.
- dla dzieci we wtorek i czwartek o godz. 16.30. 

Nabo¿eñstwo ró¿añcowe wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ uzyskania odpustu 
zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami.

Przypominamy, ¿e msze œwiête w sobotê o godz. 17.00 i 18.00 s¹  
odprawiane ju¿ jako msze œwiête niedzielne.

Biuro parafialne czynne jest we wtorek, œrodê i czwartek w godz. 
19.00-20.00. Metryki do I komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ 
telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych Mszach œw.

W sobotê 26 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ Pierwszej Komunii 
Œwiêtej dzieci naszej 
parafii. Dzieci, z uwagi 
na pandemiê,  przystê-
powa³y do Komunii 
w trzech grupach w go-
dzinach 10.00, 12.00 
i 14.00. £¹cznie do 
Najœw. Sakramentu przy-
st¹pi³o 48 dzieci.

Na pocz¹tku paŸ-
dziernika zakoñczyliœmy 
czyszczenie fasady naszego koœcio³a (od strony wie¿y). Efekty mo¿na 
zobaczyæ „na ¿ywo”. Poni¿ej porównanie:

WeŸ ró¿aniec do rêki!
aaa                       

“...zwyczajny fakt wziêcia 
ró¿añca do rêki, aby go odmawiaæ, 
jest ju¿ przypomnieniem sobie 
Boga, a wspomnienie w ka¿dej 
dziesi¹tce jednej tajemnicy z ¿ycia 
Chrystusa jest ju¿ ci¹g³ym przypo-
minaniem; to przypominanie zaœ 
otworzy w duszach dostêp do 
tkliwego œwiat³a wiary...”

s. £ucja

Przed czyszczeniem Po c iuzyszczen
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ODPUST  PARAFIALNY

W poniedzia³ek 14 wrzeœnia, w Uroczystoœæ Podwy¿szenia 
Krzy¿a Œwiêtego obchodziliœmy odpust parafialny w 40-
lecie istnienia naszej parafii oraz 25 - lecie kap³añstwa 

ksiêdza Proboszcza. 
Uroczysta Suma Odpustowa w 40-lecie naszej parafii, 

koncelebrowana przez kap³anów naszego Dekanatu i zaproszonych 
goœci pod przewodnictwem ks. Proboszcza Wojciecha w roku 25 lecia
œwiêceñ kap³añskich rozpoczê³a siê o godzinie 18.00. Homiliê 
wyg³osi³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Zych. Po zakoñczeniu Mszy œwiêtej 
nast¹pi³o sk³adanie ¿yczeñ. Najpierw z okazji 40 - lecia istnienia 
naszej parafii ¿yczenia od parafian przyj¹³ z oklaskami ksi¹dz 
proboszcz-senior Henryk Bietzke. Nastêpnie, tak¿e z oklaskami, 
odbiera³ ¿yczenia ksi¹dz proboszcz Wojciech Tokarz.
W Sumie Odpustowej uczestniczy³o wielu parafian.        

JJ

MISJE  PARAFIALNE
z okazji 40-lecia powstania naszej parafii 

W niedzielê 13 wrzeœnia rozpoczê³y siê misje parafialne. 
Nauki wyg³aszane by³y podczas ka¿dej mszy œwiêtej. Od 
wtorku do soboty (15-19 wrzeœnia) by³y nauki dla 

doros³ych (do wyboru) podczas mszy œwiêtych o godz. 8.00 i 18.00 
oraz sama nauka o 20.30. Nauki dla dzieci – podczas Mszy œw. 
o godzinie 17.00: we wtorek i œrodê (15-16.09) dla uczniów klas 
m³odszych (klasy I-IV), w czwartek i pi¹tek (17-18.09) dla uczniów 
klas starszych (klasy V-VIII), w sobotê o godz. 17.00 dla wszystkich 
dzieci. W pi¹tek o godz. 15.00 by³a Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia 
i Msza œw. z nauk¹ dla chorych.

SpowiedŸ œwiêta dostêpna by³a podczas ka¿dej mszy œwiêtej. 
Dodatkowo od wtorku do soboty od godz. 16.00 by³o wystawienie 
Najœwiêtszego Sakramentu i mo¿liwoœæ spowiedzi lub rozmowy 
duchowej z Ksiêdzem Misjonarzem.

Nauki g³osi³ ks. Nikos Skuras. Nauki przeprowadza³ w sposób 
bardzo dynamiczny. Poniewa¿ w tym roku parafianie, z uwagi na 
rygory pandemii, nie uczestniczyli w wielkopi¹tkowej liturgii, ksi¹dz 

misjonarz poprosi³ o wprowadzenie krucyfiksu pod prezbiterium, 
aby umo¿liwiæ wiernym adoracjê krzy¿a œwiêtego. W trakcie nauk 
zwi¹zanych z sakramentem ma³¿eñstwa poprosi³ ma³¿onków 
o zanurzenie obr¹czek œlubnych w wodzie œwiêconej. Poprosi³ tak¿e 
o pobranie wy³o¿onych przez niego krzy¿yków misyjnych, które 
maj¹ s³u¿yæ pomoc¹ w “ostatniej godzinie”.

Podsumowanie misji ksi¹dz Skuras przeprowadzi³ w czasie 
nauk w sobotê podczas ka¿dej mszy œwiêtej. Sprawdzi³ tak¿e co 
wierni przyswoili sobie z jego nauczania, poprzez indywidualne 
rozmowy ze s³uchaczami, transmitowane przez g³oœniki.

W niedzielê 20 wrzeœnia zakoñczyliœmy misje, a na ka¿dej mszy 
œwiêtej po¿egnaliœmy naszego misjonarza. Podczas ca³ego tygodnia 
w naukach uczestniczy³a sta³a liczna grupa parafian.

Dziêkujemy wszystkim Parafianom za obecnoœæ i zaanga¿o-
wanie podczas nauk. Bardzo serdecznie dziêkujemy ks. Nikosowi 
Skurasowi za jego misjonarsk¹ gorliwoœæ i serdecznoœæ okazywan¹ 
wiernym i kap³anom. Mamy nadziejê, ¿e ziarno s³owa Bo¿ego 
zasiane w naszych sercach wyda obfite owoce.

JJ
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Ujednolicenia tekstów modlitw
(1)

Jak wspomnieliœmy w poprzednim numerze Rodziny Osowskiej 
Konferencja Episkopatu przyjê³a do stosowania ujednolicone 
brzmienie niektórych form modlitewnych, publikowanych 

w ró¿nych Ÿród³ach liturgicznych. Pomo¿e to tak¿e wprowadziæ ³ad 
na forum wydawnictw katolickich, równie¿ w Internecie. Po 
przyjêciu form ujednoliconych przez KEP, sta³y siê one 
obowi¹zuj¹ce dla kolejnych wydañ tekstów liturgicznych i innych 
modlitewników. Ujednolicenie obejmuje s³ownictwo, pisowniê 
i interpunkcjê. Dokument KEP nazywa siê Modlitwy w jêzyku 
polskim ujednolicone przez Konferencjê Episkopatu Polski – tekst 
integralny i dostêpny jest na stronie:

Oprócz 9. litanii dokument zawiera 13 modlitw, z których 
wybraliœmy 7, które publikujemy poni¿ej: 

Aniele Bo¿y (Modlitwa do Anio³a Stró¿a)
Aniele Bo¿y, Stró¿u mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, 

wieczór, we dnie, w nocy b¹dŸ mi zawsze ku pomocy. Strze¿ duszy, 
cia³a mego i zaprowadŸ mnie do ¿ywota wiecznego. Amen. 

Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy.

O Krwi i Wodo (Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia) 
O Krwi i Wodo, któraœ wyp³ynê³a z Najœwiêtszego Serca 

Jezusowego jako zdrój Mi³osierdzia dla nas – ufam Tobie. 
Modlitwê tê mo¿na odmawiaæ wraz z innymi modlitwami w 

Godzinie Mi³osierdzia, tak¿e przed lub po Koronce do Bo¿ego 
Mi³osierdzia.

O mój Jezu  (Akt strzelisty z Fatimy) 
Do odmawiania po ka¿dym dziesi¹tku ró¿añca.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadŸ wszystkie dusze do nieba i dopomó¿ 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebuj¹ Twojego 
mi³osierdzia. 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-
Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf

Ojcze nasz (Modlitwa Pañska) 
Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê Twoje, przyjdŸ 

królestwo Twoje, b¹dŸ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuœæ nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódŸ nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode z³ego. (Amen.)

Koñcowe "Amen" (KKK 2856) u¿ywane jest w formu³ach 
pozaliturgicznych, np. w Ró¿añcu NMP lub Koronce do Bo¿ego 
Mi³osierdzia itp. Opuszcza siê je w formu³ach liturgicznych, gdzie po 
Modlitwie Pañskiej nastêpuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

Pod Twoj¹ obronê 
Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê, Œwiêta Bo¿a Rodzicielko, 

naszymi proœbami racz nie gardziæ w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich z³ych przygód racz nas zawsze wybawiaæ, Panno 
chwalebna i b³ogos³awiona. O Pani nasza, Orêdowniczko nasza, 
Poœredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas 
pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas 
oddawaj.

Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy za 
dusze czyœæcowe.

Zdrowaœ Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) 
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.

Wieczny odpoczynek 
Wieczny odpoczynek racz im daæ, Panie, a œwiat³oœæ wiekuista 

niechaj im œwieci. Niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym. Amen.
Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy za 

dusze czyœæcowe.

Pozosta³e 6 modlitw zamieœcimy w nastêpnych numerach 
biuletynu.

JJ

B£OGOS£AWIONY

CARLO  ACUTIS

W sobotê 10 paŸdziernika w Asy¿u papieski delegat dla 
bazylik œw. Franciszka i Matki Bo¿ej od Anio³ów w tym 
mieœcie kard. Agostino Vallini og³osi³ b³ogos³awionym 

Karola Acutisa. Ten œwiecki W³och, zmar³y w 2006 w wieku 15 lat, 
umia³ wykorzystywaæ internet do ewangelizacji i propagowania 
wiary, tote¿ byæ mo¿e zostanie uznany po beatyfikacji za patrona 
tego wspó³czesnego œrodka przekazu spo³ecznego.

Karol (Carlo) Acutis urodzi³ siê 3 maja 1991 w Londynie, gdzie 
jego rodzice Andrea i Antonia (z d. Salzano) przebywali okresowo ze 
wzglêdów zawodowych. Ale ju¿ we wrzeœniu tego¿ roku wrócili do 
swego rodzinnego Mediolanu i odt¹d ca³e ¿ycie przysz³ego s³ugi 
Bo¿ego bêdzie zwi¹zane z tym miastem. Ch³opiec rozwija³ siê 
prawid³owo i bardzo szybko ujawni³y siê jego wielkie zdolnoœci 
umys³owe i duchowe. Od najm³odszych lat by³ pogodnym, 
uœmiechniêtym dzieckiem, otwartym nie tylko na najbli¿szych, 
którym czêsto okazywa³ mi³oœæ, ale tak¿e na wszystkich, z którymi 
siê spotyka³.

Chodzi³ do szkó³ katolickich w swym mieœcie, m.in. do liceum 
klasycznego, prowadzonego przez jezuitów i zdobyte tam wiedza 
i wychowanie, obok wartoœci wyniesionych z domu rodzinnego, 
równie¿ wp³ynê³y na jego póŸniejsz¹ postawê ¿yciow¹. By³ przy tym 
bardzo podobny do swych rówieœników: kocha³ morze, podró¿e, 
³atwo nawi¹zywa³ nowe przyjaŸnie, równie¿ z osobami obcymi, 
przypadkowymi, które pojawi³y siê choæby na krótko w jego ¿yciu. 
Jednoczeœnie ró¿ni³ siê od wielu, mo¿e nawet wiêkszoœci swych 
kolegów, swoj¹ g³êbok¹ wiar¹, przejawiaj¹c¹ siê na ró¿ne sposoby.

Geniusz komputerowy - tak o nim mówili jego znajomi. 
Odznacza³ siê wielk¹ m¹droœci¹ umys³u - tworzy³ jako nastolatek 
pierwsze programy i strony interernetowe. 

Odczuwa³ g³êbokie zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii. 

Mówi³ o niej 
“Moja droga do 
nieba”. Powtarza³, 
¿e mamy wiêcej 
szczêœcia ni¿ ludzie 
¿yj¹cy w cza-sach 
J e z u s a ,  k t ó r z y  
musieli znaleŸæ czas 
i miejsce, aby Go 
zobaczyæ. My nato-
miast mo¿emy spot-
kaæ go w Eucharys-
tii.

Jego twórcze, 
piêknie rozwijaj¹ce 
siê ¿ycie zakoñczy-
³o siê bardzo wczeœ-
nie. W paŸdzierniku 2006 wykryto u niego ostr¹ nieuleczaln¹ postaæ 
bia³aczki. Trafi³ do szpitala w Monza ko³o Mediolanu, gdzie jednak 
nie traci³ optymizmu i uœmiechu, z którego by³ powszechnie znany. 
Odwiedzaj¹cym go rodzicom, bliskim i znajomym powiedzia³, ¿e 
ofiarowuje “swe cierpienia Panu, za papie¿a i Koœció³, aby unikn¹æ 
czyœæca i iœæ prosto do nieba”. I z uœmiechem na twarzy zmar³ w 
szpitalu 12 paŸdziernika 2006 roku w wieku zaledwie 15 lat w opinii 
œwiêtoœci jako “ma³y wielki i cudowny przyjaciel i aposto³ Jezusa 
Chrystusa”. Zgodnie z jego ¿yczeniem pochowano go w go³ej ziemi 
na cmentarzu miejskim w Asy¿u – mieœcie œw. Franciszka, którego 
bardzo kocha³ i podziwia³.

Od czasu gdy umar³, ludzie zwracaj¹ siê do niego z ufnoœci¹ 
i otrzymuj¹ ³aski. Pierwsze cuda za jego wstawiennictwem dokona³y 
siê w dniu jego pogrzebu.

Z wielu Ÿróde³ informacje zebra³ JJ
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH - 1 listopada

Okazj¹ do wprowadzenia tego œwiêta sta³o siê poœwiêcenie 
staro¿ytnego Panteonu w Rzymie i przekszta³cenie go 
w œwi¹tyniê chrzeœcijañsk¹. Ta s³ynna budowla zosta³a 

wzniesiona przez cesarza Marka Agryppê w 2. roku przed 
Chrystusem. Na pocz¹tku VII wieku cesarz Fokas podarowa³ j¹ 
papie¿owi Bonifacemu IV, który w roku 608 przekszta³ci³ j¹ 
w koœció³ pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny i Wszystkich 
Œwiêtych. W roku 731 papie¿ przeznaczy³ jedn¹ z kaplic w Bazylice 
œw. Piotra na nabo¿eñstwa ku czci Wszystkich Œwiêtych. Od tego 
czasu obchodzono ten dzieñ bardzo uroczyœcie w Rzymie, a wkrótce 
w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim.

Œwiêci s¹ dla nas wzorem do naœladowania i wstawiaj¹ siê za 
nami. Pochodz¹ wszak z ró¿nych narodów, warstw spo³ecznych, 
zawodów, epok historycznych. Znaj¹ nasze ¿ycie, problemy, troski 
i zainteresowania. S¹ nam bliscy. S¹ wœród nich osoby bardzo dobrze 
nam znane. Odwiedzamy dlatego tak t³umnie nasze cmentarze, 
modlimy siê za nich, a tak¿e polecamy im nasze sprawy i k³opoty. 
Mamy œwiadomoœæ, ¿e wielu z nich to œwiêci, chocia¿ nie s¹ 
uroczyœcie wyniesieni na o³tarze i nie maj¹ swoich osobowych dni 
liturgicznych. A musz¹ byæ ich niezliczone zastêpy, skoro œw. Jan 
Aposto³ nie móg³ ich zliczyæ ”z ka¿dego narodu i wszystkich 
pokoleñ, ludów i jêzyków.” (Ap 7,9)

I jeszcze jeden powód - dlaczego czcimy œwiêtych? Ka¿dy 
naród ma swoich bohaterów, którym stawia pomniki, mauzolea; ich 
imionami zdobi place i ulice miast. Koœció³ ma równie¿ swoich 
bohaterów; s¹ nimi œwiêci. By³oby dziwne, gdyby o nich nie 
pamiêta³ i nie stawia³ ich jako wzór do naœladowania.

Bardzo ciekaw¹ inicjatywê zaproponowali w tym roku ludzie 
œwieccy - szefowie fundacji:  pan Igor Nadolski i pan Maciej 
Bodasiñski. Mianowicie: Modlitwa do granic nieba - œciœle mówi¹c 
chodzi o Ró¿aniec do Granic2. Ma to byæ kontynuacja Ró¿añca 
sprzed 3 lat. G³ówn¹ intencj¹ jest modlitwa za dzieci, którym nie 
dano siê narodziæ i za tych, którzy odrzucili najwiêkszy 
z naturalnych darów Bo¿ych - ¿ycie dziecka. Chodzi o to, by w³¹czyæ 
dzieci nienarodzone do duchowego ¿ycia rodzinnego.

Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w internecie:

Ksi¹dz Henryk

www.rozaniecdogranic.pl

  
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. 

Fratelli tutti - nowa Encyklika Ojca œw.

Napomnienia Papieýa Franciszka

Czy jest mo¿liwe po³¹czenie charyzmatu Franciszka, który 
chcia³ byæ bratem dla biednego i bogatego, dla dzikiego wilka 
i ¿yciodajnego s³oñca, dla Saracenów i niewiernych z mocno 

og³aszan¹ potrzeb¹ troski o to¿samoœæ katolick¹? Jak zaraziæ rzesze 
katolików „duchem Asy¿u”? Jak nauczyæ wspó³czesny œwiat, który 
chciwoœæ nazywa przedsiêbiorczoœci¹, 
a agresjê skutecznoœci¹, opcji preferuj¹cych 
inne wybory i troskê o najs³abszych? – 
pyta³em w pierwszych dniach pontyfikatu 
Papie¿a Franciszka w tekœcie pt.

.
Po ponad 7 latach widzimy jeszcze 

mocniej, jak niezwykle trudne zadania 
postawi³ sobie Papie¿ Franciszek. Ale te¿ 
mamy ju¿ piêkne rezultaty. Piêæ lat temu 
og³osi³ encyklikê Laudato si' bêd¹c¹ nowym 
Hymnem stworzenia pisanym przez Papie¿a 
razem ze œw. Franciszkiem i w jego duchu 
oraz zapocz¹tkowa³ wielki ruch spo³eczny w trosce o œwiat jako 
wspólny, goœcinny dom dla wszystkich.

Teraz mamy kolejny franciszkañski dokument Koœcio³a. Znów 
tytu³ ( „Fratelli tutti” - Wszyscy s¹ braæmi) to s³owa œw. Franciszka, 
a treœæ jest wspó³czesn¹ medytacj¹ nad braterstwem uniwersalnym. 
Mamy ju¿ pierwsze omówienia i komentarze do tego dokumentu, ja 
jedynie zwrócê uwagê na niektóre inspiracje franciszkañskie.

Najpierw kilka s³ów o Napomnieniach œw. Franciszka, które da³y 
tytu³ encyklice. To 28 sentencji zapisanych przez Braci – sekretarzy 
œw. Franciszka prawdopodobnie w latach 1220-23. W œrodowisku 
franciszkañskim traktowane s¹ jako wa¿ne wskazówki do ¿ycia 
duchowego. Od napomnienia szóstego pochodzi tytu³ nowej 
encykliki Papie¿a Franciszka „Wszyscy Bracia, zwróæmy uwagê na 
Dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpia³ mêkê 
krzy¿ow¹”. Cytowane jest te¿ napomnienie 25: „B³ogos³awiony, 
który tak bardzo mi³owa³by i lêka³by siê brata swego, gdy ten by³by 
od niego daleko, jak gdyby by³ z nim, i nie mówi³by niczego innego 
o nim poza tym, czego nie móg³by z mi³oœci¹ powiedzieæ w jego 
obecnoœci.”

„Karko³om-
na misja papie¿a Franciszka”

Temat g³ówny nowej encykliki to braterstwo. Ono mia³o byæ 
wed³ug œw. Franciszka „form¹ ¿ycia” dla rzesz franciszkanów 
i franciszkanek. Francesco w swych Pismach najczêœciej 
przedstawia siê „ja, maluczki brat Franciszek” a s³owo „brat” nale¿y 
tam do najczêœciej u¿ywanych. W „Pismach œw. Franciszka” 
wystêpuje a¿ 306 razy. Zatem fraternitas mia³a byæ wspólnot¹ ¿ycia 
i spo³ecznoœci¹ cz³onków bez podzia³ów czy dyskryminacji, 
prawdziw¹ rodzin¹ z synami o ró¿nych zadaniach i charyzmatach, 
w której wszystkie klasy spo³eczne, ró¿ne stopnie edukacji 

(niepiœmienni – piœmienni), stany 
koœcielne (laicy – klerycy) i ró¿ne funkcje 
liturgiczne (Oficjum, Eucharystia) czy 
obowi¹zki prze³o¿eñskie (minister 
i podw³adny) by³y zintegrowane 
w oryginalnej syntezie ewangelicznego 
braterstwa. Warto dodaæ, ¿e dzieje siê to 
w czasach, gdy braterstwo pierwotnego 
Koœcio³a zosta³o zast¹pione przez kult 
w³adzy, a samo s³owo „brat” wystêpowa³o 
g³ównie w liturgii jako pewien archaizm. 
Na przyk³ad w opactwach bracia byli 
s³ugami mnichów, dŸwigaj¹c ciê¿ar prac 

fizycznych.
Franciszkowe braterstwo jest wiêc te¿ nowym sposobem 

patrzenia na drugiego cz³owieka, identyfikacj¹ z ubogimi rodz¹c¹ 
solidarnoœæ i liczne inicjatywy charytatywne, spo³eczne a nawet 
polityczne. Warto o tym pamiêtaæ czytaj¹c osiem rozdzia³ów nowej 
encykliki i przemyœleæ sobie, razem z Papie¿em Franciszkiem 
i ca³ym Koœcio³em, w³asn¹ odpowiedŸ na prezentowane tematy. 
Oraz w³¹czyæ siê w trudne dzie³o odnowy œwiata, choæby przez 
modlitwê… Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który stworzy³eœ 
wszystkie istoty ludzkie z równ¹ godnoœci¹, zaszczep w nasze serca 
ducha braterstwa. Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, 
dialogu, sprawiedliwoœci i pokoju. PobudŸ nas do tworzenia 
zdrowszych spo³eczeñstw i bardziej godnego œwiata, bez g³odu, bez 
ubóstwa, bez przemocy, bez wojen. Niech nasze serce otworzy siê na 
wszystkie ludy i narody ziemi, by rozpoznaæ dobro i piêkno, które 
zasia³eœ w ka¿dym z nich, aby zacieœniæ wiêzi jednoœci, wspólnych 
projektów, wspólnych nadziei. Amen.

O. Stanis³aw Jaromi OFM Conv, Ekai 05-10-2020
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