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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na luty

Powszechna: Módlmy siê w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby 
by³y chronione przez spo³eczeñstwo, a ich cierpienia by³y 
dostrzegane i wys³uchiwane.

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: 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

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

WIELKI  POST

W  NASZEJ  PARAFII... 
Droga Krzy¿owa

 Gorzkich ̄ alów 

...w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu  bêdzie 
odprawiana  piêæ razy i tak: 
o godz. 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godz. 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na 
nabo¿eñstwa o godz. 17.00. Kazania pasyjne w tym 
roku g³osiæ bêdzie ks. Henryk.

Parafialne  rozpoczn¹ siê w niedzielê 
14 marca i bêd¹ trwa³y do œrody 17 marca 2021 r.

Rekolekcje Wielkopostne

OKRES WIELKIEGO POSTU...
... to czas poprzedzaj¹cy i przygotowuj¹cy, przez praktyki 

pokutne: post, ja³mu¿nê i modlitwê, do Œwi¹t Wielkanocnych. Trwa 
on od Œrody Popielcowej do Mszy œwiêtej Wieczerzy Pañskiej.

W czasie Wielkiego Postu odpustu zupe³nego udziela siê 
wiernemu, który przy spe³nieniu zwyk³ych warunków*:
a) w jakikolwiek Pi¹tek Wielkiego Postu odmówi po Komunii œw. 
modlitwê:
“Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem 
i z najwiêksz¹ gorliwoœci¹ ducha proszê Ciê i b³agam, abyœ wszczepi³ w moje 
serce najwy¿sze uczucia wiary, nadziei i mi³oœci oraz prawdziw¹ skruchê za 
moje grzechy i siln¹ wolê poprawy. Oto z sercem przepe³nionym wielkim 
uczuciem i z boleœci¹ ogl¹dam w duchu Twoje piêæ ran i myœl¹ siê w nich 
zatapiam, pamiêtaj¹c o tym, dobry Jezu, co ju¿ prorok Dawid w³o¿y³ w Twoje 
usta: <<Przebodli rêce moje i nogi, policzyli wszystkie koœci moje>> 
(Ps 22,17)”,   lub
b) przez trzy dni bêdzie uczestniczyæ w rekolekcjach,  lub
c) sam odprawi nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, b¹dŸ pobo¿nie siê 
w³¹czy w odprawiane w koœciele lub przez Ojca œw. transmitowane 
w telewizji lub radio,  lub
d) weŸmie pobo¿ny udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ̄ alów w jakim-
kolwiek koœciele na terenie Polski.

Pamiêtajmy, ¿e kto uzyskuje odpust zupe³ny, jest w takim stanie, 
jak zaraz po chrzcie œwiêtym. Gdyby umar³, poszed³by wprost do 
nieba.

* Spe³nienie zwyk³ych warunków, czyli:
1. Wykluczenie wszelkiego przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
    powszedniego.
2.  SpowiedŸ sakramentalna lub bycie w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej.
3.  Przyjêcie Komunii Œwiêtej.
4.  Modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego

-------------------

Koœció³ potrzebuje wiary

Dziœ - pierwsza niedziela Wielkiego Postu.     
Chrystus - odkupiciel cz³owieka jest 
obecny w Koœciele, który obmy³ swoj¹ 

w³asn¹ krwi¹ na krzy¿u. W imiê Chrystusa te¿ 
g³osi Koœció³ cz³owiekowi co roku orêdzie 
Wielkiego Postu: Ewangeliê nawrócenia i przeba-
czenia. W Chrystusie znajduje zarazem nadziejê 
swojej w³asnej odnowy i pewnoœæ pos³annictwa.

I bêdzie Koœció³ zarazem wskazywa³ na 
Chrystusa, który z mi³oœci ku nam chcia³ byæ pod-
dany próbom i cierpieniu.

Christum Dominum pro nobis tentatum et 
passum, venite adoremus!

Przeró¿ne s¹ doœwiadczenia - próby i cierpienia 
- ludzkoœci, narodów i ludów, rodzin, ka¿dego 
cz³owieka.

Przeró¿ne tak¿e s¹ próby, którym Pan poddaje 
swój Koœció³ od wewn¹trz i od zewn¹trz.

Koœció³ ¿yje wœród ludzi i ludów. Koœció³ jest 
œwiadkiem pokoleñ i stuleci. Nie mo¿e byæ wolny 
od prób, doœwiadczeñ i cierpieñ.

Trzeba, a¿eby Koœció³ naszych czasów by³ 
w pe³ni œwiadom próby, przez któr¹ przechodzi.

¯eby by³ tak¿e œwiadom kuszenia, które ten 
czas mu gotuje. Koœció³ nie mo¿e byæ wolny od 
pokus, jeœli sam Pan przyj¹³ je na siebie...

Œwiadomoœæ podlegania pokusom jest 
poniek¹d pierwszym warunkiem pokuty, czyli 
nawrócenia.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982,III.1.s.199n 
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Papie¿ na Wielki Post: to jest czas 
nawrócenia poprzez modlitwê, post 

i ja³mu¿nê!

W Orêdziu na tegoroczny Wielki Post, papie¿ Franciszek 
w konkretny sposób zachêca wiernych, by uœwiadomili 
sobie,  co jest  celem Œwi¹t  Paschalnych i  

poprzedzaj¹cego je czterdziestodniowego okresu nawrócenia.
W tym czasie nawrócenia odnówmy nasz¹ wiarê, 

zaczerpnijmy <¿ywej wody nadziei> przyjmijmy z otwartym 
sercem mi³oœæ Boga, która przemienia nas w braci i siostry w 
Chrystusie. W Noc Paschaln¹ odnowimy przyrzeczenia naszego 
Chrztu, aby odrodziæ siê jako nowi mê¿czyŸni i nowe kobiety, dziêki 
dzia³aniu Ducha Œwiêtego. Jednak sama wielkopostna wêdrówka, 
podobnie jak ca³a chrzeœcijañska droga, jest ju¿ w ca³oœci 
oœwietlona œwiat³em Zmartwychwstania, które o¿ywia uczucia, 
postawy i wybory tych, którzy chc¹ naœladowaæ Chrystusa” – pisze 
Ojciec Œwiêty. Przypomina te¿, ¿e nawrócenie to wype³nia siê w 
odnowieniu wiary, nadziei i mi³oœci – to zaœ dokonuje siê poprzez 
praktykowanie modlitwy, postu i ja³mu¿ny, które s¹ warunkami i 
znakami naszego nawrócenia”.

Mówi¹c o odnowie wiary, papie¿ przypomina, ¿e sk³ada siê ona 
z dwóch etapów: przyjêcia prawdy o Chrystusie i dawania 
œwiadectwa wobec innych. Prawda ta nie jest konstrukcj¹ 
intelektualn¹, zarezerwowan¹ dla nielicznej grupy wybranych, 
wy¿szych lub wyró¿niaj¹cych siê umys³ów, ale jest przes³aniem, 
które otrzymujemy i mo¿emy zrozumieæ dziêki m¹droœci serca 
otwartego na wielkoœæ Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy 
siê tego œwiadomi” – pisze Franciszek, przypominaj¹c, ¿e t¹ Prawd¹ 
jest sam Chrystus. Jak dodaje, jest to mo¿liwe dziêki praktykowaniu 
postu, który “prze¿ywany jako doœwiadczenie wyrzeczenia 
prowadzi tych, którzy go praktykuj¹ w prostocie serca, do 
ponownego odkrycia daru Bo¿ego i do zrozumienia prawdy o nas, 
jako stworzonych na Jego obraz i podobieñstwo, i znajduj¹cych w 
Nim spe³nienie”.

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjêcia Boga w naszym 
¿yciu i umo¿liwienia Mu ‘zamieszkiwania’ z nami Post oznacza 
uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co j¹ przyt³acza, 
tak¿e od przesytu informacji – prawdziwych czy fa³szywych – i od 
dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyæ drzwi naszego serca dla Tego, 
który przychodzi do nas ogo³ocony ze wszystkiego, ale ‘pe³en ³aski 
i prawdy'” – wzywa Franciszek.

Zachêcaj¹c do wielkopostnego odnowienia niezawodnej 
nadziei”, papie¿ wyjaœnia z kolei, ¿e jest ona darem Ducha 
Œwiêtego, która w konkretny sposób mo¿e realizowaæ siê w ¿yciu 
ka¿dego cz³owieka dziêki Bo¿emu Mi³osierdziu. Mieæ nadziejê z 
Nim i dziêki Niemu, to wierzyæ, ¿e historia nie koñczy siê na 
naszych b³êdach, na naszej przemocy i niesprawiedliwoœci oraz na 
grzechu, który Mi³oœæ przybija do krzy¿a. Oznacza to czerpanie 
ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca” – przekonuje.

Odnosz¹c siê do aktualnego kontekstu spo³ecznego, Franciszek 
przyznaje, ¿e mówienie o nadziei mo¿e wydawaæ siê prowokacj¹. 
Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadziej¹ zwróciæ nasze 

„

„

„

„

„

„

„

spojrzenie ku cierpliwoœci Boga, który nadal troszczy siê o swoje 
stworzenie, podczas gdy my czêsto traktowaliœmy je Ÿle”. 
Przypomina, ¿e sednem nadziei jest pojednanie, które dokonuje siê 
w Sakramencie Pojednania. Otrzy-muj¹c przebaczenie 
w Sakramencie, który znajduje siê 
w samym centrum naszego procesu 
nawrócenia, stajemy siê z kolei 
k rzewic ie lami  p rzeba-czen ia :  
otrzymawszy je sami, mo¿emy je 
ofiarowaæ innym poprzez zdolnoœæ do 
prowadzenia troskliwego dialogu i 
przyjmowania postawy, która daje 
pociechê poranionym”. Jak dodaje, to 
w³aœnie Bo¿e przebaczenie mo¿e 
uzdolniæ wiernych do wspólnego 
prze¿ywania Wielkanocy brater-
stwa”. Powinno wyra¿aæ siê ono 
w konkretnych gestach wobec innych, 
ale nie mo¿e te¿ dokonaæ bez spotkania 
z Bogiem w osobistej modlitwie. 
W skupieniu i cichej modlitwie, 

nadzieja  jes t  nam dana jako 
natchnienie i wewnêtrzne œwiat³o, 
które oœwieca wyzwania i wybory 
zwi¹zane z naszym powo³aniem: dlatego istotne jest, aby zebraæ siê 
w sobie do modlitwy i spotkaæ w ukryciu Ojca czu³oœci”.

Wreszcie Ojciec Œwiêty zaprasza do odnowienia mi³oœci, która 
jest porywem serca, który sprawia, ¿e przekraczamy samych siebie 

i który stwarza wiêŸ wzajemnego dzielenia siê i komunii” 
i przypomina, ¿e – choæ zaczyna siê ona od drobnych, konkretnych 
gestów – prowadzi do budowania prawdziwej cywilizacji mi³oœci” 
i nieskoñczonego pomna¿ania nawet najdrobniejszego dobra.

Niewiele, jeœli jest dzielone z mi³oœci¹, nigdy siê nie koñczy, ale 
staje siê rezerw¹ ¿ycia i szczêœcia. Tak by³o z m¹k¹ i oliw¹ wdowy 
w Sarepcie, która ofiarowuje podp³omyk prorokowi Eliaszowi oraz 
z bochenkami, które Jezus b³ogos³awi, ³amie i daje uczniom, aby 
rozdawali t³umom Tak dzieje siê z nasz¹ ja³mu¿n¹, ma³¹ czy du¿¹, 
ofiarowan¹ z radoœci¹ i prostot¹” – pisze papie¿, zachêcaj¹c, by 
mi³oœæ i pocieszenie nieœæ w tym roku zw³aszcza tym, którzy 
z jakiegokolwiek powodu ucierpieli wskutek pandemii 
koronawirusa.

Ka¿dy etap ¿ycia jest czasem wiary, nadziei i mi³oœci. To 
wezwanie do prze¿ywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, 
modlitwy i dzielenia siê naszymi dobrami, niech nam pomo¿e 
powróciæ nasz¹ osobist¹ i wspólnotow¹ pamiêci¹ do tej wiary, która 
pochodzi od ¿ywego Chrystusa, do nadziei o¿ywionej tchnieniem 
Ducha Œwiêtego i do mi³oœci, której niewyczerpanym Ÿród³em jest 
mi³osierne serce Ojca” – konkluduje papie¿, zawierzaj¹c 
rozpoczynaj¹cy siê wkrótce nowy okres liturgiczny wstawiennictwu 
i opiece Matki Bo¿ej.

eKAI, 12.02.2021

„

„

„

„

„

„

„

      Rok œw. Jakuba Aposto³a 
               w archidiecezji gdañskiej

W czwartek 31 grudnia 2020 roku w katedrze w Santiago 
de Compostela w Hiszpanii zosta³ uroczyœcie zainau-
gurowany Rok œw. Jakuba Aposto³a. W archidiecezji 

gdañskiej œwi¹tyniami, w których bêdzie mo¿na uzyskaæ odpust 
zupe³ny w Œwiêtym Roku Compostelañskim bêd¹: koœció³ rektorski 
Ojców Kapucynów pw. œw. Jakuba Aposto³a w Gdañsku, Koœció³ 
pw. œw. Jakuba Aposto³a w Gdañsku-Oliwie oraz Koœció³ pw. œw. 
Jakuba Aposto³a w K³odawie Gdañskiej.

Ponadto koœcio³y te – razem z kaplic¹ ze wspania³ym gotyckim 
freskiem œw. Jakuba Aposto³a w bazylice Mariackiej w Gdañsku – 
zosta³y og³oszone przez biskupa Jacka Jezierskiego, administratora 
apostolskiego archidiecezji gdañskiej, „koœcio³ami stacyjnymi”, 
zwi¹zanymi historycznie i kulturowo z osob¹ œw. Jakuba Aposto³a.

eKAI
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Zmiany w prawie kanonicznym. 

Kobiety bêd¹ mog³y przyj¹æ 
pos³ugê lektoratu i akolitatu

Papie¿ Franciszek postanowi³, ¿e tak¿e 
kobiety bêd¹ mog³y przyjmowaæ pos³ugê 
lektoratu i akolitatu. Wynika to 

z opublikowanego 11 stycznia listu apostol-
skiego w formie motu proprio „Spiritus 
Domini”.

W dokumencie tym papie¿ zmieni³ 
brzmienie kan. 230 – § 1 Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Brzmi on obecnie nastêpuj¹co: 
„Osoby œwieckie , posiadaj¹ce wiek i przymioty 
ustalone zarz¹dzeniem Konferencji Episko-
patu, mog¹ byæ na sta³e przyjête, przepisanym obrzêdem 
liturgicznym, do pos³ugi lektoratu i akolitatu, udzielenie jednak tych 
pos³ug nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony 
Koœcio³a”.

kraju ma swoje konkretne ukszta³towanie. Lektor i akolita to osoby 
charakteryzuj¹ce siê nie tylko odpowiedzialnoœci¹ za Koœció³ 
lokalny, ale tak¿e takimi cechami charakteru, które czyni¹ z nich 
liderów we wspólnotach, osoby na których pasterze mog¹ polegaæ, 
i którym mog¹ powierzaæ odpowiedzialne funkcje (nie tylko 
s³u¿enie do Mszy, ale prowadzenie grup, wspó³pracê 
w ewangelizacji) – wyjaœnia przewodnicz¹cy Komisji ds. Kultu 
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

 podkreœla, ¿e stosowne normy i przepisy 
wypracowane zostan¹ na poziomie Konferencji Episkopatu Polski. 
“Najpierw zapewne tym tematem zajmie siê Komisja ds. Kultu 
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów KEP, potem jeszcze 
wypracowane normy musz¹ byæ zaakceptowane przez ca³¹ 
Konferencjê Episkopatu Polski. Ka¿da zaœ zmiana w tekstach 
liturgicznych wymaga potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej. 
Nasza Komisja Liturgiczna zajmie siê spraw¹ w najbli¿szym 
mo¿liwym czasie” – zapewnia hierarcha.

Bp. A. Ba³abuch

Fragment wywiadu, eKAI, 12.01.2021

Ojciec Œwiêty w liœcie do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, 
kard. Luisa Ladarii podkreœli³, ¿e pos³ugi te wynikaj¹ z przyjêtych 
sakramentów chrztu i bierzmowania i nale¿y je odró¿niæ od 
sakramentu œwiêceñ, którego  nie mo¿e udzielaæ kobietom.

Zaznacza, ¿e „decyzja o udzielaniu tak¿e kobietom pos³ug 
lektoratu i akolitatu, które poci¹gaj¹ za sob¹ 
pewn¹ stabilnoœæ, publiczne uznanie i mandat 
biskupa, czyni bardziej skutecznym w Koœciele 
udzia³ wszystkich w dziele ewangelizacji”.

Papie¿ zaznacza, ¿e ustalenie odpowiednich 
kryteriów rozeznania i przygotowania kandyda-
tów i kandydatek do tych pos³ug, a tak¿e innych 
pos³ug, o których mówi list motu proprio Paw³a 
VI „Ministeria quaedam” z 1972 roku [np. 
ostariusza, egzorcysty i katechety – KAI], nale¿eæ 
bêdzie do zadañ konferencji episkopatu. Wejd¹ 

one w ¿ycie po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicê Apostolsk¹ 
i zgodnie z potrzebami ewangelizacji na ich terytorium.

eKAI,11.01.2021

Koœció³

Komisja Liturgiczna KEP zajmie siê spraw¹ 
dopuszczenia kobiet do akolitatu i lektoratu

Wypracowane normy musz¹ byæ zaakceptowane przez ca³¹ 
Konferencjê Episkopatu Polski. Ka¿da zaœ zmiana w tekstach 
liturgicznych wymaga potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej. 
Nasza Komisja Liturgiczna zajmie siê spraw¹ w najbli¿szym 
mo¿liwym czasie – wyjaœnia w rozmowie z KAI bp Adam Ba³abuch, 
przewodnicz¹cy Komisji do spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny 
Sakramentów KEP. [...] 

 Nie dzia³a to tak, ¿e od razu po og³oszeniu motu proprio 
Spiritus Domini” pos³ugi lektoratu i akolitatu, teraz automatycznie 

z dnia na dzieñ bêd¹ udzielane kobietom. Przypomnijmy, ¿e w Polsce 
na razie tylko w kilku diecezjach takie pos³ugi s¹ udzielane w ogóle 
i dzieje siê to po d³ugim przygotowaniu i dok³adnej ocenie 
kandydatów. Niewielka popularnoœæ tych pos³ug nie wynika 
z opiesza³oœci w reformach koœcielnych, ale jest to uzale¿nione tak¿e 
od stanu œwiadomoœci eklezjalnej ogó³u wiernych, co w naszym 

–
„

Pos³uga lektora i akolity
Wed³ug obecnego stanu prawnego

II Polski Synod Plenarny w Polsce postanowi³, ¿e „mê¿czyŸni 
œwieccy, którzy ukoñczyli przynajmniej dwadzieœcia piêæ lat, ciesz¹ 
siê dobr¹ opini¹, posiadaj¹ odpowiednie przymioty i s¹ 
przygotowani do swych zadañ poprzez odpowiedni¹ formacjê, mog¹ 
byæ przyjêci do pos³ugi sta³ego akolity. Pos³ugê lektora mo¿na 
udzielaæ w wieku wczeœniejszym”.

Eucharystia, któr¹ Koœció³ celebruje, sk³ada siê jakby z dwóch 
czêœci, mianowicie z Liturgii s³owa i z Liturgii eucharystycznej, 
które tak œciœle ³¹cz¹ siê ze sob¹, ¿e stanowi¹ jeden akt kultu. 
Albowiem we Mszy œwiêtej zostaje zastawiony zarówno stó³ s³owa 
jak i Chrystusowego Cia³a, z którego wierni czerpi¹ naukê i pokarm. 
Z tej nauki o Eucharystii rodzi siê tak¿e praktyka wyró¿niania dwóch 
pos³ug przeznaczonych dla œwieckich mê¿czyzn: lektora, który 
pos³uguje przy stole s³owa i akolity, który pos³uguje przy stole 
chleba.

Lektor i akolita spe³niaj¹ w³asn¹ pos³ugê w celebracji 
liturgicznej, a zw³aszcza w Eucharystii. Jednak w zakres ich zadañ 
wchodz¹ tak¿e czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem miejsca 
i rzeczy potrzebnych do liturgii oraz przygotowanie wiernych do 
dobrego uczestnictwa i spe³niania w³aœciwych dla nich 
i powierzonych im czasowo funkcji liturgicznych. 

W liturgii ich funkcje s¹ nastêpuj¹ce:
Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytañ z Pisma 

Œwiêtego, z wyj¹tkiem Ewangelii. Mo¿e on podawaæ intencje 
modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psa³terzysty, mo¿e równie¿ 
wykonaæ psalm miêdzy czytaniami. Mo¿e on tak¿e kierowaæ 

uczestnictwem wiernych, podaj¹c potrzebne wyjaœnienia i zachêty 
lub przygotowuj¹c komentarze do odczytania przez innych 
us³uguj¹cych.

Akolita natomiast us³uguje przy o³tarzu oraz pomaga kap³anowi 
i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywaæ o³tarz i naczynia 
liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawaæ wiernym Eucharystiê, 
której jest szafarzem nadzwyczajnym. W przypadkach szczegól-
nych mo¿e tak¿e wystawiaæ Najœwiêtszy Sakrament do adoracji bez 
udzielania b³ogos³awieñstwa.

Gdy nie ma kap³ana lub diakona, lektor lub akolita mo¿e prowa-
dziæ Wigiliê przy zmar³ym i przy pogrzebie stacje w domu zmar³ego 
i na cmentarzu.

Natomiast poza liturgi¹:
Lektor przygotowuje wiernych do godnego przyjêcia 

sakramentów. Mo¿e – je¿eli zajdzie taka potrzeba – przygotowywaæ 
innych wiernych do czytania Pisma œwiêtego podczas czynnoœci 
liturgicznych, czasowo do tej funkcji wyznaczonych.

Lektor lub akolita mo¿e pomagaæ w przygotowaniu nabo¿eñstw 
oraz przewodniczyæ niektórym z nich (np. Ró¿aniec, Droga 
Krzy¿owa).

I jeszcze dwie informacje:
Nale¿y odró¿niæ praktykê b³ogos³awienia m³odych ch³opców 

do czytania s³owa Bo¿ego od pos³ugi lektora. Nie otrzymuj¹ oni 
pos³ugi lektoratu, lecz b³ogos³awieñstwo do spe³nienia funkcji 
czytania s³owa Bo¿ego podczas liturgii.

W czasie studiów seminaryjnych klerykom III roku udzielana 
jest pos³uga lektoratu, a klerykom IV roku pos³uga akolitatu.

Z  obowi¹zuj¹cej obecnie Instrukcji Episkopatu Polski 
w sprawie udzielania pos³ugi lektora i akolity - wybra³ JJ
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich
B³. Edmund Bojanowski - dzia³acz œwiecki

(1814 - 1871)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 7. sierpnia

By³ cz³owiekiem, który w swej bogatej dzia³alnoœci wyprzedzi³ 
to, co na temat apostolskiej dzia³alnoœci ludzi œwieckich, 
powiedzia³ Sobór Watykanski II. Da³ wyj¹tkowy przyk³ad 

ofiarnej i m¹drej s³u¿by dla cz³owieka, Koœcio³a 
i Ojczyzny. Wspó³czeœni mu ludzie mówili o nim, 
¿e by³ serdecznym i dobrym cz³owiekiem”. Jego 

prace i zadania kontynuowa³y siostry ze 
zgromadzenia S³u¿ebniczek Bogarodzicy - 
zreszt¹ przez niego za³o¿one - w oparciu o s³owa 
Maryi: Oto ja S³u¿ebnica Pañska”.

Edmund Bojanowski by³ Wielkopolaninem, 
pochodzi³ z rodziny ziemiañskiej. Rodzice 
zabiegali o jego dobre wykszta³cenie. Studiowa³ 
na uniwersytecie we Wroc³awiu, a potem w Berlinie. Jego 
zainteresowania skupia³y siê wokó³ literatury, muzyki, filozofii 
i sztuki. Najwiêkszym jego pragnieniem by³o zostaæ ksiêdzem. 
Wst¹pi³ nawet do Seminarium, ale ze wzglêdu na s³aby stan zdrowia, 
musia³ je opuœciæ. Widaæ, ¿e ten zwyczaj jest kontynuowany 
w naszych czasach. W Pelplinie przed 60 - laty na 40 kandydatów 
3 musia³o odejœæ ze wzglêdu na s³abe zdrowie. A szkoda - mój kolega, 
z którym dzieli³em pokój strasznie rozpacza³ i do dziœ ma ¿al - chocia¿ 

„

„

zosta³ profesorem na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. 
Na szczêœcie czasami od tych surowych zasad odstêpowano; na 
przyk³ad pozwolono ksiêdzu Stefanowi Wyszyñskiemu odprawiæ 
chocia¿ jedn¹ Mszê œw. przed œmierci¹. A wiemy, co by³o dalej...
Wróæmy do naszego bohatera Edmunda. Jego choroba jednoczeœnie 
otworzy³a jego serce na drugiego cz³owieka, na sprawy spo³eczne. 
Rozda³ swój maj¹tek, pomieszkiwa³ najczêœciej w ple-baniach u 
znajomych proboszczów. To u³atwia³o mu kontakt z ró¿nymi 
ludŸmi. Za³o¿y³ szpital, znosi³ lekarstwa, zak³ada³ czytelnie, 
biblioteki, pisa³ artyku³y, podrêczniki, ksi¹¿ki.

Szczególnie zainteresowa³ siê losem dzieci. Dla nich zak³ada³ 
sierociñce i tzw. ochronki (przedszkola). Bardzo potrzebowa³ 
fachow¹ pomoc. Sam szuka³ dziewczêta, edukowa³ je, uczy³, 
przygotowywa³ do przysz³ych zdañ. Z tej inicjatywy narodzi³o siê 
potem Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek, oczywiœcie za aprobat¹ 
i pomoc¹ arcybiskupa poznañskiego Sabieskowskiego. W roku 
œmierci Za³o¿yciela by³o ju¿ 188 sióstr, a dzisiaj jest 3463 pracuj¹-
cych w Polsce i 22 krajach œwiata.

W roku 1999 w Warszawie Ojciec œw, Jan Pawe³ II og³osi³ go 
b³ogos³awionym.

Mój rodzinny dom w Rumii nale¿y do parafii pod wezwaniem 
b³. Edmunda Bojanowskiego, dlatego jest on mi szczególnie bliski. 
Do parafii jestem zapraszany na religijne uroczystoœci, a czasami 
nawet uda mi siê wyg³osiæ kazanie.

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. 

Rozwa¿ania u progu Nowego Roku

Wkroczyliœmy niedawno w Nowy 2021 Rok i nasze myœli 
biegn¹ w przysz³oœæ z zapytaniem co bêdzie dalej. 
Obserwuj¹c to wszystko co siê wokó³ nas dzieje, 

zastanawiam siê jak dalej ¿yæ i dzia³aæ. Wszyscy którzy mnie znaj¹ 
wiedz¹, ¿e moje i mojej zmar³ej ¿ony Danuty hobby to œpiew 
w chórze.

Oczywiœcie mo¿na by przejœæ do porz¹dku dziennego, ¿e jak 
wybrali sobie takie œpiewanie to ich sprawa i niech siê tym bawi¹. 
W tym miejscu mogê przekazaæ swoje przemyœlenia na ten temat. 
Lubi¹c muzykê mo¿na sobie zadaæ pytanie: - Który instrument na 
œwiecie jest najdoskonalszy, wygl¹da najpiêkniej i wydaje najpiêk-
niejsze i najbardziej urozmaicone dŸwiêki, jest najbardziej ciekawy 
i najbardziej wzrusza s³uchaczy? Od razu nasuwaj¹ siê odpowiedzi 
w zale¿noœci od gustu, od znajomoœci muzyki i mo¿liwoœci jej 
odbioru (s³uch). A odpowiedzi bêd¹ ró¿ne, np. dla jednych bêdzie to 
fortepian, dla innych organy, a mo¿e skrzypce, a mo¿e gitara ? I tak 
dalej, mo¿na tu snuæ ró¿ne rozwa¿ania. Jest jednak jeden instrument, 
któremu  ¿aden z tych wymyœlonych i zbudowanych przez ludzi nie 
dorówna; jest to instrument, w który wyposa¿y³ nas Pan Bóg, nasz 
Stwórca, który da³ nam nasz G£OS; g³os, który posiadamy od 
urodzenia i pos³ugujemy siê nim na co dzieñ. Nasz g³os s³u¿y nam nie 
tylko do rozmowy, ale w momentach bardzo emocjonalnych s³u¿y 
nam tak¿e do œpiewania. Wszyscy wiedz¹, ¿e kiedy siê cieszymy 
i przekazujemy tê radoœæ, to œpiewamy np. STO LAT, a w innych 
okolicznoœciach ró¿ne pieœni, czasami smutne, czasami patriotyczne 
np. Hymn Polski  itd...

G³os ludzki ma jeszcze jedn¹ przewagê nad innymi 
instrumentami, a mianowicie, wykonuj¹c pieœni przekazujemy 
s³owa, przekazujemy treœæ tego co chcemy wyraziæ i przekazaæ 
s³uchaczom. Obawiam siê, ¿e wielu z nas nie zastanawia siê na co 
dzieñ, i nie rozwa¿a tego tematu jakim jest sprawa g³osu ludzkiego 
i œpiewania w naszej spo³ecznoœci, tym bardziej, ¿e wspó³czesne 
utwory i wspó³czesne kompozycje, s¹ coraz bardziej w swej 
konstrukcji i wyrazie proste, a s³owa coraz czêœciej niewyszukane, 
¿eby nie powiedzieæ prymitywne. Opracowanie utworu, kompozycji 
wymaga wiele pracy, pomys³u, a przede wszystkim daru Bo¿ego 
i natchnienia Ducha Œwiêtego. Wskazuje na to ks. profesor Stanis³aw 
Ziêba, który w swojej ksi¹¿ce napisa³, ¿e natchnienie do 
skomponowania najœwietniejszych utworów œwiata mia³o miejsce 

g³ównie wœród kompozytorów chrzeœcijañskich.
Nasz chór parafialny d¹¿y do tego, ¿eby w swoim repertuarze 

mieæ jak najlepsze dzie³a, a jak wiadomo, aby coœ dobrego zrobiæ 
trzeba pracowaæ, æwiczyæ, aby osi¹gn¹æ to co sztuka wokalna 
wymaga, a kompozytor, czy dyrygent w okreœlonym utworze chce 
wyraziæ.

Myœlê, ¿e w naszej parafii jest wielu ludzi, którzy lubi¹ œpiew 
i mogliby zasiliæ nasze szeregi. Proszê sobie nie wyobra¿aæ, ¿e 
posiadamy jako chórzyœci jakieœ nadzwyczajne g³osy i talenty, ale 
posiadamy wolê œpiewania i ambicje œpiewania dobrze. Wszystko 
zale¿y od tego jak pilnie æwiczymy, a przede wszystkim jak nas 
prowadzi nasz dyrygent p. Magdalena Nanowska. W tym miejscu 
pragnê poinformowaæ, ¿e nasza Pani Dyrygent zosta³a ostatnio 
mam¹ i powi³a synka Franciszka, ale, jak nas poinformowa³a, 
z chóru nie zamierza rezygnowaæ.

Teraz czekamy na rozwój sytuacji, co z koronowirusem, 
szczepieniami itd. Chórzyœci czêsto do mnie dzwoni¹ z pytaniem,  
kiedy ruszamy z próbami.  Osobiœcie uwa¿am, ¿e jak ta sytuacja 
kryzysowa wygaœnie po akcji szczepieñ i racjonalnego zachowania 
siê spo³eczeñstwa (maseczki itp), to w koñcu doczekamy siê 
normalnoœci we wrzeœniu lub paŸdzierniku. Nasz¹ dzia³alnoœæ 
chcemy otworzyæ przez przypomnienie naszego repertuaru, 
rozpoczêcie æwiczeñ nowych utworów. Chcemy tak¿e na  pocz¹tek 
zorganizowaæ pielgrzymkê i odwiedziæ przepiêkne miejsca 
w Polsce, których jest wiele.

Przypominam tak¿e, ¿e w listopadzie czeka nas 40-lecie 
istnienia naszego chóru.

Rozpoczêcie dzia³alnoœci wi¹¿e siê tak¿e z koniecznoœci¹ 
pokrywania bie¿¹cych kosztów, a tak¿e zbierania œrodków 
finansowych na dalsze nasze projekty. Przypominam, ¿e jesteœmy 
organizacj¹ Po¿ytku Publicznego i dlatego prosimy o przekazanie 
1% ze swojego podatku dochodowego. Mo¿liwoœæ wykonania 
takiego przekazu za pomoc¹ deklaracji podatkowej maj¹ wszyscy. 
Nasz numer KRS to 0000280249

Na koniec ¿yczê Wszystkim w Nowym 2021 roku wszelkiej 
pomyœlnoœci, przede wszystkim zdrowia oraz radoœci z ¿ycia 
i B³ogos³awieñstwa Bo¿ego. 

Prezes Chóru Orszulika – Konrad Hoga
PS. Na has³o „Zaczynamy” zapraszamy wszystkich do œpiewania.

Osoby które potrzebowaæ bêd¹ pomocy przy wype³nianiu 
pitów, proszê o kontakt ze mn¹ - tel. 501 525 500.
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