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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na wrzesieñ

Powszechna: Módlmy siê, abyœmy wszyscy dokonywali 
odwa¿nych wyborów na rzecz stylu ¿ycia powœci¹gliwego 
i ekologicznie zrównowa¿onego, ciesz¹c siê z ludzi m³odych, 
którzy siê w to zdecydowanie anga¿uj¹.

Beatyfikacja
kard. Stefana Wyszyñskiego

i matki El¿biety Czackiej
12 wrzeœnia 2021

Uroczystoœæ beatyfikacji kard. Stefana Wyszyñskiego 
i Matki El¿biety Czackiej odbêdzie siê 12. wrzeœnia o godzinie 
12:00 w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie-
Wilanowie.

Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim 
faktem, i¿ przez lata obu przysz³ych b³ogos³awionych ³¹czy³a 
duchowa wiêŸ, odk¹d ich drogi splot³y siê w latach dwudzies-
tych XX wieku, a ¿ywotna wspó³praca i wzajemna inspiracja 
trwa³y a¿ do œmierci matki Czackiej.

Uroczystoœciom bêdzie przewodniczy³ kard. Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Obecna bêdzie równie¿ delegacja goœci z Watykanu, jak 
równie¿ zaproszeni przewodnicz¹cy episkopatów Europy 
oraz cz³onkowie Konferencji Episkopatu Polski. W konceleb-
rze Mszy Œwiêtej beatyfikacyjnej wezm¹ udzia³ przedstawi-
ciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce. 
W uroczystoœci bêd¹ tak¿e uczestniczy³y reprezentacje 
zakonów oraz reprezentanci wiernych œwieckich z poszcze-
gólnych diecezji.

Z Informacji Komitetu Organizacyjnego do spraw beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyñskiego i matki El¿biety Czackiej

O b³ogos³awionych na nastêpnych stronach biuletynu.

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

Wywy¿szony Krzy¿
Czy¿ mo¿na wyobraziæ sobie chrzeœcijañstwo bez drzewa 

Krzy¿a, na którym umar³ Jezus z Nazaretu? Nie jest to z pewnoœci¹ 
mo¿liwe. Krzy¿ sta³ siê znakiem rozpoznawczym tych 
wszystkich, którzy uwierzyli w zmartwychwsta³ego Chrystusa. 
Dlatego te¿ to rzymskie narzêdzie niewyobra¿alnej mêki i w kon-
sekwencji œmierci od pocz¹tku by³o w pierwszych wspólnotach 
chrzeœcijañskich darzone szczególnym szacunkiem i czci¹.

Piêknie w ten ci¹g 
tradycji zwi¹zanych z 
Krzy¿em wpisuje siê œwiêto 
Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego, które obcho-
d z i m y  w  K o œ c i e l e  
katolickim 14 wrzeœnia. 
Genezy tego œwiêta nale¿y 
szukaæ ju¿ w IV wieku. 
Wtedy w³aœnie œw. Helena, 
matka cesarza Konstantyna 
Wielkiego, mia³a odnaleŸæ 
tê najstarsz¹ relikwiê 
chrzeœcijañstwa. Na górze 
Kalwarii zaœ powsta³y dwie 
po³¹czone ze sob¹ i nie-zwykle okaza³e bazyliki Œwiêtego Krzy¿a 
oraz Zmartwychwstania Pañskiego.

Wspólnota koœcielna widzi w Krzy¿u o³tarz, na którym 
dokona³o siê zbawienie œwiata w Jezusie Synu Bo¿ym. To zaœ 
pogañskie narzêdzie kaŸni przemieni³o siê w symbol heroicznej 
mi³oœci i poœwiêcenia. Natomiast znak krzy¿a, który codziennie 
czynimy, sta³ siê niejako pierwszym chrzeœcijañskim credo. 
Wypowiadane przy nim s³owa wyra¿aj¹ bowiem istotê naszej 
wiary w Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego.[...]

Jezus Chrystus w swoim Krzy¿u chce nas do siebie 
przyci¹gn¹æ (por. J 12,32). My zaœ, Jego wierni uczniowie 
i naœladowcy, razem z Aposto³em Narodów, chlubimy siê 
Krzy¿em naszego Pana (por. Ga 6,14). G³êboko wierzymy, ¿e 
w tym znaku tkwi nadzieja naszej prawdziwej wolnoœci i mocy, 
która daje si³ê do zmagania siê z trudami codziennoœci. Dziêki 
Krzy¿owi i nauce z niego p³yn¹cej wiemy, ¿e cierpienie i ból maj¹ 
sens. Krzy¿ bowiem wiedzie ku wywy¿szeniu i zmartwych-
wstaniu, czyli ¿yciu wiecznemu w Bogu.

Ks. Jacek Molka, NIEDZIELA Nr 37 /2006

SWIETO
  PODWYZSZENIA  

KRZYZA  SWIETEGO

 
apraszamy na nasz odpust parafialny w Œwiêto 

Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Uroczysta Msza œw. odpus-
towa pod przewodnictwem ksiêdza kanonika Janusza Stecia, 
dyrektora Caritas Archidiecezji Gdañskiej, wraz z ksiê¿mi 
z naszego dekanatu, odprawiona zostanie we wtorek 
14. wrzeœnia o godzinie 18.00.

ODPUST  PARAFIALNY
   Z
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Prymas Tysi¹clecia
Wa¿niejsze fakty z ¿ycia Prymasa • Urodzi³ siê w dniu 3 sierpnia 

1901 r. w miejscowoœci Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanis³awa 
i Julianny Wyszyñskich. Polska rozdarta by³a wówczas miêdzy trzech 

zaborców. Zuzela pozostawa³a pod 
panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od 
dziecka pozna³ smak niewoli i ukocha³ 
Polskê.

Nad jego dzieciñstwem zaci¹¿y³o 
dramatyczne wydarzenie œmierci matki. 
Umar³a, kiedy mia³ zaledwie 9 lat. Przez 
ca³e ¿ycie têskni³ za ni¹. Ta têsknota 
skierowa³a jego serce ku Matce 
Niebieskiej, na Ni¹ bêdzie te¿ czêsto 
wskazywa³ w swojej póŸniejszej pracy 
duszpasterskiej Miêdzy 1912 a 1914 
rokiem uczêszcza³ do gimnazjum im. 
Wojciecha Górskiego w Warszawie. 
W roku 1913 przyj¹³ sakrament 

bierzmowania.
3 sierpnia 1924 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa 

Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bo¿ej w bazylice katedralnej 
W³oc³awskiej. Z powodu choroby œwiêcony by³ sam, wkrótce po 
wyjœciu ze szpitala. Z msz¹ œwiêt¹ prymicyjn¹ pojecha³ na Jasn¹ 
Górê. W 1948 r. zosta³ Prymasem Polski. W latach 1953 do 1956 
aresztowany. Podczas internowania opracowa³ program odnowy 
¿ycia religijnego w Polsce, zawarty w idei Jasnogórskich Œlubów 
Narodu. Przygotowa³ tak¿e za³o¿enia Wielkiej Nowenny przed 
obchodami Tysi¹clecia Chrztu Polski.W sierpniu 1956 doprowadzi³ 
do Jasnogórskich Œlubów Narodu. W 1960 r. wraz z Episkopatem 
Polski zwróci³ siê do biskupów niemieckich z gestem pojednania 
narodów polskiego i niemieckiego.

28 maja 1981 r. w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego 
odszed³ do Boga Prymas Tysi¹clecia. Na pogrzeb Stefana kardyna³a 
Wyszyñskiego w Warszawie, 31 maja, przyby³o tysi¹ce ludzi. 
Przyszli wierz¹cy i niewierz¹cy. By³ to prawdziwie królewski 
pogrzeb, wyra¿aj¹cy szacunek i czeœæ dla Prymasa Tysi¹clecia, 
którego nazywano ojcem Narodu. W 1986 roku rozpocz¹³ siê proces 
kanonizacyjny S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego.

B³ogos³awiona Matko Niewidomych
Hymn beatyfikacyjny

muzyka: Piotr Pa³ka, s³owa: s. Damiana Laske FSK

Refr. B¹dŸ œwiat³em na naszych drogach.
Nasza Matko, módl siê za nami.
B³ogos³awiona Matko niewidomych,
Oczami duszy w niebo zapatrzona,
Niesiesz nam œwiat³o, które poœród mroku
Drogê wskazuje d¹¿¹cym ku Bogu.

Matko El¿bieto, do Ciebie wo³amy,
Tyœ wzorem dla nas, s³u¿ebnico krzy¿a.
Umocnij wszystkich w mi³oœci i prawdzie,
Niech œwiêtoœæ Twoja ku niebu nas zbli¿a.

Wszystko dla Boga czyni³aœ w swym ¿yciu,
Krzy¿ ca³odzienny z³o¿y³aœ Mu w darze.
Ubóstwo, czystoœæ i wzór pos³uszeñstwa,
pozostawi³aœ przez Boga wybranym.

Dziœ zgromadzeni uczcijmy z radoœci¹
¯ycie poparte prawdziwym œwiadectwem.
Œwiat³em niechaj bêdzie i drogowskazem
Dla niewidomych na duszy i ciele.

Chwa³a niech bêdzie Bogu Jedynemu,
On Królem naszym i nasz¹ mi³oœci¹.
On w tajemnicy Przenajœwiêtszej Trójcy
Wiedzie nas wszystkich do pe³ni jednoœci. Amen.

Soli Deo - Jedynemu Bogu
Hymn beatyfikacyjny

muzyka: ks. Wies³aw K¹dziela, 

Refr.
Soli Deo, Jedynemu Bogu!
Moc i uwielbienie, potêga i chwa³a;
Na trudne czasy Prymasa Tysi¹clecia,
Ojca i pasterza Opatrznoœæ nam da³a.

Bóg Ciê sam przyodzia³ w majestat i chwa³ê,
Tyœ Ducha Narodu ustrzeg³ w nas i wiarê
I przeprowadzi³eœ przez czerwone morze,
Moc¹ zawierzenia samej Matce Bo¿ej.

By³eœ dla nas ojcem, pasterzem, obroñc¹,
Prymasem niez³omnym, wiernym a¿ do koñca;
Dosyæ z³a mówi³eœ potê¿nym tyranom,
U nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem!

Kiedy uwiêzionym by³eœ niewolnikiem,
Twój wieczorny Apel by³ Ojczyzny krzykiem;
By Koœció³ by³ wolny, rodacy wiernymi,
Toœ sam siebie odda³ w niewolê Maryi.

Dzieci Bo¿e, teraz uwierzcie mi, proszê,
Kocham Polskê wiêcej niŸli w³asne serce;
PrzyjdŸ wiêc teraz, Ojcze, stañ po naszej stronie,
PrzeprowadŸ przez morze, Naród weŸ w obronê.
Amen

s³owa: bp Józef Zawitkowski

Niewidoma matka niewidomych
Ró¿a Czacka urodzi³a siê 22 paŸdziernika 1876 roku w Bia³ej 

Cerkwi (obecnie Ukraina). By³a szóstym z siedmiorga dzieci Zofii 
z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego.

Od dzieciñstwa mia³a problemy ze wzrokiem, mimo licznych 
operacji ca³kowicie traci go w wieku 22 
lat. Uczy siê alfabetu Braille’a, zapoznaje 
z najnowszymi osi¹gniêciami nauki 
o niewidomych, du¿o podró¿uje po 
Europie (m.in. do Francji, Austrii, 
Szwajcarii). W 1911 roku zak³ada 
Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi. 
Staraniem nowej instytucji powstaj¹ 
w Warszawie: ochronka, szko³a pow-
szechna, warsztaty, biblioteka brajlowska 
oraz tzw. patronat, doros³ych niewido-
mych i ich rodziny.

Lata I wojny œwiatowej Ró¿a Czacka 
spêdzi³a w ¯ytomierzu. W1917 roku 
Ró¿a Czacka przyjmuje habit franciszkañski i sk³ada œluby 
wieczyste w III Zakonie œw. Franciszka.

W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra El¿bieta. Po 
uzyskaniu koniecznych pozwoleñ przyjmuje kandydatki do 
nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczyna 
istnieæ jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a.

W 1922 roku, dziêki otrzymanej darowiŸnie kilku mórg ziemi 
w Laskach, Matka El¿bieta rozpoczyna budowê zak³adu dla 
niewidomych.Tutaj stopniowo zostaj¹ przeniesione placówki dla 
niewidomych dzieci,  powstaje dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny œwiatowej, Laski kierowane przez Matkê 
Czack¹ staj¹ siê nowoczesn¹ placówk¹ daj¹c¹ niewidomym 
wychowankom wykszta³cenie podstawowe i zawodowe.

We wrzeœniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, 
Matka Czacka zostaje ranna w g³owê i traci oko. Po powrocie do 
Lasek kieruje odbudow¹ zak³adu.

W 1950 roku rozpoczyna siê trwaj¹ca do œmierci choroba Ró¿y 
Czackiej. Zmar³a w opinii œwiêtoœci 15 maja 1961 roku w Laskach.

W paŸdzierniku 2020 roku papie¿ Franciszek potwierdzi³ 
autentycznoœæ cudu za wstawiennictwem Matki Ró¿y, co by³o 
krokiem na drodze do jej beatyfikacji.
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TESTAMENT PRYMASA

K

Wielkoœæ cz³owieka

Odpowiedzialnoœæ za wspólnotê

ardyna³ Stefan Wyszyñski, umieraj¹c w 81. roku ¿ycia i 33. 
prymasowstwa, nie zostawi³ testamentu duszpasterskiego 
czy programu dzia³ania, bo - jak t³umaczy³ podczas 

ostatniego spotkania Rady G³ównej Episkopatu Polski 22 maja - jego 
nastêpca musi „rozeznawaæ sytuacjê Polski i Koœcio³a z dnia na dzieñ 
i stosownie do tego uk³adaæ program pracy”. Nie zostawi³ programu 
na jak¿e wówczas blisk¹ (w maju 1981 roku) niepewn¹ przysz³oœæ 
Polski, ale przecie¿ zostawi³ po sobie ogromne duchowe 
dziedzictwo, które jest dla nas swoistym testamentem - wskazówk¹ 
i wyzwaniem. [...]

Jak z tego ogromnego dziedzictwa wybraæ najwa¿niejsze 
wskazówki dla ¿ycia indywidualnego 
i wspólnotowego, które s¹ aktualne 40 
lat po œmierci prymasa i bêd¹ takie przez 
kolejne setki lat? Wska¿ê tylko trzy 
punkty.

...najwa¿niejszy na ziemi jest 
cz³owiek. I nic go unicestwiæ nie zdo³a! 
Chocia¿by le¿a³ w ¿³obie, na gnoju, 
okazuj¹c siê w ca³ej swej nêdzy. Je¿eli 
ju¿ zaistnia³ - jest i pozostanie 
najwiêksz¹ wartoœci¹ i nieœmierteln¹ 
potêg¹ na ziemi” - mówi³ prymas Stefan 
Wyszyñski do ludzi sponiewieranych 
najpierw przez wojnê, a potem przez 
system socjalistyczny, w którym nie 
liczy³ siê cz³owiek, ale pañstwo 
rozumiane jako partia

Uznaæ wartoœæ cz³owieka - co by³o 
jedn¹ z przewodnich myœli ca³ego 
nauczania prymasa - znaczy uznaæ swoj¹ 
w³asn¹ wartoœæ i godnoœæ, wynikaj¹c¹ 
z faktu bycia dzieckiem Boga. To rodzi 
dwie konsekwencje: szacunek dla siebie 
i drugiego cz³owieka zarówno w sensie 
indywidualnym, jak i systemowym. 
Prymas nieustannie apelowa³ do Polaków o odradzanie siê moralne, 
aby dorastaæ do godnoœci dziecka Bo¿ego. Apelowa³ o odnowê 
cz³owieka, aby - jak mówi³ - cz³owiek sta³ siê nowy i by wreszcie 
nasta³o „nowych ludzi plemiê”. Kilka miesiêcy przed œmierci¹ 
powiedzia³ znamienne s³owa: „Nie trzeba ogl¹daæ siê na innych, na 
tych lub owych, mo¿e na polityków, ¿¹daj¹c od nich, aby siê 
odmienili. Ka¿dy musi zacz¹æ od siebie, abyœmy siê prawdziwie 
odmienili. A wtedy, gdy wszyscy bêdziemy siê odradzaæ, i politycy 
bêd¹ musieli siê odmieniæ (...) Bo je¿eli cz³owiek siê nie odmieni, to 
najbardziej zasobny ustrój, najbardziej bogate pañstwo nie ostoi siê, 
bêdzie rozkradzione i zginie”.

Uznanie wartoœci i godnoœci cz³owieka jest obowi¹zkiem tych, 
którzy organizuj¹ ¿ycie polityczne i spo³eczno-ekonomiczne, a co 
z tym siê nierozerwalnie wi¹¿e - szacunek dla praw i wolnoœci 
ka¿dego cz³owieka, respektowanie wolnoœci „jego umys³u, woli 
i serca, wolnoœci jego przekonañ, wyznawania wiary i g³oszenia 
w³asnego œwiatopogl¹du”.[...]

„

Prymas przypomina³ Polakom nie tylko o ich prawach, ale tak¿e 
o obowi¹zkach, w tym niezwykle wa¿nej odpowiedzialnoœci za 
wspólnotê. Przede wszystkim za dwie najbardziej podstawowe 
wspólnoty, czyli rodzinê i naród. Ka¿dy z nas - podkreœla³ - jest 
odpowiedzialny nie tylko za w³asne sprawy czy sprawy swej rodziny, 
ale za ca³y naród. Na jakich wartoœciach i zasadach budowaæ ¿ycie 
wspólnotowe, jak kszta³towaæ stosunki spo³eczne, by by³y miejscem 
wzrostu cz³owieka i wspólnoty, wyjaœnia³ w setkach homilii. Kto 
korzysta z praw, ma te¿ obowi¹zek wspó³dzia³ania. Warunkiem zaœ 
wspó³dzia³ania jest zrozumienie ducha odpowiedzialnoœci, prawdy, 
sprawiedliwoœci i wolnoœci”. A tak¿e wprowadzenie do porz¹dku 

publicznego mi³oœci - kategorii spoza systemów politycznych 
i ekonomicznych. Prawdziwa odbudowa i przebudowa spo³eczna 
zacznie siê równie¿ wtedy, gdy sprawiedliwoœæ serce dostanie”, 
kiedy ka¿dy kodeks ¿ycia publicznego, czy to prywatny, czy 
obywatelski, konstytucje czy kodeksy pracy bêd¹ przenikniête 
duchem mi³oœci” - mówi³ prymas, od przedwojnia znawca 
katolickiej nauki spo³ecznej. I dodawa³: nie myœlcie, najmilsi, ¿e to 
utopia. Wszystkie utopie, które siê zrodzi³y z niepokoju cz³owieka 
szukaj¹cego nowego i lepszego wspó³¿ycia spo³ecznego, s¹ w³aœnie 
szukaniem mi³oœci. Poczujemy siê w pe³ni wolni i w prawdzie 
dopiero wtedy, gdy wszystkie moce w naszym ¿yciu osobistym, 
rodzinnym, spo³ecznym i zawodowym, politycznym i nawet w tak 
sk³óconym dzisiaj ¿yciu miêdzynarodowym odkryj¹ serce”.

Z poczucia odpowiedzialnoœci za 
wspólnotê spo³eczn¹, w której kszta³to-
waniu najwa¿niejszymi wartoœciami -
w nauczaniu prymasa - s¹ mi³oœæ i spra-
wiedliwoœæ, wynika³a treœæ kilku 
przyrzeczeñ z Jasnogórskich Œlubów 
Narodu Polskiego, z³o¿onych na Jasnej 
Górze 26 sierpnia 1956 roku i od tej pory 
co  roku  t am¿e  powta rzanych .  
Przyrzekamy w nich usilnie pracowaæ 
nad tym”, aby wszyscy w naszym kraju 
¿yli w mi³oœci i sprawiedliwoœci, 
w zgodzie i pokoju, aby wœród nas nie 
by³o nienawiœci, przemocy i wyzysku”. 
Przyrzekamy Maryi jako Królowej 
Polski dzieliæ siê z innymi owocami 
pracy, aby wœród nas nie by³o g³odnych, 
bezdomnych i p³acz¹cych”. Przyrze-
kamy te¿ wyrzeczenia siê siebie 
i wzajemnego poszanowania, mi³oœci 
i sprawiedliwoœci spo³ecznej”.[...]

Za najwa¿niejsze dzie³o swego 
prymasowstwa kardyna³  Stefan 
Wyszyñski uwa¿a³ ocalenie wiary 
i Koœcio³a w realiach pañstwa systemo-

wego ateizmu. A bardziej konkretnie: przeprowadzenie Polski 
i Polaków jako ludzi wierz¹cych w drugie tysi¹clecie 
chrzeœcijañstwa. I tego w³aœnie - trwania przy Bogu i Jego Matce - 
oczekiwa³ od rodaków w przysz³oœci. Abyœmy byli ludŸmi mocnymi 
w wierze, trwaj¹cymi przy Bogu, krzy¿u i Ewangelii. Abyœmy 
realizowali zobowi¹zania zawarte w Jasnogórskich Œlubach Narodu, 
w Wielkiej Nowennie i Akcie oddania siê w macierzyñsk¹ niewolê 
Maryi 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. Gor¹co pragnê, by Naród 
Polski pozosta³ wierny tym zobowi¹zaniom” - pisa³ prymas. Tydzieñ 
przed œmierci¹ zaœ na wspomnianym spotkaniu z Rad¹ G³ówn¹ 
Episkopatu Polski powiedzia³: I je¿eli jaki program - to Ona”- tym 
zdaniem kontynuowa³ duchowy testament prymasa Augusta 
Hlonda, który umieraj¹c w paŸdzierniku 1948 roku, mówi³, aby 
wytrwaæ przy Maryi, bo zwyciêstwo. gdy przyjdzie, bêdzie Jej 
zwyciêstwem.

Czêsto s³usznie podkreœla siê, ¿e nieustannym d¹¿eniem 
prymasa Wyszyñskiego by³o umacnianie wiêzi miêdzy Koœcio³em 
a narodem. Rzadziej zaœ przypomina siê, ¿e jego niezmienn¹ trosk¹ 
by³o umacnianie - opartej na mi³oœci - wiêzi miêdzy duchownymi 
a wiernymi. Kap³ani na dzisiejsze czasy - to przede wszystkim 
spirituales imperatores”, czyli w³adcy ducha, którzy mi³uj¹ 
wszystkich - mówi³ prymas, a jego wskazówki, by nie walczyæ 
z ludŸmi, nawet walcz¹cymi z Koœcio³em, ale walczyæ z szatanem, 
s¹ aktualne w ka¿dym czasie.[...]

Na tym straszliwym wira¿u dziejowym trzeba mieæ mocn¹ 
g³owê, by nie wypaœæ z £odzi Piotrowej” - to zdanie najlepiej 
pokazuje, ¿e choæ kontekst siê zmieni³, s³owa prymasa 
Wyszyñskiego s¹ ¿ywe i dziœ. Mo¿e nawet bardziej.

Ewa K. Czaczkowska, Goœæ Niedzielny nr 21, 2021
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“Jeœli jaki program - to Ona”
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Matka El¿bieta Ró¿a Czacka
(1875 - 1961)

Wiele razy s³uchaliœmy informacji o Prymasie Tysi¹clecia, 
natomiast o Matce Czackiej wiemy nieco 
mniej. A jednak oboje tego samego dnia 

12. wrzeœnia zostan¹ wyniesieni na o³tarze. Dlaczego 
razem? Dlatego, ¿e ³¹czy³a ich piêkna przyjaŸñ. 
W czasie wojny ksi¹dz Wyszyñski ukrywa³ siê 
w Laskach pod Warszaw¹. Tam duszpasterzowa³, 
prowadzi³ konferencje i wyk³ady w tajnym 
nauczaniu. Tam zosta³ zaprzysiê¿ony jako kapelan 
Armii Krajowej w czasie powstania jako Radwan III. 
Po wojnie tam wypoczywa³, przygotowywa³ kazania 
i programy duszpasterskie. Mówi³ o Matce Czackiej 
w dniu pogrzebu, ¿e nie modli siê za ni¹, ale do niej, 
by przekazywa³a proœby Jezusowi, bo z pewnoœci¹ 
jest œwiêta.

Ale wracajmy do naszej B³ogos³awionej.
Urodzi³a siê w rodzinie hrabiowskiej. Otrzyma³a 

bardzo staranne wykszta³cenie. Biegle w³ada³a 
czteroma jêzykami, œwietnie tañczy³a, dobrze gra³a 
na fortepianie. Dobrze jeŸdzi³a konno i w³aœnie to upodobanie 
poœrednio przyczyni³o siê do jej kalectwa. Otó¿ w czasie galopu 
i skoku przez przeszkodê spad³a tak nieszczêœliwie, i¿ uszkodzi³a 
sobie wzrok. Je¿d¿ono z ni¹ po znakomitych lekarzach i klinikach po 

ca³ej Europie, ale sytuacja by³a coraz gorsza. Zrozumia³a, ¿e bêdzie 
niewidom¹. Mówi³a: Z chwil¹, gdy mi siê najwiêcej zacz¹³ podobaæ 
œwiat, dobry Pan Jezusa zabra³ mi wzrok, abym z mojego kalectwa 
skorzysta³a i zaczê³a opiekowaæ siê niewidomymi”. Mia³a wtedy 22 
lata. Pojê³a, ¿e Pan Jezus ma wobec niej inne plany.

Nauczy³a siê alfabetu Braille’a, odwiedza³a 
najbardziej renomowane kliniki i zak³ady dla 
niewidomych. Dziêki rodzinnym koneksjom 
pozyska³a du¿y teren w Laskach pod Warszaw¹. 
Za³o¿y³a zgromadzenie Sióstr Franciszkanek. które 
by³y fachowo przygotowane do opieki i pomocy dla 
niewidomych. W roku 1939. zak³ad w Laskach 
uchodzi³ za najbardziej nowoczesny w ca³ej 
Europie.

Matka Czacka postawi³a sobie za cel 
przywracanie niewidomym godnoœci, by mogli 
samodzielnie kierowaæ swoim ¿yciem i byli 
u¿yteczni spo³ecznie, a jednoczeœnie mogli byæ 
aposto³ami dla ludzi widz¹cych, którzy cierpi¹ na 
œlepotê duchow¹.

Matka Czacka uczy nas, ¿e nie ma rzeczy 
niemo¿liwych, jeœli tylko zaufa siê Bogu. 
Przypomina nam o tym has³o, którym pozdrawiaj¹ 

siê siostry, pracownicy i podopieczni w Laskach:
Przez krzy¿! - do nieba!”.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

„

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

Chór wznawia dzia³alnoœæ
Uprzejmie informujemy, ¿e nasz Chór parafialny im. Ks. Józefa 

Orszulika po przerwie zwi¹zanej z pandemi¹ dalej kontynuuje swoj¹ 
dzia³alnoœæ i zaprasza na swoje próby w poniedzia³ki i czwartki w salce nr 2 
o godzinie 18.00. Zapraszamy na te próby wszystkich cz³onków chóru oraz 
wszystkie osoby, które chcia³yby spróbowaæ swoich mo¿liwoœci 
g³osowych.

Bardzo mi³a atmosfera w naszym zespole oraz ciekawy program 
muzyczny s¹ gwarantem, ¿e ka¿da osoba mo¿e byæ zadowolona ze swojego 
wyboru, a tak¿e z prze¿yæ jakie nam towarzysz¹ przy ka¿dym wystêpie. 

Œpiew chóralny jest tak¿e form¹ s³u¿by liturgicznej, a przy œpiewie 
œwieckim jesteœmy ze swoim programem w sferze muzyki klasycznej 
i patriotycznej. 

 Zapraszaj¹ wszyscy cz³onkowie Chóru z Pani¹ Dyrygent na czele.

Powsta³a 12 Ró¿a w naszej Parafii
Nasza Rodzina Ró¿añcowa, odpowiadaj¹c na 

potrzebê modlitwy w intencji naszej Ojczyzny,  
utworzy³a Ró¿ê Ró¿añcow¹ za Ojczyznê, wchodz¹c¹ 
w sk³ad ogólnonarodowej modlitwy prowadzonej 
przez Krucjatê Ró¿añcow¹ za Ojczyznê.

Nowa Ró¿a rozpoczyna sw¹ dzia³alnoœæ w dniu 
12. wrzeœnia, przyjmuj¹c za patrona b³ogos³awionego 
kard. Stefana Wyszyñskiego.

Msze œwiête w naszej Parafii
Rozk³ad aktualny od 1. wrzeœnia 2021r.

Msze œwiête w niedziele i œwiêta:

Msze œwiête w dni powszednie:

  7.30 - Msza œw. poranna - górny koœció³
  9.00 - Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - górny koœció³
10.30 - Suma parafialna - górny koœció³
12.00 - Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 - Msza œw. - górny koœció³
16.00 - Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 - Msza œw. wieczorna - górny koœció³ (recytowana)

13.30 - w II niedzielê miesi¹ca Msza œw. z udzieleniem 
sakramentu chrztu œw.

7.15 - Msza œw. poranna
8.00 - Msza œw. poranna
17.00 - Msza œw. popo³udniowa
18.00 - Msza œw. wieczorna

Msze œw. w sobotê o godz. 17.00 i 18.00 s¹ odprawiane 
jako msze œwiête  niedzielne.

Wrzeœniowa I Komunia Œwiêta
W sobotê, 11 wrzeœnia o godz. 11.00, odby³a siê w naszej parafii 

wrzeœniowa Uroczystoœæ Pierwszej Komunii Œwiêtej. Do Komunii  
przyst¹pi³a ostatnia w tym roku grupa 18 dzieci.

Dziêkujemy ksiêdzu Micha³owi, Rodzicom oraz wszystkim 
osobom zaanga¿owanym w przygotowanie tej Uroczystoœci.

Polecajmy Panu Bogu wszystkie dzieci, które przyjê³y pierwszy 
raz Pana Jezusa Eucharystycznego, by ich przyjaŸñ z Jezusem trwa³a 
przez ca³e ¿ycie, a komunia œwiêta zawsze by³a ich duchow¹ si³¹.
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