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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na listopad

Powszechna: Módlmy siê, aby osoby cierpi¹ce na depresjê albo 
bornout (wypalenie zawodowe) znajdowa³y u wszystkich wsparcie 
i œwiat³o, otwieraj¹ce na ¿ycie.

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

Wyjaœnienie papieskiej intencji:
Istniej¹ choroby i zaburzenia psychiczne, które mog¹ byæ bardzo 

nieprzyjemne dla cierpi¹cej osoby, a tak¿e dla jej otoczenia. Do takich 
cierpieñ osobowych mo¿na zaliczyæ m.in. zaburzenia depresyjne oraz 
syndromy wypalenia zawodowego. Oczywiœcie ka¿dy z tych stanów 
powinien byæ prowadzony przez kompetentnego lekarza, ale jak ka¿de 
cierpienie, równie¿ i te s¹ przedmiotem duchowej troski Koœcio³a, gdy¿ 
cierpi¹cy cz³owiek - choæ czasem tego na zewn¹trz nie widaæ - mo¿e nieœæ 
bardzo ciê¿ki krzy¿, z którym sam nie potrafi sobie duchowo poradziæ. 
I dlatego ka¿dy gest mi³osiernego wsparcia cieszy samego Chrystusa.

Czêsto jednak osoby cierpi¹ce, zw³aszcza wewnêtrznie, bywaj¹ 
niezrozumiane, marginalizowane, a nawet wyœmiewane, gdy¿ nie potrafi¹ 
„zabraæ siê do ¿ycia”, wykonaæ nawet prostych czynnoœci nie dlatego, ¿e nie 
chc¹, ale dlatego, ¿e nie potrafi¹ „chcieæ”, czego nie widaæ w wydawa³oby siê 
sprawnym ciele. Dlatego te (jak i wszystkie) choroby potrzebuj¹ ³aski Bo¿ej 
dla ca³ego œrodowiska cierpi¹cego: i dla samego chorego, i dla jego rodziny, i 
dla przyjació³ oraz znajomych. Wiara bowiem w Chrystusa przynosi 
Nadziejê i Mi³oœæ, przekraczaj¹ce ten przemijaj¹cy œwiat; wsparcie 
pochodz¹ce z Wiary otwiera perspektywê na ¯ycie Wieczne, na 
bezpoœrednie dzia³anie samego Boga-Mi³oœci, który w Chrystusie 
Ukrzy¿owanym i Zmartwychwsta³ym pokona³ z³o, œmieræ, choroby oraz 
cierpienie. Jednak¿e wspieranie ciê¿ej doœwiadczanych osób jest 
niezmiernie trudne i dlatego papie¿ Franciszek zachêca nas do modlitwy, by 
pomoc cierpi¹cym mog³a opieraæ siê na ³asce Bo¿ej, a nie tylko na 
skoñczonych, ludzkich mo¿liwoœciach naturalnych, którym zawsze brakuje 
Pe³ni.

ks. Robert Janusz SJ, https://www.ampolska.co/

ADWENT

ProwadŸ, o Chryste, prowadŸ
Modlitwa adwentowa

Oczekujemy chwili nowego narodzenia Chrystusa w liturgii. 
Poniewa¿ On jest Tym, który - jak mówi Psalm - „wskazuje drogê 
grzesznikom, pomaga pokornym czyniæ dobrze, pokornych uczy 
dróg swoich” (Ps 24, 8-9).

I st¹d ku Temu, który przybêdzie - ku Chrystusowi - zwracamy 
siê z ca³kowit¹ ufnoœci¹ i przekonaniem. I mówimy do Niego: 
prowadŸ! ProwadŸ mnie w prawdzie! ProwadŸ nas w prawdzie!

ProwadŸ, o Chryste, w prawdzie ojców i matki... Zachêceni 
i umocnieni przez ³askê sakramentaln¹ ma³¿eñstwa i œwiadomi, ¿e 
s¹ na ziemi widzialnym znakiem Twojej nieprzemijaj¹cej mi³oœci 
dla Koœcio³a, niech umiej¹ byæ pogodni i zdecydowani 
w podejmowaniu zgodnie z Ewangeli¹ odpowiedzialnoœci za 
¿ycie ma³¿eñskie i za chrzeœcijañskie wychowanie dzieci.

ProwadŸ, o Chryste, w prawdzie m³odzie¿... By nie pozwala³a 
przyci¹gn¹æ siê przez nowych bo¿ków, jak konsumizm, 
ekstremizm, dobrobyt za wszelk¹ cenê, permisywizm moralny, 
protestuj¹ca przemoc, lecz ¿y³a w radoœci wed³ug Twego orêdzia, 
które jest orêdziem b³ogos³awieñstw, orêdziem mi³oœci Boga 
i bliŸniego, orêdziem moralnego zaanga¿owania w autentycznym 
przekszta³caniu spo³eczeñstwa.

ProwadŸ, o Chryste, w prawdzie wszystkich wiernych... Aby 
wiara chrzeœcijañska przepaja³a ca³e ich ¿ycie i sprawia³a, by stali 
siê dla œwiata odwa¿nymi œwiadkami Twojej zbawczej misji, 
œwiadomymi i dynamicznymi cz³onkami Koœcio³a, raduj¹cymi siê 
z tego, ¿e s¹ dzieæmi Bo¿ymi i braæmi, z Tob¹, wszystkich ludzi!

ProwadŸ nas, o Chryste, w prawdzie! Zawsze!

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

   W naszym górnym koœciele, w okresie Adwentu, 
odprawiane bêd¹ 

codziennie od poniedzia³ku do soboty o godzinie 
6.30. Zapraszamy parafian, a dzieci z lampionami 
roratnimi.

RORATY

ROZPOCZYNAMY
NOWY  ROK  LITURGICZNY

I  DUSZPASTERSKI  2021 - 2022
Up³ynie on nam pod has³em:

Pos³ani w pokoju Chrystusa.
To trzeci rok programu duszpasterskiego dla Koœcio³a w Polsce 

na lata 2019 - 2022, którego temat brzmi Eucharystia daje ¿ycie.
Cykl czytañ niedzielnych: C ;  Cykl czytañ powszednich: II.

*     *     *

Niedziela 28 listopada jest pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu. Okres 
ten ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do 
uroczystoœci Narodzenia Pañskiego, przez któr¹ wspominamy 
pierwsze przyjœcie Syna Bo¿ego do ludzi. Równoczeœnie jest 
okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjœcia 
Chrystusa kieruje siê dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego 
przyjœcia na koñcu czasów. Z tych wzglêdów Adwent jest okresem 
pobo¿nego i radosnego oczekiwania.

Z Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Gdañskiej na rok 2021
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W procesie synodalnym wa¿n¹ rolê powinni 
odegraæ ludzie œwieccy

Po wizycie polskich biskupów ad limina Apostolorum u Ojca 
Œwiêtego, arcybiskup Marek Jêdraszewski w rozmowie z Niedziel¹ 
miêdzy innymi powiedzia³:

- Ojciec Œwiêty w rozmowie z nami podejmowa³ temat Synodu. 
Przede wszystkim przypomnia³. ¿e synodalnoœæ by³a dobrze znana 
w Koœcio³ach wschodnich, zw³aszcza w Koœciele prawos³awnym, 
które ¿yj¹ synodami - patriarcha nie mo¿e podj¹æ decyzji bez zgody 
synodu. U nas by³o inaczej, a synodalnoœci uczymy siê dopiero od 
50 lat, tzn. od czasu, kiedy Pawe³ VI powo³a³ instytucjê, któr¹ jest 
Synod Biskupów. Teraz chodzi o to, by budziæ poczucie odpowie-
dzialnoœci za Koœció³ równie¿ wœród ludzi œwieckich, którzy 
mogliby siê wypowiadaæ na temat ró¿nych spraw i problemów 
zwi¹zanych z ¿yciem Koœcio³a. 

Papie¿ podkreœla³ jednak fakt, ¿e synod nie jest parlamentem, 
gdzie zwyciê¿a partia, która ma wiêkszoœæ g³osów. Tu chodzi o to, 
by wszyscy ochrzczeni poczuli siê odpowiedzialni za Koœció³ i tê 
swoj¹ troskê mogli wyraziæ. Biskupi natomiast powinni s³uchaæ 
uwa¿nie tych g³osów, bo przez wiele osób mo¿e przemówiæ Duch 
Œwiêty. Co wcale nie znaczy, ¿e wszystkie te g³osy nale¿y uznaæ za 
s³uszne i trafne. 

Ojciec œwiêty k³adzie tak¿e nacisk na wspomaganie prac 
synodalnych modlitw¹, adoracj¹ Eucharystyczn¹, otwarciem siê na 
dzia³anie Ducha Œwiêtego.

Fragment rozmowy z abp Markiem Jêdraszewskim, NIEDZIELA nr 46 2021
W sobotê 23 paŸdziernika w naszej archidiecezji mia³a miejsce 

inauguracja etapu diecezjalnego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów. Uroczystej Mszy œwiêtej (na zdjêciu) 
przewodniczy³ abp Tadeusz Wojda. W homilii stwierdzi³ miêdzy 
innymi: -Mamy przed sob¹ wa¿ne zadanie rozpoznania, czego Bóg 
oczekuje od nas jako wierz¹cych dzisiaj i w najbli¿szej przysz³oœci. 
Papie¿ zachêca nas, abyœmy ten Synod omodlali i pytali, co Duch 
Œwiêty mówi do Koœcio³a. 

Wiadomo ju¿, jak w naszej archidiecezji ten etap Synodu bêdzie 
przebiega³. Otó¿ powo³ane zosta³y osoby kontaktowe Synodu w 
archidiecezji. S¹ nimi ksi¹dz Piotr Przyborek oraz ksi¹dz Krystian 
Wilczyñski. W ka¿dej parafii uformowana zosta³a jedna lub wiele 
grup synodalnych, które zapraszaj¹ w parafiach na konsultacje 
synodalne. Odbywaj¹ siê szkolenia dla cz³onków grup synodalnych. 

Konsultacje w grupach potrwaj¹ do koñca lutego. Bêdzie 
przynajmniej 5 takich spotkañ - p³aszczyzn do rozmowy w ka¿dej 
parafii.  Do osób kontaktowych w archidiecezji przekazywane s¹ na 
bie¿¹co wnioski z poszczególnych grup synodalnych. Na pocz¹tku 
marca przysz³ego roku zorganizowane zostanie Diecezjalne Zebranie 
Presynodalne. Synod na poziomie diecezjalnym zakoñczy siê w maju 
przysz³ego roku.

W naszej parafii ju¿ w paŸdzierniku Ksi¹dz Proboszcz zaprosi³ 
parafian z ró¿nych grup parafialnych na spotkanie i poprowadzi³ 
z nimi modlitwy oraz  rozmowy w duchu synodalnym. Nastêpne 
spotkanie synodalne, na które w og³oszeniach parafialnych zaprosze-
ni zostali wszyscy parafianie, odby³o siê w czwartek 25 listopada. 
Kolejne spotkanie bêdzie w grudniu, na które parafianie bêd¹ 
zaproszeni w og³oszeniach parafialnych.

Wykorzystajmy czas synodu, który jest czasem wzajemnego 
s³uchania i o¿ywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie Koœcio³a.

ETAP  DIECEZJALNY  ROZPOCZÊTY

Ksi¹dz Halik o sytuacji Koœcio³a katolickiego

73-letni dziœ ks. Halík przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie tajnie 
w 1978 roku, przez d³ugi czas dzia³a³ w podziemiu. Blisko wspó³-
pracowa³ z ówczesnym arcybiskupem Pragi, kardyna³em 
Františkiem Tomáškiem oraz póŸniejszym prezydentem Czech 
Vaclavem Havlem. Wielokrotnie goœci³ w Polsce. Na pocz¹tku 
listopada w Krakowie zosta³ jednym z laureatów Nagrody imienia 
s. Józefa Tischnera za ksi¹¿kê „Czas pustych koœcio³ów”, w której 
pokazuje, ¿e czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania 
chrzeœcijañstwa.

„To, co na pocz¹tku wydawa³o siê zjawiskiem marginalnym, 
teraz wyraŸnie pokazuje g³êbsze problemy, bol¹czki systemu: 
relacje miêdzy Koœcio³em a w³adz¹, duchowieñstwem a œwieckimi 
i wiele innych”, powiedzia³ ks. Halík. Jego zdaniem, przed 
Koœcio³em stoi dziœ wielkie zadanie przejœcia „od formy obecnej do 
przysz³ej formy Koœcio³a -  drogi synodalnej”. Ta droga synodalna 
jest jednak „nie tylko drog¹ do reformy, ale drog¹ reformy”.

Ks. Halík zwróci³ przy tym uwagê na potrzebê „sztuki 
rozeznawania duchowego”. Nale¿y bowiem zachowaæ jednoœæ, 
œwiêtoœæ, apostolskoœæ i katolickoœæ Koœcio³a. Os³abienie jednego 
z tych czterech filarów os³abia to¿samoœæ Koœcio³a. Wspólnota 
wierz¹cych, „która przestaje d¹¿yæ do katolickoœci, do 
powszechnej otwartoœci”, traci swoj¹ „chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ 
i autentycznoœæ”, ostrzeg³ czeski teolog. Wed³ug ks. Halika, do 
g³ównych cech Koœcio³a nale¿¹: jednoœæ, rozumiana jako orga-
niczna jednoœæ w ró¿norodnoœci; œwiêtoœæ, w sensie poœwiêcenia 
siê Bogu i ca³kowitemu oddaniu siê dla Boga; apostolskoœæ, jako 
wiernoœæ apostolskiemu pos³annictwu i tradycji; oraz katolickoœæ 
jako powszechnoœæ, uniwersalnoœæ, otwartoœæ.

Jednoczeœnie Koœció³ musi wystrzegaæ siê pokusy 
„ideologizacji chrzeœcijañstwa i wypaczania w ten sposób ¿ycia 
Koœcio³a”, z których wyrasta „triumfalizm” i „klerykalizm”. 
W tym procesie ci, „którzy byli przeznaczeni do pokornej s³u¿by 
dla ogó³u”, mogliby siê staæ „klas¹ rz¹dz¹c¹”, „œwiêtym rz¹dem” 
roszcz¹cym sobie monopol na prawdê. Trzeba temu przeciwstawiæ 
takie rozumienie Koœcio³a, które jest ukierunkowane na dar 
z siebie. „Droga synodalna musi byæ drog¹ uzdrawiaj¹cej pokory”, 
powiedzia³ ks. Halík.

https://www.ekai.pl/ks-halik-sytuacja-kosciola-katolickiego-jak-przed-reformacja/
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ZESTAW  PYTAÑ 
Zasadnicze pytanie, które kieruje konsultacj¹ Ludu Bo¿ego, jest 

nastêpuj¹ce: Koœció³ synodalny, g³osz¹c Ewangeliê, „pod¹¿a 
razem”; jak owo „pod¹¿anie razem” realizuje siê dzisiaj w waszym 
Koœciele partykularnym? Do podjêcia jakich kroków zaprasza nas 
Duch Œwiêty, abyœmy wzrastali w naszym „pod¹¿aniu razem”? 

W celu u³atwienia wydobycia doœwiadczeñ i wniesienia 
bogatszego wk³adu do konsultacji, wskazujemy poni¿ej dziesiêæ 
g³ównych kwestii, wyra¿aj¹cych ró¿ne aspekty „prze¿ywanej 
synodalnoœci”. Tematy te nale¿y dostosowaæ do ró¿nych kontekstów 
lokalnych i w razie potrzeby uzupe³niæ, wyjaœniæ, uproœciæ lub 
pog³êbiæ, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na tych, którzy maj¹ 
najwiêksze trudnoœci w uczestniczeniu i odpowiadaniu. Oto pytania:

I. TOWARZYSZE PODRÓ¯Y
W Koœciele i w spo³eczeñstwie jesteœmy na tej samej drodze, 

ramiê w ramiê. W waszym Koœciele lokalnym, kim s¹ ci, którzy 
„pod¹¿aj¹ razem”? Kiedy mówimy „nasz Koœció³”, kto do niego 
nale¿y? Kto nas prosi, abyœmy szli razem? Kim s¹ towarzysze 
podró¿y, tak¿e poza granicami koœcielnymi? Jakie osoby lub grupy 
s¹ pozostawione na marginesie, wyraŸnie lub faktycznie?
II. S£UCHANIE

S³uchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego 
umys³u i serca, bez uprzedzeñ. Komu nasz Koœció³ partykularny jest 
„winien pos³uchania”? W jaki sposób wys³uchiwani s¹ œwieccy, 
zw³aszcza m³odzi i kobiety? W jaki sposób w³¹czamy wk³ad 
konsekrowanych mê¿czyzn i kobiet? Jak¹ przestrzeñ ma g³os 
mniejszoœci, odrzuconych i wykluczonych? Czy potrafimy 
zidentyfikowaæ uprzedzenia i stereotypy, które utrudniaj¹ nam 
s³uchanie? W jaki sposób ws³uchujemy siê w spo³eczny i kulturowy 
kontekst, w którym ¿yjemy?
III. ZABIERANIE G£OSU

Wszyscy s¹ zaproszeni do mówienia z odwag¹ i parezj¹, to 
znaczy ³¹cz¹c wolnoœæ, prawdê i mi³oœæ. W jaki sposób promujemy 
wolny i autentyczny styl komunikacji wewn¹trz wspólnoty i jej 
organów, bez dwulicowoœci i oportunizmu? A w odniesieniu do 
spo³eczeñstwa, do którego nale¿ymy? Kiedy i jak udaje nam siê 
powiedzieæ to, co jest dla nas wa¿ne? Jak uk³adaj¹ siê relacje 
z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)? Kto 
przemawia w imieniu wspólnoty chrzeœcijañskiej i jak jest on 
wybierany?
IV. CELEBROWANIE

„Pod¹¿anie razem” jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy opiera siê na 
wspólnotowym s³uchaniu S³owa i sprawowaniu Eucharystii. W jaki 
sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspiruj¹ 
i prowadz¹ nasze „pod¹¿anie razem”? W jaki sposób inspiruj¹ 
najwa¿niejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne 
uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i pe³nienie funkcji 
uœwiêcania? Jak¹ przestrzeñ przeznacza siê na wykonywanie pos³ugi 

lektora i akolity?
V. WSPÓ£ODPOWIEDZIALNI W MISJI

Synodalnoœæ s³u¿y misji Koœcio³a, do udzia³u w której powo³ani 
s¹ wszyscy jego cz³onkowie. Skoro wszyscy jesteœmy uczniami-
misjonarzami, to w jaki sposób ka¿dy ochrzczony jest powo³any do 
bycia czynnym uczestnikiem misji? W jaki sposób wspólnota 
wspiera swoich cz³onków zaanga¿owanych w s³u¿bê na rzecz 
spo³eczeñstwa (zaanga¿owanie spo³eczne i polityczne, w badania 
naukowe i nauczanie, promowanie sprawiedliwoœci spo³ecznej, 
ochrona praw cz³owieka i troska o wspólny dom, itp.) Jak pomaga im 
¿yæ tymi zaanga¿owanymi w logice misyjnej? W jaki sposób 
dokonuje siê rozeznania wyborów zwi¹zanych z misj¹ i kto w nich 
uczestniczy? W jaki sposób s¹ w³¹czane i dostosowywane ró¿ne 
tradycje dotycz¹ce stylu synodalnego, stanowi¹ce dziedzictwo 
wielu Koœcio³ów, zw³aszcza wschodnich, w perspektywie 
skutecznego œwiadectwa chrzeœcijañskiego? Jak przebiega 
wspó³praca na terytoriach, gdzie istniej¹ ró¿ne Koœcio³y sui iuris?
V I .  P R O WA D Z E N I E  D I A L O G U  W  K O Œ C I E L E  
I SPO£ECZEÑSTWIE

Dialog jest drog¹ wytrwa³oœci, która obejmuje tak¿e milczenie 
i cierpienie, lecz jest zdolny do zbieranie doœwiadczeñ ludzi 
i narodów. Jakie s¹ miejsca i sposoby dialogu w obr¹bie naszego 
Koœcio³a partykularnego? W jaki sposób s¹ rozwi¹zywane ró¿nice 
pogl¹dów, konflikty i trudnoœci? W jaki sposób krzewimy 
wspó³pracê z diecezjami s¹siednimi, z i pomiêdzy wspólnotami 
zakonnymi obecnymi na tym terenie, z i pomiêdzy 
stowarzyszeniami i ruchami œwieckich, itd.? Jakie rozwijamy 
doœwiadczenia dialogu i wspólnego zaanga¿owania z wyznawcami 
innych religii i niewierz¹cymi? W jaki sposób Koœció³ prowadzi 
dialog i uczy siê od innych instytucji spo³eczeñstwa: œwiata polityki, 
ekonomii, kultury, spo³eczeñstwa obywatelskiego, ubogich itd.?
VII. Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŒCIJAÑSKIMI

Dialog miêdzy chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ, zjednoczonymi 
przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce w drodze 
synodalnej. Jakie relacje utrzymujemy z naszymi braæmi i siostrami 
innych wyznañ chrzeœcijañskich? Jakich obszarów one dotycz¹? 
Jakie owoce wynieœliœmy z tego „pod¹¿ania razem”? Jakie s¹ 
trudnoœci?
VIII. W£ADZA  I  UCZESTNICTWO

Koœció³ synodalny jest Koœcio³em uczestnicz¹cym 
i wspó³odpowiedzialnym. W jaki sposób s¹ okreœlane cele, do 
których nale¿y d¹¿yæ, droga do ich osi¹gniêcia i kroki, które nale¿y 
podj¹æ? Jak sprawowana jest w³adza w naszym Koœciele 
partykularnym? Jakie s¹ praktyki pracy zespo³owej i wspó³-
odpowiedzialnoœci? Jak promuje siê pos³ugi œwieckich 
i podejmowanie odpowiedzialnoœci przez wiernych? Jak 
funkcjonuj¹ organy synodalne na poziomie Koœcio³a 
partykularnego? Czy s¹ one doœwiadczeniem owocnym?
IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

W stylu synodalnym decyzje podejmowane s¹ na drodze 
rozeznania, na podstawie konsensusu wyp³ywaj¹cego ze wspólnego 
pos³uszeñstwa Duchowi Œwiêtemu. Za pomoc¹ jakich procedur 
i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je 
mo¿na ulepszyæ? Jak krzewimy udzia³ w podejmowaniu decyzji 
w ³onie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? Jak ³¹czymy 
fazê konsultacyjn¹ z decyzyjn¹, proces dokonywania decyzji 
z momentem podejmowania decyzji? 
X. FORMOWANIE SIÊ DO SYNODALNOŒCI

Duchowoœæ pod¹¿ania razem jest powo³aniem do stawania siê 
zasad¹ wychowawcz¹ dla formacji osoby ludzkiej i chrzeœcijanina, 
rodzin i wspólnot. Jak kszta³tujemy osoby, zw³aszcza te, które pe³ni¹ 
odpowiedzialne funkcje we wspólnocie chrzeœcijañskiej, aby by³y 
bardziej zdolne do „pod¹¿ania razem”, s³uchania siebie nawzajem 
i anga¿owania siê w dialog? Jak¹ formacjê oferujemy w zakresie 
rozeznawania i sprawowania w³adzy? Jakie narzêdzia pomagaj¹ 
nam odczytywaæ dynamikê kultury, w której jesteœmy zanurzeni i jej 
wp³yw na nasz styl Koœcio³a?

https://episkopat.pl/dokument-przygotowawczy-xvi-zwyczajnego-zgromadzenia

W Synodzie chodzi o ¿yw¹ wiarê w Boga, a nie o wiarê 
w Synod. Jeœli z wiar¹ w Boga i trosk¹ o wiarê innych w³¹czymy 
siê w proces synodalny, to spe³ni on swoje zadanie. Zapraszajmy 
siê wiêc do spotkañ synodalnych w naszej parafii, we wspólnotach 
i w ka¿dej innej przestrzeni naszego ¿ycia. W tym Synodzie nie 
chodzi o napisanie nowych dokumentów, nowych m¹drych 
ksi¹¿ek o Koœciele, nie chodzi o tworzenie nowych grup, zespo³ów 
czy struktur. Chodzi o spotkanie - najpierw na wspólnej modlitwie, 
¿eby przede wszystkim s³uchaæ Boga, a potem podzieliæ siê ze 
sob¹ tym wszystkim, co przeze mnie chce powiedzieæ Bóg 
w swoim Koœciele.

Ten Synod ma byæ nie pojedyñczym wydarzeniem, ale 
procesem - czymœ, co mo¿e siê zaczyna, ale siê nie koñczy. Bo 
synodalnoœæ to po prostu nasze zaanga¿owanie w ¿ycie Koœcio³a, 
które wynika nie z takiej czy innej akcji, ale z samego chrztu 
œwiêtego, w którym zostaliœmy w³¹czeni w Koœció³ i przyjêliœmy 
na siebie zobowi¹zanie aktywnego uczestnictwa w jego misji, 
wed³ug swoich powo³añ, odpowiedzialnoœci i zadañ.

Bp Andrzej Przybylski, Synodalna pasja jednoœci, NIEDZIELA Nr 45/2021, fragment



4 RODZINA   OSOWSKA  NR 9(253)                                                                                                       

Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Nie przeœpij Adwentu!

Czyta³em kiedyœ opowiadanie o trzech diab³ach 
przygotowuj¹cych siê do misji szkodzenia 
ludziom na ziemi. Po odpowiednim czasie 

mieli zdaæ egzamin przed swoim szefem Lucyperem. 
Jakie przygotowali strategie? Pierwszy powiedzia³, 
¿e bêdzie przekonywa³ ludzi, ¿e Boga nie ma. Drugi 
natomiast bêdzie przekonywa³, ¿e piek³a nie ma. 
Trzeci zaœ, najbardziej sprytny, powiedzia³, ¿e bêdzie 
przekonywa³ ludzi, ¿e maj¹ mnóstwo czasu na 
przygotowanie siê na spotkanie z Bogiem. Szef 
zaakceptowa³ strategiê trzeciego, a pozostali musz¹ 
siê jeszcze podszkoliæ.

My ludzie powtarzamy czêsto: Jeszcze mam 
czas, jeszcze du¿o czasu, wtedy w³¹czê siê do ¿ycia 
religijnego w parafii.“  Bêdê przystêpowa³ do 
Sakramentów œw., chodzi³ na niedzieln¹ Mszê œw. 
Teraz mam za du¿o zajêæ, obowi¹zków. Zreszt¹ 
m³odoœæ musi siê wyszumieæ; nie mogê straciæ takiej 
pracy i pozycji; ka¿dy ma prawo do odpoczynku 
i relaksu. Na emeryturze wszystko nadrobiê. Jutro siê 

„

wyspowiadam, jutro pogodzê siê ze s¹siadem i uporz¹dkujê 
sprawy rodzinne. Z jutra robi siê pojutrze, potem za tydzieñ, za 
miesi¹c, za rok. I tak mijaj¹ lata, albo i nie mijaj¹. Wszak 
odchodzimy z tego œwiata w ró¿nych okolicznoœciach i w ró¿nym 
wieku. Tyle zmarnowanych okazji mamy na naprawienie naszych 
relacji z Jezusem, Dlatego czuwajcie!

Rzecz jasna, istotne decyzje w relacjach miêdzy Bogiem a nami 
nale¿¹ do Boga,a nie do nas. Do nas nale¿y oczekiwanie i œwiêty 
niepokój, aby nie przegapiæ spotkania z Panem.

Obecnie mo¿na mówiæ o dwóch rodzajach przyjœæ Pana Jezusa 
do nas. O tych zwyczajnych przyjœciach w naszym powszednim 
¿yciu, o których œw. Augustyn powiedzia³: Lêkam siê o Chrystusa, 
który do mnie przychodzi i mija mnie, a ja Go nie dostrzegam. On ju¿ 
nigdy nie wróci.”  Tak, bo jak nie rozpoznasz dzisiaj Jezusa do ciebie 
przychodz¹cego, to On z tym darem i zaproszeniem mo¿e ju¿ nie 
wróciæ!

A drugie przyjœcie Pana Jezusa to ju¿ oczywiœcie przyjœcie 
ostateczne. Dlatego ca³e nasze ¿ycie niech bêdzie Adwentem. 
Czuwajcie i nie przeœpijcie tego okresu ¿ycia liturgicznego!

Ale moralizowa³em - darujcie staremu ksiêdzu zatroskanemu  
o nasze wspólne zbawienie.

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. 

NOWY  B£OGOS£AWIONY

B³ogos³awiony ksi¹dz Jan Macha urodzi³ siê 
18 stycznia 1914 r. w Chorzowie Starym. Dzia³a³ 
w harcerstwie i innych organizacjach m³odzie-

¿owych. 25 czerwca 1939 r. otrzyma³ œwiêcenia 
kap³añskie. Jako wikariusz w Rudzie Œl¹skiej nawi¹za³ 
³¹cznoœæ z polskim 
podziemiem i rozwi-
n¹³ dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹ wœród ro-
dzin dotkniêtych 
skutkami okupacji. 
5 wrzeœnia 1941 r. 
zosta³ aresztowany 
przez gestapo. 
17 lipca 1942 r. ks 
Macha i wspó³pra-
cuj¹cy z nim kleryk 
Guertler,  skazani 
zostali na œmieræ 
przez œciêcie na gilo-
tynie, co wykonano 
3 g r u d n i a  1 9 4 2  
w katowickim wiê-
zieniu.

Ks. Jan Macha by³ pe³nym ¿ycia i aktywnoœci m³odym 
ksiêdzem, a zaraz po œwiêceniach kap³añskich, na pocz¹tku 
wojny, zorganizowa³ na Œl¹sku konspiracyjn¹ sieæ pomocy 
zagro¿onym polskim rodzinom, za co zosta³ zgiloty-
nowany przez Niemców. „Umieram z czystym sumieniem, 
¿y³em krótko ale uwa¿am, ¿e cel swój osi¹gn¹³em…” – 
napisa³ w po¿egnalnym liœcie.

Beatyfikacja S³ugi Bo¿ego ks. Jana Machy, œl¹skiego 
kap³ana i mêczennika, odby³a siê w sobotê 20 listopada 
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy œw. 
beatyfikacyjnej przewodniczy³ prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro.

eKAI

WYDARZENIA  PARAFIALNE
W niedzielê 17 paŸdziernika odby³ siê w naszym koœciele 

Koncert Papieski podsumowuj¹cy obchody XXI Dnia Papieskiego. 
Wykonawcami byli stypendyœci Fundacji „Dzie³o Nowego 
Tysi¹clecia” ze Wspólnoty Akademickiej w Trójmieœcie.

W Czwartek 11 listopada obchodziliœmy Œwiêto Niepodleg³oœci. 
Msza œwiêta w intencji Ojczyzny odprawiona zosta³a o godzinie 
18.00. Bezpoœrednio po Mszy wys³uchaliœmy krótkiego koncertu 
pieœni patriotycznych w wykonaniu naszego Chóru im. Ksiêdza 
Orszulika oraz profesjonalnych solistów.

W pi¹tek 26 listopada o godzinie 19.00 w naszym koœciele 
rozpocz¹³ siê WIECZÓR ZAWIERZENIA. Najpierw odprawiona 
zosta³a Msza œwiêta, a potem by³a modlitwa zawierzenia Jezu, Ty siê 
tym zajmij i b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym Sakramentem.

Rozpoczêto roznoszenie poœwiêconego op³atka wigilijnego 
w naszej parafii. Nasz parafialny op³atek roznosz¹ panowie z Semper 
Fidelis. Panowie s¹ zaopatrzeni w œrodki ochrony osobistej oraz 
posiadaj¹ pismo polecaj¹ce od ks. Proboszcza. Z góry dziêkujemy za 
¿yczliwe ich przyjêcie.

Do 10 grudnia trwa akcja „Podaruj trochê ciep³a”. W ramach tej 
akcji Zespól CARITAS zbiera zimowe rêkawiczki dla osób ubogich 
i bezdomnych. Rêkawiczki mo¿na przynosiæ do zakrystii.

Foto: Feliks Najbar
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