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Módlmy siê, aby dzieci, które cierpi¹ - te, które ¿yj¹ na ulicy, 
ofiary wojen, sieroty - mia³y dostêp do edukacji i mog³y na nowo 
zaznaæ uczucia ze strony rodziny.

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

ADWENT

   W naszym dolnym koœciele, w okresie Adwentu, 
odprawiane bêd¹

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

RORATY

Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Czy mo¿na ujrzeæ „zbawienie”?
Co to znaczy „zbawienie”?
Co to znaczy „byæ zbawionym”?
To znaczy byæ uwolnionym od z³a, wyzwolonym od 

z³a. To znaczy równoczeœnie i przede wszystkim byæ 
ogarniony dobrem, byæ wype³niony dobrem. Zbawienie - 
to znaczy udzia³ w dobru - udzia³ nieodwracalny w dobru 
niezniszczalnym i ostatecznym. „Ludzie ujrz¹ zbawienie 
Bo¿e”. Adwent mówi o zbawieniu, które przychodzi do 
cz³owieka od Boga. Od samego Boga.

Jaka jest wiarygodnoœæ tych s³ów dzisiaj? Cz³owiek, 
tak samo dzisiaj jak wówczas, wie z doœwiadczenia - 
ogólnoludzkiego doœwiadczenia - ¿e jego egzystencja 
w œwiecie widzialnym nie daje mu udzia³u w dobru 
niezniszczalnym i ostatecznym. A jeœli ta ziemska 
egzystencja obdarza cz³owieka ró¿nymi dobrami, jeœli 
suma tych dóbr istniej¹cych w œwiecie oraz wytworzonych 
przez rodzaj ludzki, zwiêksza siê i potêguje - to 
równoczeœnie wszystkie one razem nie s¹ zdolne „zbawiæ” 
cz³owieka, czyli wyzwoliæ go od wszelkiego z³a 
i ugruntowaæ go w pe³ni dobra. Owszem, cz³owiek 
wspó³czesny w kosmicznym wymiarze swej egzystencji 
mo¿e bardziej jeszcze i boleœniej jeszcze odczuwaæ 
zagro¿enie wielorakim z³em.

Jest to argument wy³¹cznie negatywny. Prorok nawet 
tym argumentem w ogóle siê nie pos³uguje. Mówi wprost: 
„zbawi was Bóg” - „wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie 
Bo¿e”.

Bóg powiedzia³, ¿e chce zbawiæ cz³owieka.
Mówi³ to przez Izajasza i wszystkich Proroków. Mówi³ 

przez Jana Chrzciciela. Przede wszystkim powiedzia³ 
przez Jezusa Chrystusa. I mow¹ Chrystusa mówi to stale 
przez Koœció³.

Mówi w sposób szczególny w Adwencie.

Jan Pawe³ II, L’osservatore Romano,1983 nr1 s.24

ROZPOCZYNAMY
NOWY  ROK  LITURGICZNY

I  DUSZPASTERSKI  2022 - 2023

Wierzê w Koœció³ Chrystusowy

UWAGA!  WIZYTY DUSZPASTERSKIE!

Cykl czytañ niedzielnych: A ;  Cykl czytañ powszednich: I.

Nowy rok liturgiczny up³ynie on nam pod has³em:
.

Projekt ten ma byæ odpowiedzi¹ na aktualn¹ sytuacjê Koœcio³a.
„By nie ulec frustracji czy wrêcz rezygnacji z podjêcia 

dzie³a odnowy i szukania dróg ku temu wiod¹cych, uznano za 
pierwszorzêdne zadanie na dziœ i jutro Koœcio³a w Polsce 
obudzenie i umocnienie wiary w Koœció³, bo zaczynamy 
w¹tpiæ w to dzie³o Boga na ziemi, ustanowione dla nas, 
grzesznych, z myœl¹ o naszym zbawieniu” - wyjaœnia w s³owie 
wstêpnym bp Andrzej Czaja, przewodnicz¹cy Komisji 
Duszpasterstwa KEP, która jest autorem programu.

*     *     *

Niedziela 27 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 2022

W bie¿¹cym roku wizyty duszpasterskie rozpoczynamy 
w okresie Adwentu. Terminarz 1 etapu wizyt zamieszczamy na 
stronie 2 biuletynu, a terminarz 2 etapu wizyt zamieœcimy w numerze 
œwi¹tecznym.
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Proces synodalny przed³u¿ony
Na podstawie syntez, które nap³ynê³y do Watykanu ze 112 

konferencji episkopatów, a tak¿e ze wszystkich 15 Koœcio³ów 
wschodnich, dykasterii Kurii Rzymskiej, zgromadzeñ zakonnych 
oraz ruchów i stowarzyszeñ koœcielnych zosta³ opracowany 
i opublikowany przez Sekretariat Generalny Synodu dokument 
roboczy, który gromadzi tematy wa¿ne dla lokalnych Koœcio³ów 
i stanowi podstawê dla refleksji oraz dalszych prac. Dokument nie 
stanowi podsumowania, poniewa¿ proces synodalny jest daleki od 
zakoñczenia; nie jest to dokument Magisterium Koœcio³a ani 
socjologiczny raport; nie ustala sposobu postêpowania i celów; nie 
jest te¿ opracowaniem okreœlonej wizji teologicznej. Dokument, 
maj¹c na uwadze etap kontynentalny synodu, gromadzi jedynie 
wa¿ne dla lokalnych Koœcio³ów tematy, które pojawi³y siê 
w procesie synodalnym w poszczególnych krajach.

Aktualnie odbywaj¹ siê na ca³ym œwiecie przygotowania do 
kontynentalnej fazy synodu, która obejmie siedem zgromadzeñ. 
Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) og³osi³a, ¿e 
kontynentalne zgromadzenie synodalne dla Europy odbywaæ siê 
bêdzie od 5 do 12 lutego 2023 roku w Pradze. 

Po zakoñczeniu siedmiu zgromadzeñ w czerwcu przysz³ego 
roku, opublikowane zostanie przez Sekretariat Generalny Synodu  
instrumentum laboris czyli dokument roboczy bêd¹cy punktem 
wyjœcia do refleksji na XVI Zwyczajnym Zgromadzeniu Biskupów. 
Jego pierwsza sesja odbywaæ siê bêdzie od 4 do 29 paŸdziernika 
2023 roku w Rzymie. Bêdzie to pierwsze z dwóch zgromadzeñ 
biskupów. Kilka tygodni temu papie¿ przed³u¿y³ proces synodalny, 
zapowiadaj¹c drug¹ sesjê na paŸdziernik 2024 roku.

Por. ks Rafa³ Rogacki, Goœæ Niedzielny nr 44/2022 s.4

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022/2023 – ETAP I
Kochani Parafianie! W tym roku – po przerwie zwi¹zanej z pandemi¹ – wracamy do tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej - 

kolêdy. Jednak¿e maj¹c wzgl¹d na to, ¿e ferie zimowe w naszej diecezji przypadaj¹ na drug¹ po³owê stycznia oraz na to, ¿e nie 
bêdziemy mieli z tym roku nikogo do pomocy, rozpoczniemy odwiedzanie naszych Parafian jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego 

Narodzenia, czyli w adwencie. 
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo stanie siê udzia³em nas wszystkich.

Duszpasterze parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowej

10.12.2022 (sobota): Antygony blok nr 1; Zeusa bloki nr: 77, 79, 81, 87

12.12.2022 (poniedzia³ek): Balcerskiego bloki nr: 4, 6, 8;  Zatokowa bloki nr: 17, 18, 20, 22, 24

13.12.2022(wtorek): Kwiatkowskiego (ca³a)

14.12.2022 (œroda): Osiedle Tadeusza, czyli ul. Kielnieñska bloki nr:  123, 123a, 125, 125a, 127, 127a

15.12.2022 (czwartek): Izydy bloki nr: 15, 21, 23; Centaura bloki nr: 4B, 6; Juraty blok nr 6

16.12.2022(pi¹tek): Junony bloki nr: 24 i 46; Victorii ca³a 

17.12.2022(sobota): Antygony bloki nr: od 7 do 49

19.12.2022 (poniedzia³ek): pozosta³e nr-y Daru Pomorza, Borchardta, Maciejewicza, Otago, Afrodyty

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele od godz. 15.00 do 21.00.

11.12.2022 (niedziela): Kozioro¿ca parzysta (tak¿e Kozioro¿ca 32)

18.12.2022 (niedziela): Daru Pomorza bloki nr: 9, 11, 13, 15, 17; Borchardta bloki nr: 11, 13, 15, 23; Maciejewicza bloki nr: 2, 6, 8

wst¹¿k¹. Nazwa mszy œwiêtej roratniej pochodzi od 
³aciñskich s³ów „Rorate caeli desuper” („Spuœæcie 
rosê niebiosa”). Roraty odprawiane s¹ przez ca³y 
Adwent w dniach powszednich. Dlaczego o œwicie? 
Tak wczesna pora ma œwiadczyæ o naszym 
nieustannym czuwaniu, by nie przegapiæ momentu 
przyjœcia na œwiat Bo¿ego Dzieci¹tka.

Lampion na Roraty to tradycja, któr¹ uwielbiaj¹ 
dzieci. Nawi¹zuje on do przypowieœci Jezusa 
o roztropnych pannach, które oczekiwa³y na przyjœcie 
Oblubieñca z zapalonymi lampami. Historycznie s³u-
¿y³y te¿ ludziom do oœwietlania drogi, kiedy o zmroku 

zmierzali do koœcio³a na Roraty.
Lampion na Roraty mo¿e byæ 

czworobokiem, na œciankach 
którego znajduj¹ siê witra¿e 
przedstawiaj¹ce np. symbole 
chrzeœcijañskie. Niektórzy, jako lampion na 
Roraty wykorzystuj¹ te¿ popularne od pewnego 
czasu latarenki, do których mo¿na wstawiæ 
œwieczkê tealight albo ma³¹ lampkê na baterie. 

Poni¿ej zamieszczamy wykrój prostego lampionu z kartonu. 
Wykrój mieœci siê w kwadracie 40x40cm.

RORATY

Roraty to Msza œw. odprawiana ku czci Maryi (Msza wotywna 
o Najœwiêtszej Maryi Pannie), któr¹ symbolizuje 
postawiona w pobli¿u o³tarza bia³a œwieca z niebiesk¹ 
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ANNA SOLECKA - WE WSPÓLNOCIE
W TEMPIE ALLEGRETTO

Pa n i  A n n a  S o l e c k a ,  k t ó r e j  
poœwiêcony jest ten tekst, znana jest 
od  niemal 30 lat w Osowej, 

zw³aszcza wœród parafian koœcio³a p/w 
Chrystusa Zbawiciela, jako animatorka 
¿ycia muzycznego parafii. Przede 
wszystkim jednak kojarzymy j¹ jako za³o-
¿ycielkê i dyrygentkê zespo³u Allegretto, 
wzbogacaj¹cego swym œpiewem niedziel-
ne msze œwiête, inne uroczystoœci 
parafialne, a tak¿e wydarzenia osiedlowe, 
choæby typu Osowiada. Przez ten czas 
mieliœmy okazjê œledziæ rozwój muzyczny 
zespo³u i byæ s³uchaczami jego wystêpów 
nie tylko stricte koœcielnych.

Annê kojarzê od jej wczesnych lat dzieciêcych, gdy w 1976 
roku, wraz z rodzicami Mari¹ i Feliksem Najbarami i starszym 
bratem Markiem, jako czteroletnia dziewczynka zamieszka³a 
w nowo wybudowanym domu na osiedlu „Okrêtowiec” w Osowej. 
Jak wspomina jej mama, Ania od dziecka bardzo lubi³a œpiewaæ, a jej 
ulubion¹ piosenk¹ z telewizyjnej Dobranocki, któr¹ „na okr¹g³o” 
œpiewa³a, by³a - „Dziadku, drogi dziadku nie chcemy jeszcze spaæ”. 
Z kolei tata Feliks, który codziennie odwozi³ ma³¹ Aniê do 
przedszkola w Gdyni, wspomina, jak wracaj¹c do Osowy autobusem 
marki Jelcz zwanym „ogórkiem”, dziewczynka siada³a na wielkiej 
os³onie silnika ko³o kierowcy i ca³¹ drogê umila³a pasa¿erom podró¿ 
swoim œpiewem.

Edukacjê szkoln¹ zaczê³a Ania w Podstawowej Szkole 
Muzycznej I-go stopnia w Gdañsku, natomiast 7 i 8 klasê koñczy 
w starej szkole podstawowej  w Osowej przy ul. Juraty. By³y to 
ostatnie lata funkcjonowania tej szko³y przed  przeniesieniem do 
nowego budynku przy ul Siedleckiego, a jak wspomina Ania, 
uczniowie 8-mych klas bardzo zaanga¿owali siê w prace 
porz¹dkowe zwi¹zane z przeprowadzk¹ i w sam¹ przeprowadzkê.

Dalsz¹ naukê kontynuuje  w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
w Gdañsku - Oliwie. W tym czasie przez kilka lat uczestniczy 
w Oazach Ruchu Œwiat³o-¯ycie ks. Franciszka Blachnickiego. W II 
klasie licealnej bierze udzia³ w rekolekcjach dla animatorów 
muzycznych organizowanych przez diecezjê che³miñsk¹. 
Wydarzenie to, jak sama podkreœla, okaza³o siê dla niej wa¿nym 
pocz¹tkiem na drodze rozwoju na polu muzyki liturgicznej. 
Kolejnym etapem edukacji s¹ 
studia na Wydziale Nauk 
Spo³ecznych Uniwersytetu 
Gdañskiego na kierunku 
Pedagogiki Edukacji Wczesno-
szkolnej, rozszerzone o wybra-
ne przedmioty  na kierunku 
Psychologii oraz studia pody-
p l o m o w e  z  P e d a g o g i k i  
Specjalnej. Pierwsz¹ pracê 
podejmuje jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej nr 81 
wOsowej w klasach integracyj-
nych 0 - 3 gdzie pracuje do roku 
2007,  kiedy to zatrudnia siê 
w Twórczym Przedszkolu 
„Roœnij Radoœnie”. Tu pracuje 
do dnia dzisiejszego. Nieza-
le¿nie prowadzi wyk³ady dla 
studentów Akademii Nauk 
Stosowanych „Ateneum” 
w G d a ñ s k u  d o t y c z ¹ c e  
nauczania gry w szachy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Jest autork¹ podrêcznika dla nauczycieli w tym zakresie, oraz 
æwiczeñ gry w szachy dla dzieci. Zainteresowanie gr¹ w szachy 
przejê³a Ania od swego taty, który sam bêd¹c nauczycielem 
matematyki, jest mi³oœnikiem tej gry i od wielu lat prowadzi 
parafialne spotkania szachowe dla doros³ych i dla dzieci. Jak 
podkreœla Anna, to w³aœnie tata Feliks przekaza³ jej bogat¹ wiedzê 
i doœwiadczenie na temat metodyki nauczania, któr¹ przez lata pracy 

z dzieæmi mog³a zaadoptowaæ do swoich potrzeb pedagogicznych. 
Tata jest równie¿ pierwowzorem g³ównego bohatera bajek 
szachowych, które stanowi¹ czêœæ podrêcznika.

Wracaj¹c do tematu „muzykowania”, na prze³omie lat 80-90, 
wraz z  zaprzyjaŸnionym studentami Akademii Muzycznej z naszej 
parafii, w³¹cza siê w ró¿ne uroczystoœci koœcielne. To w³aœnie dziêki 
nim odkrywa piêkno œpiewu wielog³osowego.

Nadchodzi rok 2001. W parafii istnieje ju¿ dzia³aj¹cy pod batut¹ 
Mariusza Pergo³a zespó³ „Effatha” oraz prowadzone przez 
Grzegorza Grochowskiego zespo³y "Siódme Niebo" 
i „Przebudzenie”. W paŸdzierniku tego roku z inicjatywy ksiêdza 
proboszcza Henryka Bietzke powstaje  zespó³ „Allegretto”. Od 
pocz¹tku opiekê nad zespo³em  sprawuj¹ Ania i Jarek Soleccy, 
natomiast przez wiele nastêpnych lat wszelak¹ niezbêdn¹ pomoc¹, 
w tym bywa³o finansow¹, s³u¿y³ zespo³owi ks. proboszcz Henryk.  
W ci¹gu kilku lat schola, oparta na dziewczêtach ze szko³y 
podstawowej, przek-
szta³ca siê w m³o-
dzie¿owy zespó³  
wokalno instrumen-
talny. W roku 2007 
nastêpuje po³¹czenie 
zespo³ów Allegretto 
i P r z e b u d z e n i e ,  
a z up³ywem lat, do 
zespo³u do³¹czaj¹ 
rodzice œpiewaj¹cej 
m³odzie¿y i inne 
osoby doros³e.

 Zespó³ œpiewa³ 
podczas mszy œwiêtych towarzysz¹cych ró¿nym uroczystoœciom, 
równie¿ poza nasz¹ parafi¹. Po raz pierwszy wyst¹pi³ na Sopockim 
Hipodromie podczas Dnia Papieskiego, z okazji poœwiêcenia 
Hospicjum œw. Józefa w Sopocie, kolejno z zespo³em Effatha 
podczas 25 lecia powstania Archidiecezji Gdañskiej, podczas 
Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Bazylice Mariackiej, na ods³oniêciu 
Bursztynowego O³tarza w koœciele p.w. œw. Brygidy (na zdjêciu 
poni¿ej), podczas 60 rocznicy œwiêceñ prezbiteratu Arcybiskupa 
Henryka Muszyñskiego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie oraz 
kilkakrotnie podczas uroczystoœci œwiêceñ kap³añskich w katedrze 
oliwskiej. Przez kilka kolejnych lat Allegretto uczestniczy 
z powodzeniem w dorocznym Festiwalu Pieœni Wielkopostnej  
w Kielnie.

Jak  podkreœla Anna, w procesie formowania zespo³u  
najwa¿niejsze s¹ osoby, które go tworz¹. To dziêki ich 
zaanga¿owaniu i wielorakiej pomocy zespó³ mo¿e  siê rozwijaæ 

i stawaæ siê wspólnot¹. Od 
samego pocz¹tku wielkim 
wsparciem byli Rodzice 
dzieci i m³odzie¿y. Zawsze 
mo¿na by³o liczyæ na ich 
pomoc podczas realizacji 
ró¿nych dzia³añ. Nieoce-
niona jest rola cz³onków 
zespo³u, którzy wychodz¹ 
z wieloma inicjatywami, 
dotycz¹cymi  organizacji 
wydarzeñ muzycznych 
i wspólnych wyjazdów, 
osób, które zakupi³y sprzêt 
nag ³aœn ia j ¹cy  s ³u¿¹cy  
zespo³owi oraz tych, którzy 
przez lata goœcili  Allegretto 
podczas letniego wypo-
czynku. Systematyczna, 
ca³oroczna praca, œpiew 
który w przypadku œpiewu 
liturgicznego jest równie¿ 

wspóln¹ modlitw¹ oraz spêdzony razem czas, zacisnê³y wiêzy 
sympatii i przyjaŸni miêdzy cz³onkami zespo³u.  Sp³ywy kajakowe, 
wycieczki rowerowe, wspólne wyjazdy wakacyjne pozwoli³y 
doœwiadczyæ ¿ycia we wspólnocie. Piêknymi doœwiadczeniami by³y  
coroczne wyjazdy do goœcinnego Radunia i Chociñskiego M³yna, 
wspólne wêdrówki po górskich szlakach Gorców, Bieszczad, 
Sudetów i Beskidów oraz  pielgrzymka do Wilna.

Dokoñczenie wywiadu na stronie 4



4 RODZINA   OSOWSKA  NR 9(263)                                                                                                       

Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Œw. Marcin z Tours (316 - 397)

Piszê ten felieton w Œwiêto Niepodleg³oœci. O tym niezwykle 
wa¿nym wydarzeniu by³o wiele wiadomoœci w radio, telewizji 
i gazetach. Cieszymy siê, ¿e by³ to dzieñ œwiêta pañstwowego, 

a nie zwyk³y dzieñ roboczy.
Dla Poznaniaków ten dzieñ jest tak¿e szczególny 

ze wzglêdu na œwiêtego Marcina - patrona jednej 
z g³ównych arterii tego miasta. Istnieje dokument, 
który okreœla powstanie koœcio³a parafialnego na rok 
1244. Dooko³a koœcio³a powsta³y liczne warsztaty 
rzemieœlnicze, w tym równie¿ cukiernicze. W roku 
1811 ówczesny proboszcz zaproponowa³, by 
rzemieœlnicy, zw³aszcza cukiernicy, oddali coœ dla 
biednych. I tak mistrz Józef Melcer zaproponowa³ 
rogale, które rozdawa³ biednym, ale bogatsi musieli za 
nie zap³aciæ. Opracowa³ recepturê, a kszta³t 
nawi¹zywa³ do legendy o œwiêtym Marcinie, którego 
koñ zgubi³ podkowê. I zrodzi³a siê cukiernicza 
tradycja.

Jest jeszcze jeden moment zwi¹zany z tym 
œwiêtym, a mianowicie gêsi. Gdy bowiem wybrano Marcina na 
biskupa Tours - on, nie chc¹c przyj¹æ tej godnoœci, schowa³ siê wœród 
gêsi, te jednak narobi³y takiego ha³asu, ¿e delikwenta ³atwo odkryto.

Ale wracajmy do samego œw. Marcina. Urodzi³ siê w Panonii 
(dzisiejsze Wêgry) w roku 316 w rodzinie wojskowej. Ojciec by³ 
trybunem w wojsku rzymskim (wy¿szym oficerem). Syn oczywiœcie 
te¿ zosta³ ¿o³nierzem. Ca³a rodzina by³a jeszcze pogañska. S³u¿ba 
wojskowa przywiod³a Marcina na tereny Galii (dzisiejsza Francja). 

Powszechnie znane jest wydarzenie z jego ¿ycia, gdy w zimie 
odda³ po³owê swego p³aszcza zziêbniêtemu biedakowi. Odda³ 
wszystko co mia³, bo druga po³owa p³aszcza nale¿a³a do wojska. 
Wkrótce w widzeniu pokaza³ mu siê Jezus, dziêkuj¹c za ogrzanie. 
Zostawi³ wojsko, przyj¹³ chrzest i sta³ siê niezwykle gorliwym 
chrzeœcijaninem. Za rad¹ œw. Hilarego zosta³ pustelnikiem. Wkrótce 

wokó³ jego pustelni zamieszka³o wielu naœladowców. 
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e sta³ siê za³o¿ycielem 
i twórc¹ ¿ycia zakonnego na terenie Galii (Francji).

Jako biskup Tors nie rezydowa³ przy katedrze, lecz 
¿y³ w nieustannych podró¿ach, wizytowa³, wspiera³, 
poucza³, duszpasterzowa³ wœród swoich wiernych. I tak 
by³o przez 26 lat.

Œwiêty Marcin odda³ duszê Bogu, a cia³o ziemi 
8 listopada 397 roku, a 11 listopada wprowadzono 
szcz¹tki biskupa do katedry w Tours z udzia³em wielu 
biskupów i kap³anów oraz oko³o 2000 mniszek 
i mnichów i ogromnej rzeszy wiernych - wszyscy 
z g³êbokim przekonaniem, ¿e uczestnicz¹ w pogrzebie 
œwiêtego. Do jego grobu przychodzi³o wielu ludzi, 
tak¿e królowie i inni wielcy tego œwiata. We Francji 
naliczono oko³o 700 miejscowoœci, które w nazwie 

nawi¹zuj¹ do tego patrona, a koœcio³ów pod wezwaniem œw. 
Marcina naliczono a¿ 3670.

Tak¿e w Polsce oko³o 200 koœcio³ów jest pod wezwaniem tego 
patrona. Warto jeszcze przypomnieæ, ¿e w historii Koœcio³a jest 19 
œwiêtych i 9 b³ogos³awionych o imieniu Marcin, ale to biskup z Tours 
pozostaje ci¹gle najbardziej popularnym œwiêtym o tym imieniu.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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ANNA SOLECKA - WE WSPÓLNOCIE
W TEMPIE ALLEGRETTO

Dokoñczenie tekstu ze strony 3
Jak wynika³o z przebiegu rozmowy, przy swoich wielorakich, 

intensywnych zajêciach zawodowych, pedagogicznych, 
muzycznych i innych, bohaterka tej relacji odczuwa potrzebê 
w³asnego rozwoju duchowego. Wraz z mê¿em nale¿¹ do Wspólnoty 
Domowego Koœcio³a: rodzinnej ga³êzi Ruchu Œwiat³o-¯ycie przy 
osowskiej parafii Chrystusa Zbawiciela.

Ktoœ z czytelników tego tekstu mo¿e zapytaæ, nie bez racji, gdzie 
w tym „bujnym” ¿yciu p. Ani Soleckiej czas dla rodziny? Otó¿, jak to 
sama wyjaœnia, rodzina jest w³¹czana w jej dzia³alnoœæ. M¹¿ Jarek, 
uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, w których bierze udzia³ 
zespó³ Allegretto. Wspólnie podejmuj¹ pos³ugê w Domowym 
Koœciele. Z trójki doros³ych ju¿ dzieci w Allegretto œpiewa³a córka 
Weronika i syn Maciek, który po dziœ dzieñ jest bardzo zaanga¿owany 
w prace i œpiew zespo³u.  Dzieci  zawsze by³y obecne w ¿yciu 
Allegretto. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wychowa³y siê w zespole, a tak¿e 
we wspólnocie Ruchu Œwiat³o - ¯ycie. Syn Mateusz do dziœ 
wspomaga rodziców podczas organizacji rekolekcji Domowego 
Koœcio³a. Te wszystkie wspólne dzia³ania zawsze mia³y du¿y wp³yw 
na budowanie wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej.  

Koñcz¹c, wypada podkreœliæ i¿ w samym szczycie pandemii, 
w paŸdzierniku 2021 r. „przelecia³o” niepostrze¿enie 20 lat od 
narodzin zespo³u Allegretto. Mo¿e warto by³oby wróciæ do tej 
piêknej, okr¹g³ej rocznicy i zaznaczyæ j¹ uroczystym koncertem 
okolicznoœciowym zespo³u?

                                                      Opracowa³ Andrzej Tele¿yñski przy
 wydatnym udziale bohaterki opracowania

Z cyklu: Id¹c w¹sk¹ drog¹

BUK£AKI, ST¥GWIE I WINO
Nikt te¿ m³odego wina nie wlewa do starych buk³aków. W przeciwnym 

razie wino rozerwie buk³aki; i wino przepadnie, i buk³aki. Lecz m³ode wino 
nale¿y wlewaæ do nowych buk³aków (Mk 2,22).

Przerazi³ mnie ten werset, gdy sobie uœwiadomi³em, ¿e 
„upijanie siê m³odym winem” w moim wieku mo¿e siê skoñczyæ 
tylko „rozrywk¹”. Bo przecie¿ ktoœ, kto w dzieciñstwie delektowa³ 
siê gum¹ balonow¹ Donald, za nowy buk³ak uwa¿aæ siê ju¿ raczej 
nie mo¿e. I tu myœl¹ ratunkow¹ okaza³o siê przyrównanie siebie do 
st¹gwi (J 2,1-11). Te by³y kamienne. Tak, jak kiedyœ moje serce. 
I by³y wype³nione niezbyt czyst¹ wod¹. To te¿ siê zgadza³o! I s³u¿y³y 
do rytualnych czynnoœci. I to te¿!

Jeœli wiêc jestem jak st¹giew, to ta historia nie mo¿e siê Ÿle 
skoñczyæ. Panie, dam siê nape³niæ. I to a¿ po brzegi. Dziêki Twemu 
S³owu, nieczystoœci, które mnie wype³nia³y, zmieni¹ siê w wyborne 
wino, a otaczaj¹cy mnie smutek - w wesele.

Tylko, dlaczego tak póŸno?! Ale¿, tak! Przecie¿ starosta 
weselny te¿ nie dosta³ najlepszego wina na pocz¹tku, ale dopiero 
wtedy, gdy impreza siê rozkrêci³a. Panie, zachowa³eœ dla mnie dobre 
wino a¿ do tej pory. Teraz objaw swoj¹ chwa³ê!

Grzegorz Winny

Zespó³ Allegretto zaprasza!

Skontaktuj siê, przyjdŸ, zobacz i œpiewaj z nami!
Ania Solecka tel. 605 887 973

Próby w pi¹tki o godzinie 19.00, salka nr 2 przy dolnym koœciele.

Œpiewamy na niedzielnych mszach w uzgodnionych terminach 
o godzinie 10.30.
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