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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na luty

Módlmy siê, aby parafie, stawiaj¹c w centrum komuniê, 
stawa³y siê coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa 
i otwartoœci wobec najbardziej potrzebuj¹cych.

S³owo Bo¿e, prowadŸ!
Na ka¿d¹ drogê wchodzi siê przez bramê. Czy bêd¹ ni¹ drzwi 

w³asnego domu, czy znak koñca obszaru zabudowanego, czy 
mo¿e portowe doki - podró¿ musi mieæ swój pocz¹tek. Naj-
czêœciej biegn¹cy gdzieœ przez granicê serca i rozumu, na której 
podjêta zostaje decyzja: ruszam. Powstaje oczywiœcie pytanie, czy 
warto w tê podró¿ wyruszaæ. Czy mam szansê przebyæ tê drogê? 
Ka¿dy ma - o ile zachowa zdrowy rozs¹dek nie tylko przy 
wytyczaniu szlaku, lecz (zw³aszcza) u pocz¹tków podró¿y. Bo 
brama, któr¹ siê wybiera, powinna byæ ciasna, w¹ska, trudna, bez 
fajerwerków i czerwonych dywanów. [...]

Dostêp do ¿ycia wiecznego maj¹ wszyscy, lecz dla wszystkich 
przejœcie jest ciasne”, poniewa¿ jest trudne, wymaga wysi³ku, 
wyrzeczenia, upokorzenia w³asnego egoizmu. To otwarte 
przejœcie do ¿ycia wiecznego stanowi cel naszej wielkopostnej 
drogi, któr¹ chcemy przebyæ. Trudno na tê drogê wybraæ 
skuteczniejszego przewodnika ni¿ objawione s³owo Boga.

Droga do wolnoœci oznacza dla chrzeœcijanina wysi³ek 
nawrócenia, odwrócenia siê od grzechu. Czy¿ nie o to chodzi 
w Wielkim Poœcie? [...]

Czym jest grzech? Katechizm Koœcio³a Katolickiego okreœla 
to jednoznacznie: Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, 
prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej mi³oœci 
wzglêdem Boga i bliŸniego z powodu niew³aœciwego przywi¹-
zania do pewnych dóbr. Rani on naturê cz³owieka i godzi w ludzk¹ 
solidarnoœæ (...) Grzech jest obraz¹ Boga (...), przeciwstawia siê 
mi³oœci Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, 
podobnie jak grzech pierworodny, niepos³uszeñstwem, buntem 
przeciw Bogu spowodowanym wol¹ stania siê >>jak Bóg<<, 
w poznawaniu i okreœlania dobra i z³a (Rdz 3,5). Grzech jest wiêc 
>>mi³oœci¹ siebie, posuniêt¹ a¿ do pogardy Boga<<” (KKK1849-
1850). Bardzo istotne jest to, ¿e Katechizm ³¹czy tematykê 
grzechu z cierpieniem Chrystusa. Stwierdza bowiem dalej: 
W³aœnie podczas mêki, gdy mi³osierdzie Chrystusa odniesie 

zwyciêstwo nad grzechem, najlepiej ukazuje ten grzech swoj¹ si³ê 
i ró¿norodnoœæ: niedowiarstwo, mordercz¹ nienawiœæ, odrzucenie 
i drwiny ze strony przywódców i ludu, tchórzostwo Pi³ata i 
okrucieñstwo ¿o³nierzy, zdradê Judasza tak dotkliw¹ dla Jezusa, 
zaparcie siê Piotra i odejœcie uczniów” (KKK1851).

Szlak wytyczony, regu³y okreœlone, czas ruszaæ w drogê. 
W drogê do wolnoœci. S³owo Bo¿e, prowadŸ!

Ks. Adam Paw³aszczyk, Goœæ Niedzielny nr 9/2022, fragmenty

„
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Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 

w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
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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. 16:15 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 ksi¹dz Andrzej Bulczak.

Parafialne  rozpoczn¹ siê w niedzielê 
19 marca, nauki bêd¹ codziennie do œrody 22 marca w³¹cznie.

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. Od 
œrody Popielcowej rozpoczyna siê okres na wype³nienie obowi¹zku 
Spowiedzi sakramentalnej i Komunii œwiêtej wielkanocnej

W czasie Wielkiego Postu odpustu zupe³nego  
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.

udziela siê 

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

Pamiêtajmy, ¿e kto uzyskuje odpust zupe³ny, jest w takim stanie, 
jak zaraz po chrzcie œwiêtym. .

* Spe³nienie zwyk³ych warunków, czyli:
1. Wykluczenie 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.

WIELKI  POST
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Bóg rzuca wyzwanie.
Co ty na to?

Pan Jezus mówi:”Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie by³y 
ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych” 
(£k 21,34). Oznacza to, ¿e nadmierna konsumpcja powoduje 

ociê¿a³oœæ nie tyle ¿o³¹dka, ile serca, czyli sfery duchowej. St¹d bior¹ 
siê uzale¿nienia niemal w ka¿dej dziedzinie, a Bóg, zalecaj¹c nam 
post, chce nas od nich uwolniæ.

Wyrzeczenia, szczególnie podjête na czas Wielkiego Postu, to 
du¿e wyzwanie. Mo¿na powiedzieæ: challenge. Ten czelend¿” jest 
najlepszy, bo s³u¿y zdrowiu duszy i cia³a. Poni¿ej œwiadectwa osób, 
które podjê³y to wyzwanie w ró¿nych dziedzinach - internetu, 
u¿ywek, s³odyczy i w ogóle nadmiernego jedzenia, uprawiania sportu 
i ogl¹dania filmów czy seriali.

TOMASZ
- Zawsze bardzo lubi³em kawê, odk¹d osi¹gn¹³em wiek, w którym mog³em 
siê ni¹ poczêstowaæ. Czasem pi³em jej sporo. Nie by³o to jeszcze 
uzale¿nienie, ale uzna³em, ¿e czasowe odstawienie kawy stanowczo nadaje 
siê na Wielki Post. Nie chodzi o to, ¿ebym sobie chcia³ coœ udowodniæ. To jest 
post, a nie odchudzanie. Poszcz¹c odczuwam brak, ale przecie¿ o to chodzi, 
¿eby on by³. A kiedy podj¹³em decyzjê, ¿eby ten brak na siebie przyj¹æ, 
zbli¿y³o mnie to do Pana Boga. Mówi siê, ¿e jak trwoga, to do Boga, ale 
widzê, ¿e jak jest brak - to te¿ do Boga.

BRONIS£AW
- Mamy dosyæ wina w okolicy, wiêc w normalnym czasie codziennie z ¿on¹ 
pijemy po ma³ej szklaneczce. W Wielkim Poœcie wspólnie odstawiamy 
alkohol. Niedawno podj¹³em decyzjê, ¿eby towarzyszy³a temu 
intensywniejsza modlitwa. W zwi¹zku z tym do godzin brewiarzowych, 
które odmawiam normalnie, do³o¿y³em w Wielkim Poœcie godzinê czytañ. 
Chcê nie tylko pozbawiaæ siê czegoœ, do czego jestem przyzwyczajony i co 
sprawia mi przyjemnoœæ, ale te¿ codziennie rano spêdziæ pó³ godziny 
z brewiarzem w rêku.

ANNA
- Zauwa¿y³am, ¿e usuniêcie apki Facebooka (tylko z pulpitu telefonu) 
przynosi du¿e efekty. Oprócz poczucia lepiej wykorzystanego czasu czu³am 
siê lepiej psychicznie. Wiem te¿, ¿e moje ci¹g³e wiszenie na telefonie, 
którego nie umia³am unikn¹æ, gdy mia³am widoczn¹ apkê Facebooka, by³o 
z³ym przyk³adem dla dzieci. Nieraz us³ysza³am, ¿e zabraniam korzystania 
z telefonu, a sama du¿o czasu z nim spêdzam. Pocz¹tkowym etapem by³o dla 
mnie ustalenie limitu czasowego: pó³ godziny na WhatsApp i Facebook. 
Wiem, ¿e rezygnacja z Facebooka na czas Wielkiego Postu bêdzie dla mnie 
dobrym postanowieniem.

DANKA
- Niedawno w ramach “postu pierwocin” w naszej wspólnocie zarzuci³am 
zupe³nie korzystanie z Facebooka. I powiem, ¿e na pocz¹tku nie by³o 
³atwo.Uœwiadomi³am sobie, jak bardzo mnie wci¹gn¹³, ile czasu 
marnowa³am na g³upoty, ile ha³asu” wprowadza³ w serce. Ju¿ tych 21 dni 
odciêcia wystarczy³o, by w sercu by³o ciszej, by w duszy zrobi³o siê jakoœ tak 
l¿ej, by by³o wiêcej czasu na s³uchanie i spotkanie z Tym, który jest Panem 
mojego czasu. Przede mn¹ Wielki Post i znów to zrobiê... ¯egnaj FB, a to 
moje wyrzeczenie (mo¿e i niewielkie, lecz szczere) ofiarujê Panu za 
uzale¿nionych od mediów kap³anów (s¹ tacy), których czêœciej mo¿na 
zobaczyæ na Tik-Toku ni¿ na adoracji.

S£AWOMIR
- Podejmujê czêsto postanowienia wielkopostne w tematyce marnotrawienia 
czasu (bezmyœlne gapienie siê w telewizor, internet...). Staram siê po³¹czyæ je 
z tym, co bêdê robiæ zamiast: pomodlê siê, pójdê na adoracjê, pogadam 
z synem, zrobiê kolacjê ¿onie. Czêsto po takim czasie zostaje dobry nawyk. 
W sumie to dobrze, ¿e jest Wielki Post, który mobilizuje.

MARIUSZ
- Lubiê s³uchaæ muzyki, w przewa¿aj¹cej czêœci s¹ to utwory uwielbieniowe. 
W czasie pracy mam czêsto w³¹czony Spotify. Zrobi³em sobie taki post 
w Wielkim Poœcie od jakiejkolwiek muzyki na komputerze. Pierwszym 
celem by³o wyciszenie, zrobienie miejsca na Bo¿y g³os w moim sercu, 
a mniej wyrzeczenie. Na pocz¹tku by³o trudno, póŸniej cisza sta³a siê 
nawykiem, nawet w Wielkanoc zapomnia³em, ¿e ju¿ mogê” s³uchaæ. 
Owocem by³o praktyczne wyciszenie wewnêtrzne, ³atwiej by³o w ci¹gu dnia 
wracaæ do tego, co us³ysza³em na porannej modlitwie osobistej.

EWA
- Praktykujê post od ogl¹dania telewizji, a czasami od surfowania po 
Facebooku. Wtedy zamieszczam tylko post na stronach, które prowadzê, ale 

„

„

„

ju¿ nie szalejê po kontach znajomych (a to okazuje siê najtrudniejsze). 
W ogóle najtrudniejsze jest odciêcie tego, co niby i tak jest dodatkiem, 
chwil¹ relaksu.

Drug¹ kwesti¹ jest podjêcie zwi¹zanej z postem modlitwy. Dodatek 
jednej minuty konkretnych modlitw dla mnie, osoby w niedu¿ym stopniu 
duchowo systematycznej, to katorga. Tak jak powinnam regularnie æwiczyæ 
mój krêgos³up, a tego nie robiê, tak odmawianie codziennych modlitw za 
adoptowanego” duchowo kap³ana jest wejœciem na Mount Everest. Te 

posty za kogoœ to takie K2. Mam kolegê poganina, chcê by Pan Jezus go 
zachwyci³, porwa³. No to uderzam postem i modlitw¹, jak Jezus mówi³. Nie 
staæ mnie na razie na ca³y Wielki Post. Pewnie znów coœ takiego zrobiê: za 
tych, co daleko, co odeszli z Koœcio³a lub s¹ ci¹gle obok.

KSI¥DZ  MARCIN 
- W parafii, w której pos³ugujê, w tym roku po raz trzeci podejmiemy 
praktykê postu o chlebie i wodzie. Ka¿dego dnia przez ca³y okres Wielkiego 
postu minimum dwie osoby podejmuj¹ taki post w intencji naszej wspólnoty 
parafialnej, o nowe powo³ania, o nawrócenie grzeszników. Ka¿dy mo¿e 
zapisaæ siê na wybrany przez siebie dzieñ. Niektórzy zapisuj¹ siê jeden raz, 
a niektórzy np. na ka¿dy wtorek Wielkiego Postu. Ludzie chêtnie podjêli tê 
praktykê. Najtrudniejsze dla nich by³o wyrzeczenie siê w danym dniu kawy. 
Postanowili, ¿e jak post to post, tak¿e od kawy. I potwierdzali póŸniej, ¿e 
pomimo i¿ by³o to trudne, Pan Bóg dodawa³ im swojej ³aski.

Czy bêd¹ w tym roku chêtni? Myœlê, ¿e tak; ¿e Pan i w tym roku 
wzbudzi w sercach ludzi pragnienie postu.

KATARZYNA
- Mój coroczny post jest mo¿e ma³o oryginalny i dla kogoœ dziecinny (takie 
s³owa kiedyœ us³ysza³am), ale dla mnie to jest trudne. Nie jem s³odyczy 
i s³onych przek¹sek typu chipsy, popcorn itp. Bardzo lubiê s³odycze, 
czasami myœlê, ¿e jestem od nich uzale¿niona. Poza tym w pi¹tki Wielkiego 
Postu staram siê nie jeœæ nic, ewentualnie kawa³ek chleba. Dla mnie post jest 
darem, uwa¿am, ¿e daje poczucie wolnoœci. Taki brak czegoœ pomaga daæ 
w sobie miejsce Bogu. Wiêcej jest miejsca na modlitwê, wiêcej mam w sobie 
spokoju. Po prostu nie muszê wszystkiego zjeœæ, wszystkiego wypiæ, 
wszystkiego spróbowaæ. Mój post ofiarujê w ró¿nych intencjach i wiele razy 
doœwiadczy³am, ¿e ten rodzaj proœby jest wys³uchany. W tym roku chcê 
ofiarowaæ Bogu post i wyrzeczenie w intencji kolegi, u którego 
zdiagnozowano z³oœliwy guz mózgu.

ANTONINA
- Podjê³am postanowienie, ¿e nie bêdê jad³a s³odyczy. Byæ mo¿e brzmi 
banalnie albo dziecinnie, jednak dla mnie by³o to ogromne wyrzeczenie, bo 
s³odycze to mój najwiêkszy na³óg. Podjê³am to wyrzeczenie z intencji 
zdrowia mojego taty, który w³aœnie zaczyna³ radioterapiê. Ofiarowa³am 
swoje zmaganie w intencji jego zdrowia... Uda³o mi siê wytrwaæ.

ANIA
- U mnie w tym roku tradycyjne zrezygnowanie ze s³odyczy zast¹pi 
ograniczenie mówienia do minimum, aktywne s³uchanie bliskich i dalszych 
osób, powstrzymanie siê od natychmiastowego wyra¿ania komentarzy 
i opinii. Chcê nauczyæ siê nie wtr¹caæ, gdy ktoœ inny mówi, nie koñczyæ za 
ludzi zdañ i ogólnie mniej k³apaæ jêzorem. Gadu³a ze mnie straszna, jestem 
jak radio BBC News: ca³¹ dobê na ka¿dy temat. Nawet przez sen wyg³aszam 
monologi. No koszmar po prostu. Chcê utemperowaæ tê cechê, któr¹ 
uwa¿am za wadê. Rozmownoœæ czy komunikatywnoœæ s¹ w porz¹dku, ale 
u mnie idzie za daleko. Ci¹gle coœ mówiê. W Wielkim Poœcie œlubujê wiêcej 
ciszy. Wiêcej namys³u nad s³owem Wiêcej czytania i s³uchania S³owa ni¿ 
glêdzenie o wszystkim i o niczym.

Franciszek Kucharczak, Goœæ Niedzielny nr 8/2022 s.18

„
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Europejskie Zgromadzenie Synodalne

Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne dla Europy odby³o siê od 
5 do 12 lutego w Pradze. Z Polski w tym Zgromadzeniu wziêli 
udzia³ miêdzy innymi: abp Stanis³aw G¹decki, który jest cz³onkiem 

Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), abp Adrian Galbas, który 
by³ koordynatorem etapu krajowego synodu w Polsce oraz prof.  Aleksander  
Bañka, delegat Koœcio³a w Polsce na rozpoczêcie synodu. Na tym 
europejskim Zgromadzeniu przedstawiony zosta³ i omówiony zbiorczy 
dokument, opracowany na podstawie dokumentów z ca³ego kontynentu 
przez grupê:  biskupów, ksiê¿y, zakonników i œwieckich na podstawie syntez 
otrzymanych od Koœcio³ów lokalnych. Nie jest on “dokumentem 

rozstrzygaj¹cym, bo proces synodalny jest daleki od zakoñczenia; nie jest 
dokumentem Magisterium Koœcio³a ani raportem z badañ socjologicznych; 
nie oferuje sformu³owania wskazañ operacyjnych, celów i zadañ ani 
pe³nego opracowania wizji teologicznej, chocia¿ jest przepe³niony skarbem 
wybitnie teologicznym, zawartym w przekazie doœwiadczenia ws³uchiwania 
siê Ludu Bo¿ego w g³os Ducha, pozwalaj¹cym na wy³onienie siê jego sensus 
fidei “ (z fragmentu dokumentu - pkt 8).

Po zakoñczeniu wszystkich siedmiu zgromadzeñ na œwiecie, 
w czerwcu tego 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. W ubieg³ym roku papie¿ przed³u¿y³ 
bowiem proces synodalny, zapowiadaj¹c drug¹ sesjê Zwyczajnego 
Zgromadzenia Biskupów na paŸdziernik 2024 roku.

JJ

DZIEÑ  CHOREGO  W  NASZEJ  PARAFII

W sobotê, 11. lutego, przypada³o wspomnienie MB z Lourdes. Jest to Œwiatowy Dzieñ Chorego, ustanowiony 
przez naszego papie¿a Jana Paw³a II. W parafii Zbawiciela, tradycyjnie w dolnym koœciele, od godziny 10.00 
sprawowana by³a specjalna Msza œwiêta dla chorych, po³¹czona z sakramentem namaszczenia chorych 

i z b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Obecnych w koœciele (policzy³em) starszych parafian oraz 
chorych by³o ³¹cznie 106 osób.

Mszê œwiêt¹ odprawia³ ksi¹dz proboszcz, a sakramentu namaszczenia chorych, wraz z celebransem, udzielali 
k s i ¹ d z  H e n r y k ,  
ksi¹dz Micha³  i  
ksi¹dz Bartosz. Na 
zakoñczenie ksi¹dz 
proboszcz udziela³ 
monstrancj¹ z Naj-
œwiêtszym Sakra-
mentem b ³ogos -
³awieñstwa kolej-
nym chorym, klêcz¹-
cym w ³awkach.

Po Mszy œwiê-
tej panie i panowie 
z Zespo³u Para-
fialnego CARITAS 
i z Rodziny Ró¿añ-
cowej zaprosili cho-
rych na poczêstunek 

(kawa, herbata, smaczne kanapki, domowe ciasta) do Betanii, który przygotowywali od godzin porannych.
JJ

Wielki Post w rodzinie to nie lada wyzwanie. Co zrobiæ, ¿eby dzieci 
dobrze prze¿y³y ten czas.

hyba najbardziej obawiamy siê, jak wyt³umaczyæ dziecku Jezusowe 
cierpienie. To sprawia, ¿e nierzadko odsuwamy od siebie wielkie 
tematy. - Przede wszystkim zwróæmy uwagê na to, ¿e Wielki Post nie 

zaczyna siê od prze¿ywania mêki Chrystusa. Kiedy dobrze siê przyjrzymy 
niedzielnym Ewangeliom w Wielkim Poœcie, zauwa¿ymy, ¿e mêka Pana 
Jezusa pojawia siê dopiero na koñcu. Wiêkszoœæ niedziel ³¹czy coœ innego: 
nawrócenie - mówi ksi¹dz Micha³ G³awdel, prowadz¹cy w telewizji Trwam 
program dla dzieci Manna z nieba. - I to jest dobre pytanie: z czego ma siê 
nawróciæ dziecko? W przypadku doros³ych jest to oczywiste, wszyscy mamy 
swoje grzechy, równie¿ ciê¿kie. Ale z dzieæmi, zw³aszcza m³odszymi, jest 
ju¿ trochê inaczej. Dlatego radzi³bym przesun¹æ akcent. Dziecko nie 
nawraca siê z czegoœ”, a do czegoœ”. Wielki Post dla dziecka to przede 
wszystkim okazja do pracy nad w³asnym charakterem.

Takie podejœcie, rzeczywiœcie, wiele zmienia. I nie chodzi wcale o to, 
¿eby mêkê Chrystusa zepchn¹æ na dalszy plan albo udawaæ, ¿e jej nie by³o. 
Trzeba, oczywiœcie, mówiæ o tym, ¿e Jezus cierpia³, ale te¿ podkreœliæ, ¿e 
umar³ i zmartwychwsta³, by uratowaæ wszystkich ludzi, bo bardzo ich kocha. 
Dlatego w Wielkim Poœcie dzieci przez swoje drobne wyrzeczenia, 
modlitwê czy okazywanie mi³oœci bliŸniemu mog¹ Mu ul¿yæ w tym 
cierpieniu.

- Nie szuka³bym wielkich rzeczy, raczej skupi³bym siê na tym, co znane 
i podstawowe. Post, modlitwa, ja³mu¿na. I wszystko na miarê dziecka. Dla 

Wielki Post z dzieckiem

C

„ „

doros³ego postanowienie 40 dniowe to pewna oczywistoœæ, ale dziecko tych 
40 dni nawet sobie nie policzy na palcach. Dlatego lepiej siê skupiæ na 
postanowieniach tygodniowych - radzi ksi¹dz G³awdel. I dodaje: - Mo¿na 
zacz¹æ od, chyba najpopularniejszego, postu od s³odyczy. Mo¿e trwaæ od 
poniedzia³ku do soboty, a w niedzielê niech bêdzie cukierek w nagrodê za 
wytrwa³oœæ. To zreszt¹ nie musz¹ byæ s³odycze, mog¹ to byæ gry 
komputerowe, telewizja; ka¿dy widzi, nad czym jego dziecko mo¿e 
pracowaæ. A w kolejnym tygodnie niech podejmie inne postanowienie.

Ja³mu¿na te¿ jest czymœ absolutnie wykonalnym, zw³aszcza gdy 
w³¹czy siê w ni¹ ca³a rodzina. Nawet jeœli dziecko nie ma jeszcze swoich 
pieniêdzy, mo¿e wrzucaæ do skarbonki te, za które rodzice mogli mu kupiæ 
np ciastko. - Pamiêtajmy, ¿e dziecko poznaje œwiat po swojemu, musi 
zobaczyæ, dotkn¹æ, us³yszeæ, posmakowaæ...  Powinno widzieæ, co siê stanie 
z zebranymi pieniêdzmi. Dobr¹ okazj¹ mo¿e byæ choæby wielkanocna 
zbiórka ¿ywnoœci Caritas. Zabierzmy wtedy dziecko do sklepu, pozwólmy 
mu pomóc w wybieraniu produktów, za które zap³acimy pieniêdzmi ze 
skarbonki, a potem niech samo w³o¿y te rzeczy do kosza i us³yszy od 
wolontariusza s³owo dziêkujê”.

I jeszcze modlitwa. W wielu parafiach odprawiane s¹ nabo¿eñstwa 
Drogi Krzy¿owej dla dzieci. - Przy tej modlitwie mo¿na siê uczyæ od Pana 
Jezusa powstawaæ po upadku, kochaæ, przebaczaæ... Mo¿na te¿ skorzystaæ z 
tego, ¿e Wielki Post jest na wiosnê, i poszukaæ z rodzin¹ przydro¿nego 
krzy¿a, przy którym mo¿na siê wspólnie pomodliæ. Mo¿na te¿ zorganizowaæ 
sobotni¹ lub niedzieln¹ pielgrzymkê rodzinn¹ do jakiegoœ sanktuarium - 
podsuwa pomys³y ksi¹dz Micha³.

Katarzyna Krawcewicz, NIEDZIELA nr 9/2022 s.30

„

Namaszczenie chorych B³ogos³awienstwo

Agapa

Przygotowanie od rana
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Madonna del Pilar w Saragossie

Saragossa nie jest nam obca. Tam w czasie Napoleona nasi 
rodacy walczyli - marz¹c o wolnym kraju nad Wis³¹. Zginê³o 
tam wielu polskich ¿o³nierzy. Tak tragiczne by³y losy wielu 

naszych rodaków.
Saragossa szczyci siê swoj¹ histori¹, która siêga czasów 

staro¿ytnoœci. W I wieku przed narodzeniem Chrystusa osada ta 

zosta³a zajêta przez Rzymian i sta³a siê stolic¹ prowincji.
Legenda opowiada, ¿e siedem lat po œmierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa sama Matka Najœwiêtsza nawiedzi³a te strony, by spotkaæ 
siê ze œwiêtym Jakubem Aposto³em tamtych terenów. Legenda - ale 
warto jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e Madonna cieszy siê tam wyj¹tkowym 
kultem, a niezliczone sanktuaria zaœwiadczaj¹, ¿e Maryja opiekowa³a 
siê i chroni³a swój lud w czasie w czasie wojen i d³ugiej okupacji 
arabskiej. Saragossa odegra³a tak¿e wielk¹ rolê w historii Hiszpanii, 
bo w³aœnie ze zjednoczenia królestwa Aragonii (Saragossa) 
i królestwa Kastylii powsta³o królestwo Hiszpanii (1479 rok).

Wracamy do legendy. W miejscu, w którym dziœ stoi bazylika, 
œwiêty Aposto³ Jakub spotka³ siê z Maryj¹ i na jej czeœæ wybudowa³ 
ma³¹ kapliczkê obok marmurowej kolumny (El Pilar), choæ sama 
figurka Matki Bo¿ej pochodzi  z XVI wieku. Budowê obecnie 

istniej¹cej bazyliki rozpoczêto w 1681 roku, a ukoñczono w XX 
wieku. Ma 130 metrów d³ugoœci i 65 metrów szerokoœci. 
W przedniej czêœci koœcio³a po prawej stronie o³tarza jest przepiêkna 
wrêcz cudowna kaplica z kolumn¹ z marmuru, a na niej maleñka 
figura Madonny (oko³o 30 cm) z 
Dzieci¹t-kiem. Na g³owie wielki 
korony, a wokó³ strzelista aureola 
wysa-dzona per³ami i szlachetnymi 
kamieniami. Wokó³ kolumny 
sp³ywa kosztowna - przepiêkna kapa 
cudownie ozdobiona, podobno 
codziennie zmieniana. To jest 
mo¿liwe, bo w magazynie jest tych 
kap setki - najczêœciej stanowi¹ 
darowizny ró¿nych znacz¹cych 
wspólnot i osobistoœci o œwiatowym 
znaczeniu.

W roku 1982 szczególnym 
pielgrzymem by³ papie¿ Jan Pawe³ 
II, który tam siê modli³ i wyg³osi³ 
przepiêkne kazanie, które zakoñczy³ 
wezwaniem: „Najœwiêtsza Dzie-
wico del Pilar, przymnó¿ nam wiary, 
wzmocnij nasz¹ nadziejê, o¿yw 
nasz¹ mi³oœæ ... otocz macierzyñsk¹ 
opiek¹ wszystkich, którzy uciekaj¹ 
siê do Ciebie”.

S z k o d a ,  ¿ e  ¿ a d n y c h  z  
przepiêknych sanktuariów hiszpañskich nie uda³o mi siê zobaczyæ, 
ani tam pomodliæ, ale moim Czytelnikom ¿yczê, by to siê Wam uda³o 
i Was wzbogaci³o.

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
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Z cyklu: Id¹c w¹sk¹ drog¹

WIERZÊ I DR¯Ê
Wierzysz, ¿e jest jeden Bóg? S³usznie czynisz - lecz tak¿e i z³e 

duchy wierz¹ i dr¿¹ (Jk2,19)

Jeœli jako pobo¿ny katolik wyznajê wiarê w jednego Boga, 
a jednak dr¿ê, to w tym wzglêdzie nie ró¿niê siê od demona? S³owo 
Bo¿e potrafi byæ ostre. W koñcu samo osobie mówi, ¿e jest 
„ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny”. W co wiêc wierzyæ i jak? 
Wiara to nie zwyczaje i tradycja. To nie religijnoœæ. To nie wiedza 
biblijna. To nie tylko uznanie teologicznych stwierdzeñ za 
prawdziwe. To nie optymistyczne nastawienie, ¿e wszystko bêdzie 
dobrze. Wiara to coœ innego. Chocia¿ „bez wiary nie mo¿na podobaæ 
siê Bogu” (Hbr11,6), to nie wystarczy tylko w Niego uwierzyæ. 
Trzeba jeszcze uwierzyæ Jemu. Bo wiara to ufnoœæ. To trzymanie siê 
Bo¿ych obietnic. To utrzymywanie z Nim bezpoœredniej relacji. To 
pos³uszeñstwo ka¿demu Jego s³owu.

Jezus mówi „Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie 
tak jak daje œwiat, Ja wam dajê. Niech siê nie trwo¿y serce wasze ani 
siê lêka!” (J14,27). I jeszcze: „Nie bój siê! Wierz tylko". I jeszcze: 
„Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak¿e brak wam wiary!” (Mk4,40). 
Sam Jezus wiêc przeciwstawia wiarê lêkowi. Tam, gdzie jest wiara, 

nie ma lêku, a tam gdzie jest lêk, nie ma wiary. A co wtedy, gdy 
jednak „dr¿y we mnie moje serce i ogarnia mnie lêk œmiertelny” 
przed utrat¹ maj¹tku, pracy, zdrowia, albo ¿ycia? Przed 
samotnoœci¹, albo przed ludŸmi? Przed niepewnym jutrem, albo 
przed staroœci¹? Przed kataklizmem, albo wojn¹? To oznacza tylko 
jedno, ¿e brak mi wiary. W Bo¿e obietnice. W nieskoñczon¹ mi³oœæ 
Bo¿¹. W Jego obecnoœæ. W Jego opiekê. W Jego doskona³y plan na 
moje ¿ycie. Gdy bêdê mia³ wiarê, to On powie „twoja wiara ciê 
ocali³a, idŸ w pokoju”. Gdy bêdê mia³ wiarê, to ja powiem „Pan 
œwiat³em i zbawieniem moim: kogó¿ mam siê lêkaæ? Pan obron¹ 
mojego ¿ycia: przed kim mam siê trwo¿yæ?”(Ps27,1).

Gdy bêdê mia³ wiarê, to wyznam, ¿e „chocia¿bym chodzi³ 
ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹” (Ps23,4). 
Duchu Œwiêty, pomó¿ mi uwierzyæ i zaufaæ, aby siê ju¿ nie baæ. Daj 
mi wiarê nieograniczon¹ intelektem, ani okolicznoœciami. Zabierz 
w¹tpliwoœci. Objaw mi mi³oœæ Bo¿¹, bo „doskona³a mi³oœæ usuwa 
lêk”. Pomó¿ mi, abym z wiar¹ móg³ powiedzieæ, ¿e „Bogu ufam, nie 
bêdê siê lêka³, có¿ mo¿e mi uczyniæ cz³owiek?” (Ps56,12)

Grzegorz Winny

Bazylika katedralna Matki Bo¿ej na Kolumnie w Saragossie

Zespó³ Allegretto zaprasza
Zespó³ Allegretto serdecznie zaprasza wszystkich 

mi³oœników muzyki liturgicznej, którzy na co dzieñ nie mog¹ siê 
zaanga¿owaæ w prace zespo³u, do w³¹czenia siê w przygotowanie 
Triduum Paschalnego w naszej parafii. Próby odbywaj¹ siê 
w ka¿dy pi¹tek o godz. 19.00 w salce nr 2.  Postarajmy siê, aby  
nasze wspólne przygotowanie do Œwi¹t Wielkanocnych by³o 
piêknym i g³êbokim prze¿yciem.
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