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Papieskie intencje modlitewne na listopad
Ogólna: Aby kraje, które przyjmuj¹ wielk¹ liczbê uchodŸców i
uciekinierów, by³y wspierane w swoim wysi³ku solidarnoœci.
Misyjna: Aby w parafiach kap³ani i wierni œwieccy wspó³pracowali w
s³u¿bie wspólnoty, nie ulegaj¹c pokusie zniechêcenia.
foto Wojciech Kapusta

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(sierpieñ i wrzesieñ 2016):
£aski chrztu dost¹pili:
Micha³ Mazur, 06.08.2016
Adam Skibiñski, 07.08.2016
Agata Pobudko, 14.08.2016
Sabina Kupczak, 14.08.2016
Jagoda Sobala, 14.08.2016
Martyna Kuliñska, 14.08.2016
Mia Falkowska, 14.08.2016
Wiktoria Grodzicka, 14.08.2016
Zuzanna Sznura, 14.08.2016
Vincent Górczak, 18.08.2016
Julian Marek, 20.08.2016
Tadeusz Leœniak, 21.08.2016
Pola Kulesz, 21.08.2016
Paula Tadus, 21.08.2016
Zofia Kilian, 28.08.2016
Zofia Adamczyk, 11.09.2016
Adam Zajêcki, 11.09.2016
Maria Pomirska, 11.09.2016
Tymon Majszyk, 11.09.2016
Aleksandra Nalewaja, 11.09.2016
Lena Suska 15.09.2016

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Anna Siewruk i Pawe³ Jaromi, 06.08.2016
Aurelia Gawryœ i Arkadiusz Kurczyñski, 27.08.2016
Izabella Strzy¿ i Krzysztof Ropela, 27.08.2016
Magdalena Mañczuk i Aleksander Nieznalski, 03.09.2016
Karolina Majchrzak i Mariusz Wilczewski, 16.09.2016

Do Pana odeszli:
Józef Lisius, l. 56
Henryk Koz³owski, l. 77
Józef Bieszk, l. 77
Maria Rzepka, l. 23
El¿bieta Gozdek, l. 75
Janina Lasota, l. 64
Tadeusz Bia³y, l. 81
Dariusz Chybicki, l. 58
Henryk Krejci, l. 80

Mi³osierdziu Bo¿emu polecamy
naszych zmar³ych
Kartki wypominkowe, na których wypiszemy imiona naszych
zmar³ych, znajduj¹ siê na stolikach przy wyjœciu z koœcio³a. Bêdziemy je
odczytywaæ przez okres oktawy modlitw za zmar³ych, czyli od 2 do 8
listopada. Podczas tego tygodnia bêdziemy odprawiali msze œw.
za zmar³ych polecanych Bogu w wypominkach: w dni powszednie
o godz. 19.15 a w niedzielê, 6 listopada, o 20.00. Pó³ godziny przed
msz¹ œw. odmówimy ró¿aniec za zmar³ych. Wypisane wypominki
prosimy przynosiæ do zakrystii lub do biura parafialnego.
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:
Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15
80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

2

RODZINA OSOWSKA NR 8(202)

JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA
Mi³osierdzie Bo¿e dla zmar³ych
Chrystus mi³osierny jest dawc¹ ¿ycia wiecznego. On zapewni³: “Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we
Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,5). Jezus przeszed³
przez tajemnicê œmierci i doœwiadczy³ jej cierpieñ. Zmartwychwstaj¹c, sta³ siê gwarantem naszego zmartwychwstania,
a wstêpuj¹c do nieba, przypomnia³ nam, ¿e nasz¹ Ojczyzn¹ jest niebo. Prosi³ Aposto³ów: “Niech siê nie trwo¿y serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam powiedzia³. Idê
przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli tam,
gdzie Ja jestem” (J 14,1-3).
Jezusowi mi³osiernemu, zgodnie z odwieczn¹ praktyk¹ Koœcio³a, powierzajmy konaj¹cych, dusze w czyœæcu cierpi¹ce i módlmy siê
gorliwie za zmar³ych.

Modlitwy za zmar³ych
z Modlitewnika MI£OSIERDZIE BO¯E na wieki wys³awiaæ bêdê, ks. Z.Sobolewski, Wyd. JEDNOŒÆ, 2015

Niedziela
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew,
któr¹ Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wyla³ za nas w Ogrójcu, racz
wybawiæ dusze z czyœæca, a szczególnie tê, która jest najbardziej ze
wszystkich opuszczona. Przyjmij j¹ do Twojej chwa³y, gdzie bêdzie
mog³a wielbiæ Ciê i chwaliæ na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Poniedzia³ek
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew,
któr¹ Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wyla³ za nas podczas
okrutnego biczowania, racz wybawiæ dusze z czyœæca, a szczególnie
tê, która jest ju¿ najbli¿sza wejœcia do Twojej chwa³y, aby jak
najprêdzej mog³a Ciê wielbiæ i b³ogos³awiæ na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Wtorek
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew,
któr¹ Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wyla³ za nas podczas
bolesnego ukoronowania cierniem, racz wybawiæ dusze z czyœæca, a
szczególnie tê, która najbardziej potrzebuje naszych modlitw, aby jak
najprêdzej mog³a byæ uwolniona i mog³a wielbiæ Twój Majestat i
b³ogos³awiæ Ciê na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Œroda
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew
Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, któr¹ wyla³ na
ulicach Jerozolimy dŸwigaj¹c krzy¿ na swych œwiêtych ramionach,
racz wybawiæ dusze z czyœæca, a szczególnie tê, która w Twych
oczach jest najbogatsza w zas³ugi, aby, przybywszy jak najprêdzej do
nieba, mog³a w chwale, do której jest przeznaczona, g³osiæ Twoj¹

POKUTA NARODOWA

P

omys³ by³ oddolny. Kilka osób rozezna³o w sercu, ¿e taka
pokutna modlitwa jest konieczna w³aœnie teraz. Koœció³
hierarchiczny potwierdzi³ g³osem biskupów - tak, to jest
w³aœciwe, tak trzeba. W roku Jubileuszu chrztu Polski musimy jako
naród paœæ na kolana, uderzyæ siê w piersi i prosiæ mi³osiernego Boga
o ³askê przebaczenia.
I oto w sobotê 15. paŸdziernika w Wielkiej Pokucie "za grzechy
narodu polskiego" bra³o udzia³ a¿ 100 tysiêcy osób. G³ównym
motywem by³a aborcja. Zgromadzeni modlili siê za "zabite dzieci
nienarodzone" oraz za grzechy ich rodzin. Prosili te¿ Boga
o wybaczenie m.in. za pornografiê, gwa³ty, pedofiliê oraz
przynale¿noœæ do organizacji masoñskich i antypolskich.
Nasz¹ Parafiê reprezentowa³a grupa 50. osobowa, która
w przeddzieñ w pi¹tek o godzinie 23.00 wyruszy³a do Czêstochowy,
uczestniczy³a w Wielkiej Narodowej Pokucie i w póŸnych godzinach
wieczornych powróci³a do Osowy.
JJ

chwa³ê i b³ogos³awiæ Ciê na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Czwartek
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najœwiêtsze Cia³o i
Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed mêk¹
da³ jako pokarm i napój swym umi³owanym Aposto³om i przekaza³
Koœcio³owi Œwiêtemu na wieczn¹ Ofiarê i ¯yciodajny Pokarm dla
wiernych, racz wybawiæ dusze z czyœæca, a szczególnie tê, która mia³a
najwiêksze nabo¿eñstwo do tej Tajemnicy Mi³oœci, by mog³a chwaliæ
Ciê razem z Twoim Synem i Duchem Œwiêtym w chwale Twojej na
wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Pi¹tek
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew Twego
Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, któr¹ obficie wyla³ na krzy¿u,
najbardziej ze swych œwiêtych r¹k i stóp, racz wybawiæ dusze z czyœæca,
a szczególnie tê, za któr¹ jestem najbardziej obowi¹zany siê modliæ,
abym nie by³ przyczyn¹ powstrzymuj¹c¹ Ciê od przyjêcia jej do Twej
chwa³y. WprowadŸ j¹ jak najprêdzej do niebieskich radoœci, gdzie z
Anio³ami bêdzie Ciê wielbiæ i b³ogos³awiæ na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...

Sobota
Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, b³agam Ciê przez Najdro¿sz¹ Krew, która
obficie wytrysnê³a z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w
obecnoœci Jego Niepokalanej Matki, co sprawi³o Jej wielki ból, racz
wybawiæ dusze z czyœæca, a szczególnie tê, która najbardziej czci³a
Niepokalan¹ Dziewicê Maryjê, aby mog³a jak najprêdzej wejœæ do
Twojej chwa³y i wielbiæ Ciê razem z Ni¹ przez wszystkie wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wieczny odpoczynek...
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W kwestii œwiêtoœci ¿ycia
ludzkiego...
... biskupi przypominaj¹ nauczanie Ojca Œwiêtego Jan Paw³a II, który
napisa³: „Akceptacja przerywania ci¹¿y przez mentalnoœæ, obyczaj i nawet
przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groŸnego kryzysu zmys³u
moralnego, który stopniowo traci zdolnoœæ rozró¿nienia miêdzy dobrem
i z³em, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do ¿ycia (…).
Ciê¿ar moralny przerywania ci¹¿y ukazuje siê w ca³ej prawdzie, jeœli siê
uzna, ¿e chodzi tu o zabójstwo, a zw³aszcza jeœli rozwa¿y siê szczególne
okolicznoœci, które je okreœlaj¹. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka
u progu ¿ycia, a wiêc istota najbardziej niewinna, jak¹ w ogóle mo¿na sobie
wyobraziæ: nie sposób uznaæ jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika
niesprawiedliwego! (…) Jest ca³kowicie powierzona trosce i opiece tej, która
nosi j¹ w ³onie” (Evangelium vitae, 58).
Koœció³ od wieków nieprzerwanie wspiera kobiety w macierzyñstwie.
Ponad 800 instytucji Koœcio³a katolickiego w Polsce realizuje ok. 5 tys. dzie³
charytatywnych, docieraj¹c do ok. 3 mln osób. Wœród nich s¹ domy samotnej

matki, okna ¿ycia, oœrodki adopcyjne oraz pomoc rodzicom samotnie
wychowuj¹cym dzieci. Konferencja Episkopatu Polski z zadowoleniem
przyjmuje inicjatywy spo³eczne i pañstwowe, które wspieraj¹ narodziny
dzieci i ich rozwój. Jednoczeœnie biskupi dziêkuj¹ wszystkim, którzy ju¿
zaanga¿owali siê w troskê o kobiety i dzieci.
Biskupi podkreœlaj¹, ¿e instytucje Koœcio³a nie zajmuj¹ siê
przygotowywaniem projektów ustaw cywilnych, ale korzystaj¹ z prawa do
wyra¿ania swoich opinii nt. proponowanych regulacji prawnych. W tym
kontekœcie Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, i¿ ¿ycie ka¿dego
cz³owieka jest wartoœci¹ podstawow¹ i nienaruszaln¹. Biskupi polscy
przypominaj¹, i¿ nie popieraj¹ projektów zapisów prawnych, które
przewiduj¹ karanie kobiet, które dopuœci³y siê aborcji. Te kwestie Koœció³
rozwi¹zuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami Kodeksu
Prawa Kanonicznego i normami etyczno-moralnymi (zob. Komunikat
z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, GnieznoPoznañ, 14-16 kwietnia 2016 r.).Konferencja Episkopatu Polski zachêca
jednoczeœnie do modlitwy w intencji kobiet, które swoim ¿yciem
wype³niaj¹ powo³anie do macierzyñstwa oraz w intencji kobiet, które
prze¿ywaj¹ trudnoœci w swoim ¿yciu.
Komunikat z 374 Zebrania Plenarnego K. E. P., 4. punkt

Dziêki ofiarnoœci naszych Parafian w Aliade wytrysnê³a woda
Stowarzyszenie Rolników KOR-USU (KUFA)
Aliade-South
Stan Benue
Przewielebny Ksi¹dz Wojciech Tokarz i Parafianie
Parafia Chrystusa Zbawiciela Gdañsk - Osowa Polska

23.09.2016r.

Drogi Przewielebny Ksiê¿e, Bracia i Siostry
List z podziêkowaniem
List dotyczy niedawnej optymistycznej wiadomoœci uzyskanej od Siostry El¿biety Blok.
Za jej poœrednictwem, wspólnota parafialna Chrystusa Zbawiciela zaoferowa³a pomoc
w wykonaniu odwiertu studni dla naszej spo³ecznoœci w Kor-Usu w Po³udniowym Aliade
(Samorz¹d lokalny Gwer, stan Benue w Nigerii).
Mimo wieloletnich obietnic polityków, nigdy nie dosz³o do wykonania odwiertów.
Jesteœmy szczêœliwi, ¿e Bóg spe³ni³ teraz nasze marzenia o uzyskaniu dostêpu do wody.
Z Waszej dobrodusznoœci skorzysta parafia Œw. Piotra i Paw³a w Aliade (Diecezja Makurdi,
Stan Benue w pó³nocno-wschodniej czêœci Nigerii). Pamiêtamy o s³owach Jezusa : “Kto poda
kubek œwie¿ej wody do picia jednemu z tych najmniejszych..., zaprawdê powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody.”
Jesteœmy wiêc g³êboko przekonani, ¿e Bóg Wam to wynagrodzi.
Jak mo¿na siê domyœleæ, dziêki wsparciu przez Was tego projektu, dostêp do œwie¿ej
i czystej wody pomo¿e nam nie tylko w codziennych czynnoœciach, ale i utrzymaniu zdrowia.
Mamy nadziejê, ¿e z Wasz¹ pomoc¹, zarówno dzieci jak i doroœli w naszej spo³ecznoœci nie
bêd¹ nara¿eni na epidemie cholery, tyfusu i innych podobnych chorób zwi¹zanych
z zanieczyszczon¹ wod¹. Jesteœmy bardzo wdziêczni i wyczekujemy z niecierpliwoœci¹ na ten
wspania³y dar Parafii Chrystusa Zbawiciela.
Oby Bóg Was b³ogos³awi³ i wynagrodzi³ za wasz¹ pomoc.
Z powa¿aniem Aba M.Amos (Sekretarz)
Chia Azenda (przewodnicz¹cy)
T³umaczenie: Stanis³aw Biegañski

Od Redakcji: Siostra El¿bieta poinformowa³a naszego Ksiêdza Proboszcza, ¿e ju¿ w Aliade z odwiertu studni artezyjskiej (150 m.) wytrysnê³a
woda i jest dostêpna tamtejszej spo³ecznoœci.

G³ówne wejœcie - prawie gotowe
Dziêkujemy Panu Bogu, ¿e uda³o siê na nasz odpust parafialny
otworzyæ g³ówne wejœcie naszego koœcio³a. Mamy now¹ fasadê wy³o¿on¹
kamieniem - piaskowcem z naszych Bieszczad. Podobnie i schody - nowe,
równie¿ z piaskowca i z wiêksz¹ iloœci¹ porêczy.
W górnej czêœci s¹ szklane drzwi wewnêtrzne, na które prosimy - ze
wzglêdów bezpieczeñstwa - zwróciæ szczególn¹ uwagê. Maj¹ ju¿ one
czêœciowo elementy oznakowania. S¹ tak¿e kropielnice i kinkiety. Czekamy
jeszcze oczywiœcie - na witra¿.
Niebawem pojawi¹ siê tablice informacyjne na zewn¹trz i wewn¹trz
koœcio³a, dlatego bardzo prosimy nie umieszczaæ ¿adnych og³oszeñ ani
klepsydr na drzwiach czy kamieniu. Wszelkie informacje religijne
i klepsydry prosimy przynosiæ do zakrystii - bêdziemy je umieszczaæ na
tablicach.
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo towarzyszy wszystkim, którzy wspieraj¹
nasze prace.
WT

4

RODZINA OSOWSKA NR 8(202)

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Biskup Unger wyjecha³ do Rzymu, przedstawi³ papie¿owi Janowi

Œwiêtych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, XVIII dok³adn¹ relacjê z œmierci zakonników z Miêdzyrzecza, a ten og³osi³
ich œwiêtymi mêczennikami.
pierwszych mêczenników Polski
Kult œwiêtych coraz bardziej
(+ 1003)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 13. listopada

P

owoli koñczy siê Jubileusz 1050 - lecia Chrztu Polski. Dlatego wypada
w naszym k¹ciku wspomnieæ o Œw. Piêciu Braciach Mêczennikach.
Znamy dosyæ dok³adnie okolicznoœci ich przybycia do kraju Polan.
Opisa³ to œw. Brunon z Kwerfurtu, wielki przyjaciel Polski, a zw³aszcza
Boles³awa Chrobrego. Nasz w³adca prosi³ o przyjazd do swego królestwa
zachodnich misjonarzy. I Brunon spotka³ w Pereum ko³o Rawenny w pustelni
benedyktyñskiej swojego wspó³brata Benedykta i gor¹co go zachêca³ do
wyjazdu na misje do Polski. Ten z kolei nak³oni³ do wspólnej wyprawy
zakonnika Jana, kamedu³ê.
Odbyli oni d³ug¹ drogê przez Alpy a¿ do kraju Polan. Ksi¹¿ê Boles³aw
zaproponowa³ im i wybudowa³ oraz wyposa¿y³ miejsce, które sami sobie
wybrali. By³ to Miêdzyrzecz Wielkopolski u ujœcia Obry do Wis³y.
Do³¹czyli do nich dwaj bracia Polacy - Izaak i Mateusz. Pochodzili oni
ze znakomitej, ju¿ zchrystianizowanej rodziny, bo tak¿e ich dwie siostry
zosta³y mniszkami. Bardzo pochlebnie o ich ¿arliwej religijnoœci pisa³
Brunon.
Wkrótce do³¹czy³ do nich tak¿e miejscowy ch³opiec Kryspin,
prawdopodobnie us³uguj¹cy w ich gospodarstwie, bo nie by³ zakonnikiem.
Ca³¹ pi¹tkê po³¹czy³a jednak wspólna mêczeñska œmieræ w 1003 roku.
Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ biskup poznañski Unger.
Poniewa¿ pobliskie Gniezno mia³o relikwie œw. Wojciecha, rozpocz¹³
starania o kanonizacjê swych mêczenników, by i Poznañ dost¹pi³ swej ³aski.

28. WRZEŒNIA, GODZINA 15.00

O

dpowiadaj¹c na apel zespo³u Iskra Bo¿ego Mi³osierdzia 28. wrzeœnia
o godzinie 15.00 na deptaku zebra³a siê kilkudziesiêcioosobowa
grupa parafian, aby koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, wspólnie
modliæ siê o pokój na œwiecie.
Miêdzynarodowa Modlitwa „Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia na
ulicach miast œwiata!” to wspólna inicjatywa dzia³aj¹cego przy ³ódzkim
koœciele oo. Jezuitów Zespo³u Iskra Bo¿ego Mi³osierdzia, sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Bia³ymstoku oraz Misji Œwiêtej Faustyny
z Warszawy. Podczas pierwszej takiej modlitwy w 2008 r. w £odzi modlono
siê na 111 skrzy¿owaniach. Rok póŸniej przy³¹czy³o siê ponad
50 miejscowoœci z Polski i kilkanaœcie ze wszystkich kontynentów –
czytamy na stronie organizatorów (www.iskra.info.pl)
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia na ulicach miast odbywa siê od kilku
lat 28. wrzeœnia. W tym dniu w wielu miastach tysi¹ce osób modli siê
w intencji uzyskania mi³osierdzia dla ca³ego œwiata.
Od dwóch lat akcji b³ogos³awi Ojciec Œwiêty Franciszek. Patronat
honorowy nad przedsiêwziêciem obj¹³ abp Marek Jêdraszewski, metropolita
³ódzki.
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia na ulicach miast œwiata bêdzie trwaæ
do 28. wrzeœnia 2017 roku. Zespó³ Iskra Bo¿ego Mi³osierdzia kieruje do
wszystkich wiernych proœbê o w³¹cznie siê i pomoc w rozpowszechnianiu
modlitewnej inicjatywy.
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia na ulicach odmawiana bêdzie

siê pog³êbia³, za³o¿ono nawet
ksiêgê cudów. To ten klasztor by³
miejscem i baz¹ misyjn¹
nastêpnych wypraw misyjnych do
Szwecji i innych krajów
s¹siedzkich.
Kres opactwu zgotowa³a
wojna i najazd na klasztor ksiêcia
Czech Bratys³awa, który
uprowadzi³ do Pragi relikwie
mêczenników z Miêdzyrzecza. Ta
okolicznoœæ jednak przyczyni³a siê
do rozpropagowania kultu.
Relikwie z³o¿ono w katedrze
œw. Wita w Pradze, a wkrótce
œw. Kryspin sta³ siê g³ównym
patronem katedry w O³omuñcu.
Uroczystoœci jubileuszowe
sprawi³y, ¿e szczególnie pierwsi
polscy mêczennicy doczekali siê
znowu wiêkszego zainteresowania,
szczególnie w miejscach zwi¹zanych z ich ¿yciem i œmierci¹. Prosimy, za
ich wstawiennictwem, o chrzeœcijañsk¹ Polskê i pomyœlnoœæ dla Ojczyzny.
Ks Henryk Bietzke
w przysz³ym roku 28. wrzeœnia. Dzieñ ten bêdzie
równie¿ dziewi¹t¹ rocznic¹
beatyfikacji ksiêdza Micha³a
Sopoæki, spowiednika
i kontynuatora misji
œw. Faustyny.
– Zachêcamy wszystkich, aby nie bali siê mówiæ
o Bo¿ym Mi³osierdziu
i w³¹czali siê we wszystkie
dzie³a, g³osz¹ce niezmierzone Mi³osierdzie Bo¿e
– mówi o. Remigiusz Rec³aw
SJ z zespo³u Iskra Bo¿ego
Mi³osierdzia. Ojciec Remigiusz Rec³aw to pewnie ten
sam, który z zespo³em Mocni
w Duchu prowadzi³ w parafii Chrystusa Zbawiciela rekolekcje przed
tegorocznym odpustem parafialnym.
Spotkanie na deptaku zakoñczy³o siê zawo³aniem skierowanym
oczywiœcie do wszystkich
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Na podstawie tekstów w Naszym Dzienniku i www.katolik oprac. AB

Ostatnie koncerty organowe
w tym roku

W

niedzielê 23. paŸdziernika odby³y siê w naszym koœciele dwa, ostatnie w tym
roku, koncerty organowe. Tym razem w ramach III Akademii Improwizacji
Organowej wyst¹pi³, ze swoim synem Piotrem, dr hab..Tomasz Orlow,
wybitny organista, organolog m³odego pokolenia, na co dzieñ wyk³adowca Uniwersytetu
Œl¹skiego.
Pierwszy koncert by³ dla dzieci, po mszy dzieciêcej o godzinie 12.30. W koncercie
tym oprócz improwizuj¹cego profesora, widzieliœmy przy klawiaturze organów tak¿e
jego syna. Dzieci reagowa³y na kolejne utwory i zabawy dŸwiêkowe spontanicznie.
W drugim koncercie artysta najpierw wykona³ improwizacje na temat polskich pieœni
koœcielnych, a potem zebra³ od s³uchaczy kilka tematów i improwizowa³ je tworz¹c
piêcioczêœciow¹ symfoniê na organach. S³uchaczy zebra³o siê w koœciele wyj¹tkowo
wielu, a artysta wykorzysta³ wszystkie mo¿liwoœci naszego nowego instrumentu.
JJ
Foto: Ma³gosia Bierant
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