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LUTY 2014

Intencje modlitewne na luty
Ogólna: Aby m¹droœæ i doœwiadczenie osób w podesz³ym wieku by³y
uznawane w Koœciele i w spo³eczeñstwie.

Misyjna: Aby kap³ani, zakonnicy i œwieccy wielkodusznie
wspó³pracowali w misji ewangelizacyjnej.

Przeczytaj na str. 2
INFORMACJA
PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS
PARAFII CHRYSTUSA ZBAWICIELA
w GDAÑSKU- OSOWIE
ZA ROK 2013
POMOC DZIECIOM
Do szko³y przekazano 14350 z³
W szkole œrodki wykorzystano miêdzy innymi na:
- do¿ywianie dzieci w szkole 8172 z³,
- dojazdy do szko³y (bilety) 209 z³,
- wyjazdy szkolne 2352 z³.
W parafii na potrzeby dzieci wykorzystano 3865 z³,
w tym na wypoczynek dzieci (letni i zimowy) 1910 z³
Pomoc dzieciom Afryki 1200 z³

Razem na potrzeby dzieci 19415 z³
POMOC PARAFIANOM
Pomoc w utrzymaniu zdrowia 2727 z³.
Pomoc w zakupie sprzêtu rehabilitacyjnego 400 z³
Pomoc w zakupie opa³u i op³aty za energiê 10010 z³.
Pomoc w zakupie ¿ywnoœci 23913 z³.
Inne wydatki – paczki œwi¹teczne dla dzieci przedszkolnych, nagroda
na festyn parafialny, nagroda w konkursie integracyjnym, poczêstunek
dla pielgrzymów i na dzieñ chorego itp. 1573 z³.

Razem na potrzeby parafian wydano 38623 z³
OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy wynios³a 58038 z³
Koszty dzia³alnoœci (koszt telefonu, druki itp.) 400 z³

RAZEM WYDANO 58438 z³
Opiek¹ PZ CARITAS w roku 2013 objêtych by³o 27 rodzin ,10 osób
samotnie wychowuj¹cych dzieci oraz 20 osób samotnych.
Parafialny Zespó³ CARITAS informuje, ¿e w w bie¿¹cym roku
zebra³ 363 kg ¿ywnoœci na paczki œwi¹teczne. Jeszcze raz wszystkim
ofiarodawcom sk³adamy serdeczne BÓG ZAP£AÆ a w³aœcicielom
sklepów MARCIN i MARIOL dziêkujemy za umo¿liwienie zbiórki
¿ywnoœci. Zebran¹ ¿ywnoœci¹ obdarowano 50 rodzin licz¹cych
³¹cznie161osób w tym 81 dzieci w wieku szkolnym.
PZ CARITAS zakupi³ równie¿ produkty na paczki œwi¹teczne dla 22
dzieci przedszkolnych.
Ponadto 7 rodzin na wniosek PZ CARITAS otrzyma³o pomoc
œwi¹teczn¹ w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA.
S³owa gor¹cych podziêkowañ PZ CARITAS kieruje równie¿ do
kierownictwa, grona pedagogicznego i dzieci z niepublicznej szko³y
HAPPY KIDS, w której przygotowano 7 bogatych paczek œwi¹tecznych
dla dzieci z naszej parafii.
Sporz¹dzi³a: Anna BALK

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(styczeñ 2014):
£aski chrztu dost¹pili:
Pola Orzêcka, 12.01.2014
Amelia Bieszk, 12.01.2014
Szymon Bik, 12.01.2014
Maria Kaczyñska, 25.01.2014

foto Wojciech Kapusta

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
----Do Pana odeszli:
Beata Kapusta, l. 53
Stanis³aw Król, l. 66

Wróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku
Zakoñczyliœmy okres kolêdowy. Od soboty, 1 lutego, wróciliœmy
do zwyk³ego porz¹dku mszy œw. i tak:
w dni powszednie: rano o 7.15 i 8.00, po po³udniu o 17.00 i 18.00.
Wszystkie msze œw. w dni powszednie odprawiane s¹ w dolnym
koœciele.
SpowiedŸ œw. w niedziele i w dni powszednie przed ka¿d¹
msz¹ œw. oraz:
- w niedziele od 19.00 do 20.00
- w I czwartek miesi¹ca od 16.00 do 18.15
- w I pi¹tek miesi¹ca od 16.00 do 20.00

Inne informacje parafialne:
* Uroczystoúã Sakramentu Bierzmowania odbædzie siæ w naszej parafii
dnia 25 lutego (wtorek) o godz. 17.00. Szafarzem sakramentu bædzie JE Ks.
Bp Wiesùaw Szlachetka.
* W niedzielê 9. marca, w czasie mszy o godzinie 13.30 bêdzie
udzielony sakrament chrztu œwiêtego.
* W dniach 24-30. kwietnia ks. Ùukasz organizuje autokarowà
pielgrzymkæ do Rzymu na kanonizacjæ Bù. Jana Pawùa II. W programie,
obok udziaùu w uroczystoúciach kanonizacyjnych, m.in. nawiedzenie Grobu
Jana Pawùa II, zwiedzanie Bazyliki Úw. Piotra, Bazyliki na Lateranie,
Colosseum. Koszt: 1990 zù + 30 Euro. Zapisy u ks. Ùukasza w zakrystii po
kaýdej mszy úwiêtej. Wiêcej szczegó³ów zamieœciliœmy na stronie 2.
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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk
UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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D

omowy Koœció³ Archidiecezji Gdañskiej zaprasza na wyj¹tkowe warsztaty dla ma³¿onków pod nazw¹„NAWIGACJA W
RODZINIE”, które odbêd¹ siê w niedzielê 16. marca 2014 o godzinie 18.00 w Betanii.

W trakcie trwaj¹cego oko³o 2 godzin spotkania, przeprowadzona bêdzie prezentacja multimedialna, podczas której us³yszymy, jak o swoim odkryciu
wartoœci rodziny, opowiadaj¹ znani i lubiani sportowcy, dziennikarze i aktorzy. Bêd¹ te¿ krótkie prelekcje ekspertów takich jak:
Jacek Pulikowski - in¿ynier, wyk³adowca na Politechnice Poznañskiej; znany w ca³ej Polsce jako doradca rodziny i jako autor publikacji o tematyce
rodzinnej,
Szymon Grzelak - doktor psychologii, praktyk i badacz zajmuj¹cy siê zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i m³odzie¿y,
Robert Tekieli - dziennikarz, publicysta i animator kultury niezale¿nej; szerzej w Polsce rozpoznawalny przez program telewizyjny "Jarmark cudów" i
ksi¹¿ki z serii Popularna Encyklopedia New Age,
Jacek Raciêcki - terapeuta uzale¿nieñ zwi¹zany z Centrum Pomocy Duchowej ksiê¿y Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie; moderator grup i
warsztatów dla osób uzale¿nionych i wspó³ uzale¿nionych,
Anna Ko³odziejczyk - psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia Psychologów Chrzeœcijañskich.
Uczestnicy pracuj¹ na podstawie wyœwietlanych konferencji oraz pos³uguj¹c siê opracowanym przez psychologów arkuszem ciekawych æwiczeñ. Jest
to œwietna mo¿liwoœæ przyjrzenia siê sobie, swojemu ma³¿eñstwu i swojej rodzinie. Warsztaty s¹ okazj¹ do poznania tych dziedzin, które wymagaj¹
szczególnej uwagi, naprawy, uzdrowienia. Wiêcej informacji na stronie www.kibicujrodzinie.pl.

Serdecznie zapraszamy ma³¿onków (koniecznie razem), bêdzie mo¿liwoœæ pozostawienia dzieci pod opiek¹.

Nasz nowy S¹siad

W

niedzielê, 12 stycznia, o godz. 12.00 w koœciele œw. Polikarpa,
odby³y siê uroczystoœci wprowadzenia ks. dr Andrzeja Penke na
urz¹d proboszcza s¹siedniej parafii. Uroczystej Mszy œw.
przewodniczy³ ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ. Obecni byli ks. abp senior
Tadeusz Goc³owski i ks. bp Wies³aw Szlachetka.
Ks. dr Andrzej Penke jest doktorem teologii, wyk³adowc¹ Gdañskiego
Seminarium Duchownego oraz Gdañskiego Archidiecezjalnego Kolegium
Teologicznego. Dotychczas pe³ni³ funkcjê Sekretarza Kancelarii Metropolity
Gdañskiego.
Na zdjêciu abp S³awoj Leszek G³ódŸ w trakcie wprowadzania ksiêdza dr Andrzeja Penke na stanowisko proboszcza naszej siostrzanej parafii.

Œ.p. Szczepan Baum

W

e wtorek, 4. lutego, o godz. 8.00 w naszym koœciele zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji œ.p. Szczepana Bauma. znanego gdañskiego
architekta oraz profesora Politechniki Gdañskiej, który zmar³ w
sobotê, 25. stycznia. Mia³ 82 lata.
Szczepan Baum projektowa³ m.in. obiekty u¿ytecznoœci publicznej - np.
terminal lotniczy w Gdañsku Rêbiechowie czy Galeriê "Madison", jednak jego
g³ówn¹ specjalnoœci¹ by³y koœcio³y. Zaprojektowa³ m.in. nasz koœció³
parafialny pw. Chrystusa Zbawiciela, koœció³ Matki Bo¿ej Brzemiennej w
Gdañsku - Matemblewie, koœció³ œw. Ojca Pio w Gdañsku, koœció³ Œw. Jacka w
Straszynie.
Dziêkujemy za Jego twórcz¹ pracê. Niech odpoczywa w pokoju.

Dzieñ Chorego w naszej Parafii

W

e wtorek, 11. lutego, z okazji Œwiatowego Dnia Chorego, w dolnym
koœciele o godzinie 10:00, sprawowana by³a specjalna Msza œw.,
po³¹czona z udzieleniem, chorym i starszym osobom, Sakramentu
Namaszczenia Chorych i
b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym
Sakramentem.
Nasi duszpasterze: ks.
Wojciech, ks. Henryk i ks. £ukasz
namaœcili 100 przyby³ych osób. Po
Mszy œw. ksi¹dz Proboszcz zaprosi³
chorych do BETANII na skromny
poczêstunek, przygotowany, pod
kierownictwem Pani Ani Balk,
przez Parafialny Zespó³ CARITAS
oraz Ró¿e Ró¿añcowe.

7 dniowa autokarowa pielgrzymka do Rzymu
na Kanonizacjæ Bùogosùawionego Jana Pawùa II
Termin: 24.04 – 30.04.2014

Koszt: 1.990 zù + 30 Euro

Koszt obejmuje: przejazd autokarem, noclegi w pokojach dwu lub
trzy osobowych z ùazienkami, úniadania kontynentalne i
obiadokolacje, przewodnika w Rzymie, zestaw oprowadzania
grupowego tour guide system, opieka duszpasterza podczas caùego
wyjazdu, bilety komuni-kacji miejskiej w Rzymie, ubezpieczenie KL
i NNW.
Program pielgrzymki:
1 dzieñ: wyjazd z Parafii o godz. 5.00, przejazd do Niemiec na
obiadokolacjæ i nocleg.
2 dzieñ: úniadanie, nastæpnie przejazd w okolice Rzymu na
obiadokolacjæ i nocleg.
3 dzieñ: úniadanie, zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem (m.in.
Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpañskie, Forum Romanum,
Colosseum), powrót do hotelu na obiadokolacjæ i nocleg.
4 dzieñ: po odebraniu úniadania w formie prowiantu, wyjazd do
Watykanu. Uczestnictwo w uroczystoúciach kanonizacyjnych
Bùogosùawionego Jana Pawùa II. Po poùudniu w zaleýnoúci od
organizacji ruchu w mieúcie oraz czasu do dyspozycji spacer po
Rzymie. Nastæpnie powrót do hotelu na obiadokolacjæ i nocleg.
5 dzieñ: úniadanie, nastæpnie zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem
(m.in. Bazylika úw. Piotra, nawiedzenie Grobu Ojca Úwiætego Jana
Pawùa II , Bazylika na Lateranie, Bazylika Matki Boýej Únieýnej),
powrót do hotelu na obiadokolacjæ i nocleg.
6 dzieñ: úniadanie, przejazd do Niemiec na obiadokolacjæ i nocleg.
7 dzieñ: úniadanie, wyjazd do Polski, przyjazd do Gdañska w
godzinach wieczornych.
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Zmar³a œpiewaczka Krystyna
Ingersleben-Borowska

W

pi¹tek wieczorem 31. stycznia 2014r., podczas próby chóru
dowiedzia³em siê, ¿e dnia 15. stycznia 2014 r. zmar³a Krystyna
Igersleben- Borowska, znana œpiewaczka operowa i pedagog
muzyki wokalnej. Poczu³em siê w obowi¹zku napisania kilku s³ów o Pani
Krysi. Obowi¹zek ten wynika z faktu, ¿e by³a Honorowym cz³onkiem
naszego Stowarzyszenia, czyli naszego parafialnego Chóru im. J. Orszulika.
Mogê równie¿ przekazaæ, ¿e by³a przyjacielem nas chórzystów, a przede
wszystkim moim i mojej rodziny.
Akademia Muzyczna w Gdañsku o zmar³ej napisa³a krótko: „ znakomity
pedagog Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni i
Œredniej oraz Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Gdañsku”. W pamiêci mojej,
mojego ¿ycia, które od 1964 roku by³o powi¹zane z dzia³alnoœci¹ chóraln¹,
najpierw w Chórze im. F. Nowowiejskiego we Wrzeszczu, a póŸniej w
naszym Chórze Orszulika, obecnoœæ Pani Krysi by³¹ rzecz¹ naturaln¹.
Wspó³pracowa³a ona z koœcielnymi chórami amatorskimi spo³ecznie –
nieodp³atnie. Pamiêtam wiele koncertów i wspólnych wyjazdów jakie z
Krystyn¹ Ingersleben-Borowsk¹ prze¿ywali chórzyœci z Chóru
Nowowiejskiego. Do takich wyj¹tkowych prze¿yæ mo¿na tu zaliczyæ koncert
kolêd wykonany w wigiliê Bo¿ego Narodzenia w Szpitalu dla nieuleczalnie
chorych w Pucku, prowadzonego przez siostry zakonne, zakoñczonego tak
wielkimi emocjami, ¿e wszyscy siê pop³akali. Koncertów takich i podobnych
by³o wiele, ró¿nych okolicznoœciowych, galowych, z okazji œwi¹t
koœcielnych i pañstwowych, itp. Oczywiœcie braæ œpiewacza by³a na wielu
spektaklach operowych, gdzie Pani Krysia œpiewa³a z regu³y g³ówne role, w
naszej Operze Ba³tyckiej, a tak¿e na innych scenach operowych Polski.
Poniewa¿ Pani Krysia udziela³a siê szeroko, wiêc by³o nas wielu, miêdzy
innymi z Chóru Szymanowskiego, z Chóru Echo w Gdyni, czy np. Chóru
Politechniki Gdañskiej. W latach 1965-1980 kiedy kierownictwo artystyczne
Akademickiego Chóru Politechniki Gdañskiej sprawowa³ dyrygent Andrzej
Lewandowski, a jedn¹ z jego inicjatyw by³o organizowanie raz w miesi¹cu
koncertów wybitnych solistów, Krystyna Ingersleben –Borowska by³a tak¿e
wykonawczyni¹ takiego koncertu i poœwiêci³a go w ca³oœci pieœniom
Stanis³awa Moniuszki. By³a to uczta duchowa, któr¹ mia³em okazjê prze¿yæ,
zw³aszcza, ¿e prezentowany przez Pani¹ Krysiê warsztat wokalny by³ na
najwy¿szym poziomie, a oryginalna barwa g³osu, brzmi¹cego jak srebrzysty
dzwoneczek, pozwala³a rozkoszowaæ siê tak piêkn¹ muzyk¹
Szkoda, ¿e w dzisiejszych czasach w mediach zanik³ fachowy g³os
muzykologów, czy krytyków muzycznych, bo wówczas z pewnoœci¹
dowiedzielibyœmy siê du¿o wiêcej o koncertach, repertuarze i innych
osi¹gniêciach artystycznych Pani Krysi. Nie by³o tajemnic¹, ¿e Pani Krysia
Ingersleben – Borowska mog³a zrobiæ wielk¹ miêdzynarodow¹ karierê
œpiewacz¹, gdy¿ by³y do niej kierowane zaproszenia na nagranie do Londynu
w Radio BBC, ale nie by³o mo¿liwoœci zrealizowania tego projektu, gdy¿

Wyjazd do Bia³ego Dunajca

W

poniedziaùek 27. stycznia o 9.00 m³odzi z LSO wyruszyli z ks.
£ukaszem i ks. Grzegorzem do Biaùego Dunajca. Oto relacja
jednego z uczestników:
Chwila rozmowy z Ksiædzem Proboszczem i jedziemy. Okoùo godziny
21.00 dojechaliúmy na miejsce. Po drodze jeszcze pomodliliúmy siæ w
Czæstochowie.
We wtorek rano byùo spotkanie formacyjne, natomiast po obiedzie
narty. Ci którzy nie umieli jeêdziã uczyli siæ z Kubà i Ksiædzem Ùukaszem,
natomiast Ci, którzy umieli, jeêdzili po stoku. Oczywiúcie jazda „na krechæ”
byùa tæpiona, kto
zostaù przyùapany,
wylatywaù ze stoku.
W úrodæ zaú
pojechaliúmy do
Zakopanego. Tam
byliúmy na Wielkiej
Krokwi, gdzie moýna
byùo siæ przekonaã, ýe
jednak nie jest ona
taka maùa. Gratulacje
dla pani Magdy, która pokonaùa læk wysokoúci.
Póêniej w Zakopanem byliúmy na Krupówkach, gdzie moýna byùo
kupiã pamiàtki i ruszyliúmy do Aquaparku. Po zakoñczeniu zabawy w
wodzie ruszyliúmy z powrotem „na bazæ”, gdzie po obiadokolacji
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w³adze PRL-u nie chcia³y wydaæ jej paszportu, w odwecie za œpiewy po
Koœcio³ach.
Z chwil¹ powstania naszego chóru parafialnego przy parafii Chrystusa
Zbawiciela w Gd-Osowej, zaprosi³em Pani¹ Krystynê Ingersleben
–Borowsk¹ do wspó³pracy z naszym zespo³em i nie spotka³em siê z
odmow¹. Pani Krysia wystêpowa³a z nami na naszych koncertach
wykonuj¹c ró¿ne pieœni solowe, w tym wiele z naszym towarzyszeniem. Ks.
proboszcz senior Henryk Bietzke, przy okazji obecnoœci w naszej parafii
Pani Krysi, zawsze podkreœla³ swoj¹ znajomoœæ z jej osob¹ i wskazywa³ na
jej pocz¹tki, w okresie swojego studiowania w Seminarium Duchownym w
Pelplinie, kiedy to organizowa³ tam koncerty i przywozi³ solistów z opery, a
wœród nich Pani¹ Krystynê. Pamiêtam te¿ tak¹ sytuacjê, kiedy to przed
koncertem kolêd brakowa³o nam akompaniatora do utworów solowych i
rozwi¹zaniem tej sytuacji by³a zgoda Pani Krystyny, ¿e zaœpiewa przy
akompaniamencie nastolatka, a by³ nim Pawe³ Rydel, obecny organista w
Parafii pw. Œw. Polikarpa oraz pracownik Akademii Muzycznej.
Wieloletnia wspó³praca sk³oni³a naszych chórzystów do zwi¹zania z
naszym Stowarzyszeniem Pani¹ Krystynê Ingersleben – Borowsk¹, poprzez
nadanie uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia Honorowego Cz³onkowstwa
naszego Stowarzyszenia, które przyjê³a. Myœlê, ¿e jednym z jej ostatnich
wyjazdów, by³a pielgrzymka z naszym chórem w miesi¹c po œmierci
Papie¿a Jana Paw³a II, która wiod³a przez Licheñ, Czêstochowê,
£agiewniki, Kalwariê Zebrzydowsk¹ i Wadowice.* Ca³oœæ tej pielgrzymki
to temat do odrêbnego artyku³u. W jej trakcie osobiœcie zauwa¿y³em bardzo
wyj¹tkowe prze¿ywanie wszystkich chwil przez Pani¹ Krysiê. Jej olbrzymi
szacunek do Polski i naszej muzyki przejawia³ siê zawsze du¿ym
wzruszeniem i wra¿liwoœci¹, zawsze w³aœciw¹ postaw¹, która objawia³a siê
przyk³adem, dla obecnych na koncertach, ¿e nale¿y wstaæ podczas
œpiewania utworów uznanych za polskie Hymny, jak Gaude Mater Polonia,
Rota, Bogurodzica. Przez tak d³ug¹ trasê, na moj¹ proœbê, Pani Krysia
opowiada³a w autokarze ciekawe anegdoty ze swojego ¿ycia artystycznego,
jak równie¿ udziela³a nam wskazówek odnoœnie ustawienia i emisji g³osu.
Krystyna Ingersleben Borowska by³a osob¹ bardzo wra¿liw¹, dobr¹ i
uczynn¹, a przejawia³o siê to nie tylko w jej sposobie bycia, ale przede
wszystkim w jej dobrych uczynkach, których by³o wiele i jako przyk³ad
mogê podaæ oddanie swojej siostrze jednej nerki dla uratowania jej ¿ycia,
czy chocia¿by tak prozaiczna sprawa, jak jej œpiew na z³otych godach moich
rodziców. Równie¿ jej zawód œpiewaka, daj¹cy nam s³uchaczom wiele
radoœci za perfekcyjne wykonywanie utworów, z piêkn¹ barw¹ g³osu,
sprawia, ¿e wielu z nas d³ugo bêdzie j¹ wspominaæ, a pamiêæ o niej nie
ulegnie zatarciu.
Koñcz¹c sk³adamy Rodzinie Zmar³ej kondolencje i mamy nadziejê, ¿e
z mi³oœci¹ patrzy Ona z Domu Ojca na wszystkich swoich bliskich, na
wszystkich których kocha³a, a my po³¹czmy siê w modlitwie za Jej Duszê,
najlepiej jak umiemy, zw³aszcza pieœni¹.
Gdañsk, dnia 1. lutego 2014 r.
Konrad Hoga
Prezes Chóru im. ks. prof. J. Orszulika
ruszyliúmy na stok.
Wieczorem czekaùa na nas jeszcze niespodzianka w postaci pizzy,
poniewaý Bartek i Ania mieli urodziny.
W czwartek moýna byùo (wreszcie!) siæ wyspaã, a Ksiàdz Ùukasz
wywiózù nas do Ludêmierza, gdzie pomodliliúmy siæ oraz kaýdy mógù
zadzwoniã dzwonem. Byùa teý maùa bitwa na únieýki i msza úwiæta w
bazylice. Po powrocie i obiedzie ruszyliúmy na stok.
Piàtek byù
natomiast najbardziej
intensywnym dniem.
Rano pojechaliúmy na
termy do Szaflar. Po
powrocie na obiad
poszliúmy na narty, a
po nartach byù jeszcze
kulig. Kulig z pochodniami, zaú po dotarciu
na miejsce czekaùo na
nas ognisko i kieùbasa,
oraz úpiewanie.
W sobotæ z rana
ruszyliúmy juý do
domu, jednak po
drodze odwiedziliúmy jeszcze sanktuarium w Ùagiewnikach, gdzie
uczestniczyliœmy we mszy œwiêtej oraz, po „lekkim” przegùodzeniu,
wst¹piliœmy do mcdonalda. Okoùo godziny 22 zawitaliúmy z powrotem w
Osowej, przy koúciele.
Grzegorz Siwik
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Maria Bernadetta Sobirous (1844 - 1879)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 16. kwietnia

L

iturgiczne wspomnienie œw. Bernadetty (16.kwietnia) poprzedza
œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes w dniu11. lutego. W tym
dniu bowiem w roku 1858 Matka Bo¿a objawi³a siê skromnej 14.
letniej Bernadetcie, a 25. marca, kiedy dziewczynka zapyta³a Piêkn¹ Pani¹ o
Jej imiê, otrzyma³a odpowiedŸ: „Jestem Niepokalane Poczêcie”.
18 razy widzia³a i rozmawia³a z Maryj¹ w
grocie massabielskiej. 19. lutego bierze ze
sob¹ œwiecê i zapala j¹ podczas ró¿añca.
Zrodzi³a siê w ten sposób tradycja
trwaj¹ca do dziœ. Spotkaniom z Piêkn¹
Pani¹ towarzyszy coraz wiêcej ludzi, z
ró¿nymi zreszt¹ intencjami. Na przyk³ad
23. lutego wœród 150 ludzi jest Pierre
Romain Dozous, lekarz naturalista. Chce
zdemaskowaæ to zjawisko i w imiê nauki
ujawniæ ca³e to „oszustwo”. I to w³aœnie
on jest bezpoœrednim œwiadkiem tzw.
„cudu œwiecy”: p³omieñ zapalonej œwiecy
d³u¿sz¹ chwilê obejmuje palce
dziewczynki, ona natomiast na to nie
reaguje i nadal rozmawia z Maryj¹.
Wtedy w³aœnie us³yszy sekrety
dotycz¹ce jej samej, ¿e wst¹pi do zakonu,
¿e bêdzie ciê¿ko chorowa³a i bardzo wczeœnie umrze; zrozumia³a, ¿e
uzdrawiaj¹ce Ÿróde³ko wody nie bêdzie przeznaczone dla niej. Bêdzie
musia³a przejœæ przez wiele surowych prób, przecie¿ nikt jej nie wierzy³. By³a
oskar¿ona o oszustwa i k³amstwa - nawet przez w³asn¹ matkê.
Zachowywa³a zawsze absolutny spokój i cierpliwie t³umaczy³a czego
sobie ¿yczy Piêkna Pani. By³a przes³uchiwana przez miejscowego
proboszcza, policjanta, komisarza i sêdziego. Zostaje nawet uwiêziona jako
oszustka.
W³adze czyni¹ wszystko, by nie dopuœciæ do „nielegalnych” zebrañ
religijnych przy grocie massabielskiej. Na ¿yczenie w³adz zostaj¹
zbudowane bariery, które maj¹ uniemo¿liwiæ dotarcie do groty. A jednak
coraz wiêcej ludzi przychodzi i modli siê na ró¿añcu, wœród nich, 16. lipca,
zakryta kapturem i nierozpoznana przez ludzi Bernadetta, ostatni raz
rozmawia z Niepokalan¹.
Odt¹d w ¿yciu 14. letniej dziewczynki rozpoczyna siê nastêpny okres,
okres „dawania œwiadectwa”. I nie tylko wobec przedstawicieli w³adz. Do jej
domu trafiaj¹ dziennikarze, ciekawscy wczasowicze, biskupi, egzaltowane
bigotki i powa¿ni naukowcy. Wizyty goœci, nie zawsze proszonych, by³y tak
czêste, ¿e próbowano Bernadettê umieœciæ w hospicjum sióstr.

Z cyklu: Bez cnót nie ma wychowania (odcinek 7 ostatni)

CNOTA DOBRYCH MANIER

D

o najwa¿niejszych, omówionych (nie teologolalnych) cnót:
prawdomównoœci, pokory, pos³uszeñstwa, cierpliwoœci,
roztropnoœci, rozwagi, wstrzemiêŸliwoœci i pracowitoœci, zaliczyæ
trzeba tak¿e cnotê dobrych manier, popularnie zwan¹ „dobrym
wychowaniem”, a z francuskiego „ savoir vivre”. „Savoir-vivre” mo¿na
przet³umaczyæ jako „sztuka ¿ycia”. Popularny splot s³ów, który mo¿na
rozumieæ jako : znajomoœæ obyczajów i form towarzyskich oraz regu³
grzecznoœci, umiejêtnoœæ postêpowania w ¿yciu i radzenia sobie w ró¿nych
trudnych sytuacjach. Zasady savoir-vivre'u dotycz¹ przede wszystkim kilku
g³ównych dziedzin ¿ycia:
- nakrywania, podawania do sto³u i jedzenia,
- wygl¹du, prezencji (np. postawy, higieny) i w³aœciwego ubioru,
-form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjêciach),
- komunikacji (tak¿e telefonicznej i internetowej),
- zachowania siê w szczególnych sytuacjach.
Warto nadmieniæ, ¿e savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a wiêc
znacz¹co ró¿ni siê od siebie w zale¿noœci od regionu œwiata. Znajomoœæ
zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej
cz³owieka. A¿ dziwne, ¿e cnota dobrych manier jest obecnie tak
zaniedbywana przez w³adze oœwiatowo-wychowawcze, rodziców i
wychowawców, a równie¿ przez organizacje pozarz¹dowe i biznesowe. Poza
nielicznymi wydawnictwami ksi¹¿kowymi, nie ma wœród pedagogów

W wieku 16 lat po raz pierwszy rozpoczyna regularn¹ naukê w szkole.
Przychodzi³o to jej z ogromnym trudem. Nie mia³a natomiast ¿adnych
problemów z tzw. robótkami rêcznymi
W roku 1866 rozpoczyna siê nowy etap w krótkim ¿yciu Bernadetty.
Udaje siê do Nevers i klasztor staje siê jej schronieniem, niestety stan
zdrowia dziewczynki z Pirenejów nieustannie siê pogarsza. Jej zadaniem w
klasztorze jest opieka nad chorymi, jednak bardzo szybko to ni¹ trzeba siê
bêdzie opiekowaæ. Dzieñ 16. kwietnia 1879 roku bêdzie ostatnim dniem jej
ziemskiego ¿ycia.
Cia³o Bernadetty zosta³o z³o¿one do grobu pod posadzk¹ kaplicy domu
generalnego. Notowano przypadki otrzymywania szczególnych ³ask za
poœrednictwem tej, która umar³a w opinii œwiêtoœci. W roku 1925 zosta³a
beatyfikowana, a 8. grudnia 1933 roku papie¿ Pius XI og³osi³ jej
kanonizacjê.
A co z Lourdes? Od pierwszych objawieñ w³adze koœcielne z du¿¹
rezerw¹ odnosi³y siê do tego, co dzia³o siê przy grocie massabielskiej.
Dopiero 18. stycznia 1862 roku biskup miejscowy Torbes oficjalnie uznaje
autentycznoœæ objawieñ i
zezwala na kult publiczny. Odt¹d grota Massabielle z „nielegalnego
miejsca kultu” staje siê
sanktuarium maryjnym.
33 lata temu wydobyto
cia³o œwiêtej i umieszczono w bazylice; wbrew
wszelkim prawom
natury, w ogóle nie ulega
ono procesowi rozk³adu,
do dziœ zachowuj¹c
œwie¿oœæ i piêkno - fragment na zdjêciu powy¿ej).
Sceneria lourdskiego sanktuarium jest niepowtarzalna: zachwycaj¹ce
widoki, barwne procesje, przepiêkne maryjne bazyliki, cudownie wpisuj¹ce
siê w górski krajobraz, a zw³aszcza sama Grota Objawienia z figur¹ Piêknej
Pani i cudownym Ÿród³em przyci¹gaj¹cym miliony pielgrzymów, a
szczególnie chorych.
Lourdes nale¿y do najs³ynniejszych miejsc Boskiej interwencji na
ludzkie niemoce. Dokumentacje owych wydarzeñ opracowuje
Miêdzynarodowa Komisja Lekarska która odnotowuje oko³o 7 tysiêcy
uzdrowien, nie daj¹cych siê wyjaœniæ naukowo, chocia¿ Komisja
Teologiczna spoœród nich tylko 69 okreœla jako uzdrowienia cudowne.
Gor¹co zachêcam do pielgrzymowania do przepiêknego sanktuarium
we francuskich Pirenejach, do wypicia lub k¹pieli, w lourdskich Ÿród³ach,
wody oczyszczaj¹cej i uzdrawiaj¹cej. Tu bowiem Matka Bo¿a z ufnoœci¹
prowadzi do jedynego Ÿród³a zbawienia - do swojego Syna Jezusa
Chrystusa.
Ks. Henryk Bietzke

zainteresowania szko³ami czy lekcjami „dobrych manier”. Niestety, nie
s³yszy siê, ¿eby rodzice byli zainteresowani tym tematem. Chocia¿ tylko w
czêœci takiego zainteresowania, jakim darz¹ kszta³cenie swoich pociech w
znajomoœci jêzyków obcych. St¹d ró¿nego rodzaju szko³y jêzyków obcych
powstaj¹ i dobrze prosperuj¹ prawie w ka¿dej miejscowoœci Polski, nie ma
natomiast szkó³ „savoir vivre”. A szkoda! Bo „dobre wychowanie” nie
dotyczy tylko konwenansów i tego, co popularnie nazywamy
„kindersztub¹”, ale obejmuje te¿ zachowanie moralnie poprawne ! Np. (co
niezwykle wa¿ne !) naturalny szacunek dla osób w podesz³ym wieku. Nie
mo¿na myliæ cnoty dobrych manier z „poprawnoœci¹ polityczn¹”, bo ta
bagatelizuje cnotê prawdomównoœci i niektóre inne cnoty. „Zachowanie
moralnie poprawne” pozwala m.in. w³aœciwie i szeroko u¿ywaæ jêzyka, w
którym s³owa „proszê”, „dziêkujê” i „przepraszam” s¹ powszechnie
stosowane w stosunkach miêdzyludzkich. I nie s¹ wtedy one przykrywk¹ do
dzia³añ i zachowañ sprzecznych z ich wydŸwiêkiem. Ludzie „dobrze
wychowani” nie bêd¹ hipokrytami!
Koñcz¹c cykl felietonów na temat cnót trzeba przypomnieæ, ¿e
harcerstwo opiera swój program wychowawczy na trzech idea³ach: Bóg,
Honor i Ojczyzna, dodaj¹c do nich Naukê i C n o t y. Trzy listki harcerskiej
lilijki oznaczone s¹ literami ONC, które s¹ synonimami Ojczyzny, Nauki i
Cnót.
Dziadek
Inspiracja w temtach poruszonych w cyklach o wychowaniu:
http://www.edukacja-klasyczna.pl
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