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1. listopada

PADZIERNIK 2013

Intencje modlitewne na listopad
Ogólna:Aby kap³ani, którzy prze¿ywaj¹ trudnoœci, doznali pociechy w
cierpieniach, wsparcia w w¹tpliwoœciach i utwierdzenia w wiernoœci.

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych

R

adujemy siê wszyscy w Panu podczas tej
uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych, a jest to
radoœæ szczera, jasna, pokrzepiaj¹ca, jak
radoœæ kogoœ, kto znajduje siê w du¿ej rodzinie i wie,
¿e w niej zapuœci³ korzenie i mo¿e czerpaæ z niej soki
¿ywotnoœci i to¿samoœci duchowej.
Otóz my dzisiaj duchem naszym zanurzeni
jesteœmy w ten nieprzeliczony t³um œwiêtych,
zbawionych, którzy...otaczaj¹ nas, dodaj¹ odwagi i
wszyscy razem œpiewaj¹ w potê¿nym chórze chwa³y
Temu, którego Psalmiœci s³usznie nazywaj¹ “Bogiem
mojego Zbawienia” (Ps 25,5) i “Bogiem mojej radoœci
i mojego wesela” (Ps 43,4).
U podstawy i w centrum tego obcowania jest sam
Bóg, który nie tylko wzywa nas do œwiêtoœci, lecz
równie¿ - i przede wszystkim - wspania³omyœlnie daje
nam j¹ we krwi Chrystusa, zwyciê¿aj¹c w ten sposób
nasze grzechy... Powinniœmy zawsze œpiewaæ Panu
hymn dziêkczynienia i uwielbienia, jak czyni³a to
Maryja w swoim Magnificat, aby “uznaæ i radoœnie
g³osiæ wspania³omyœlnoœæ i dobroæ Ojca, który nas
uzdolni³ do uczestnictwa w dziale œwiêtych w
œwiat³oœci... I nas przeniós³ do królestwa swego
umi³owanego Syna” (Kol 1,12,13).
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych zatem zachêca nas
równie¿, abyœmy nie zamykali siê nigdy w sobie, lecz
patrzyli ku Panu, abyœmy rozjaœnili siê (por. Ps 34,6),
byœmy nie cenili naszych ubogich cnót, lecz ³askê
Boga, który zawsze nas zawstydza (por. £k 19, 5-6):
byœmy nie przeceniali naszych si³, lecz zaufali po
synowsku Temu, który nas umi³owa³, kiedy byliœmy
jeszcze grzesznikami (por. Rz 5,8); i równie¿, abyœmy
nigdy nie ustali w czynieniu dobra.
Wszyscy œwiêci byli i s¹, chocia¿ w ró¿nym
stopniu, ubodzy duchem a zarazem cisi, strapieni,
³akn¹cy i spragnieni sprawiedliwoœci, mi³osierni i
czystego serca, pokój czyni¹cy i przeœladowani z
powodu Ewangelii. I my równie¿ winniœmy byæ tacy.
“Wol¹ Boga jest nasze uœwiêcenie” (por. 1 Tes 4).
Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

2. listopada
Dzieñ Zaduszny

Misyjna: Aby Koœcio³y w Ameryce £aciñskiej wysy³a³y misjonarzy do
innych Koœcio³ów, jako owoc misji kontynentalnej.

INFORMACJE PARAFIALNE
W pi¹tek, 1. listopada, obchodziæ bêdziemy
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych.
Msze œw. wg porz¹dku niedzielnego, czyli: 7.30, 9.30, 10.30,
11.30, 12.30, 16.00 i 20.00. Msza œw. o godz. 10.30 zostanie
odprawiona za bliskich naszemu sercu, których po¿egnaliœmy w
ostatnim roku. Przynieœmy na tê mszê œw. œwiecê lub znicz z
wypisanym imieniem osoby zmar³ej, które umieœcimy przed
o³tarzem. Pó³ godziny przed msz¹ œw. odmówimy ró¿aniec za
zmar³ych.
2. listopada (sobota) we
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych - Dzieñ Zaduszny
- msze œw. o godz. 7.15, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.15
wypominkowa.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê Uroczystoœci¹ mo¿na pobieraæ
kartki wypominkowe, na których wypiszemy imiona naszych
zmar³ych. Bêdziemy je odczytywaæ na mszach œw., sprawowanych za
ich dusze, przez okres oktawy modlitw za zmar³ych, czyli od 2. do 8.
listopada o godz. 19.15 a w niedzielê, 3 listopada, o 20.00. Pó³
godziny przed msz¹ œw. odmówimy ró¿aniec za zmar³ych.
Wypisane wypominki mo¿na przynosiæ do zakrystii, do biura
parafialnego lub w niedzielê do przygotowanych stolików.
¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(wrzesieñ 2013):
£aski chrztu dost¹pi³:
Adrianna T³oczkowska, 08.09.2013
Jakub Mruga³a, 08.09.2013
Tymon Kriesel, 08.09.2013
Julian Wolski, 08.09.2013
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Agnieszka Wentk i Tomasz ¯ygo, 20.09.2013
Justyna ¯oczek i Jakub Kowalewski, 21.09.2013
Ma³gorzata Stawicka i Piotr Mieczkowski, 28.09.2013
Do Pana odeszli:
Krystyna Monkiewicz, l. 78
Halina Kowalska, l. 84
Kazimiera Nowakowska, l. 82
Antonina Felchner, l. 91
Henryk Kwiatkowski, l. 70
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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ROK WIARY 2012/2013
Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele

PAMIÊTAJMY

W

kwietniowym numerze Rodziny Osowskiej (RO nr 168) przypomnieliœmy pokrótce ogólne normy dotycz¹ce odpustów w Koœciele katolickim.
Poniewa¿ „odpust zupe³ny jest jednym z najwiêkszych darów mi³osierdzia Bo¿ego, który cz³owiek mo¿e uzyskaæ codziennie”, kontynuujemy
ten temat, przypominamy o nim i przekazujemy kolejne informacje, z tym wielkim Bo¿ym darem zwi¹zane.

ODPUST ZUPE£NY
Jest to darowanie cz³owiekowi wobec Boga wszystkich kar doczesnych, nale¿nych za grzechy, odpuszczone ju¿ co do winy w Sakramencie
Pokuty.
Kto uzyska odpust zupe³ny dla siebie - uniknie kar czyœæcowych. Kto ofiaruje odpust zupe³ny za zmar³ych - ratuje dusze z czyœæca.
WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPE£NEGO
I. Godne przyjêcie Cia³a Pañskiego - tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi œwiêtej. Po jednej Spowiedzi œwiêtej mo¿na przyjmowaæ wielokrotnie Cia³o
Pañskie, np. codziennie przez ca³y miesi¹c .
Po jednej spowiedzi sakramentalnej mo¿na uzyskaæ kilka odpustów zupe³nych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie
w intencjach Ojca Œwiêtego zyskuje siê tylko jeden odpust zupe³ny.
II. Wolnoœæ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego - tzn. trzeba wykluczyæ na przysz³oœæ dobrowolne i œwiadome powtarzanie
grzechów ciê¿kich i lekkich, tzn. nie wolno u siebie tolerowaæ z³ych przyzwyczajeñ lub dobrowolnie trwaæ w jakimkolwiek na³ogu. Brak takiej wolnoœci wyklucza mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³nego.
III. Wype³nienie okreœlonej czynnoœci - tych czynnoœci wyznaczy³ Koœció³ wiele i s¹ one zwi¹zane z ró¿nymi okazjami. Podajemy niektóre z nich:
1. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu przez pó³ godziny w koœciele lub w kaplicy przed Najœwiêtszym Sakramentem publicznie
wystawionym lub przechowywanym w tabernakulum;
2. Pobo¿ne odmówienie jednej czêœci Ró¿añca œwiêtego (np.: tajemnice bolesne lub tajemnice chwalebne) wspólnie z kimœ w dowolnym
miejscu, lub samemu, ale wówczas tylko w koœciele lub kaplicy;
3. Pobo¿ne odmówienie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego przed Najœwiêtszym Sakramentem publicznie wystawionym lub
przechowywanym w tabernakulum - tylko w Polsce (o tym szerzej pisaliœmy ju¿ w numerze kwietniowym);
4. Pobo¿ne czytanie Pisma Œwiêtego przez pó³ godziny z szacunkiem nale¿nym S³owu Bo¿emu i na sposób lektury duchownej;
5. Modlitwa za zmar³ych - odpustu zupe³nego, który mo¿na ofiarowaæ jedynie za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (za konkretn¹ osobê zmar³¹,
b¹dŸ ogólnie za duszê zmar³ego, który tego odpustu potrzebuje) udziela siê wiernemu, który w poszczególne dni od 1 do 8 listopada
pobo¿nie nawiedzi cmentarz i pomodli siê choæby tylko w myœli za zmar³ych lub we Wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych – Dzieñ
Zaduszny (lub za zgod¹ ordynariusza w niedzielê poprzedzaj¹ca albo nastêpuj¹c¹, wzglêdnie w Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych)
nabo¿nie nawiedzi koœció³ lub kaplicê i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzê;
6. Odprawienie Drogi Krzy¿owej w koœciele, w kaplicy lub na kalwarii, czyli przed stacjami Drogi Krzy¿owej zatwierdzonej przez W³adzê
Koœcieln¹, rozwa¿aj¹c mêkê i œmieræ Chrystusa. W odprawianiu indywidualnym wymaga siê przechodzenia od jednej stacji do drugiej.
Je¿eli jednak tê praktykê odprawia siê publicznie i wszyscy bior¹cy udzia³ nie mog¹ bez zamieszania przechodziæ od stacji do stacji,
wystarczy, je¿eli przechodzi prowadz¹cy Drogê Krzy¿ow¹, podczas gdy inni pozostaj¹ na swoim miejscu;
7. Pobo¿ne uczestniczenie w nabo¿eñstwie „Gorzkich ¯ali” jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu – tylko w Polsce
IV. Modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego - np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaœ Maryjo" lub jakakolwiek inna modlitwa.
By uzyskaæ odpust zupe³ny, który mo¿na ofiarowaæ za siebie samego b¹dŸ za zmar³ych, trzeba byæ ochrzczonym, nie mo¿na byæ
ekskomunikowanym, nale¿y znajdowaæ siê w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, przynajmniej pod koniec wype³niania przepisanych czynnoœci, powinno siê mieæ
przynajmniej ogóln¹ intencjê zyskania odpustu oraz wype³niæ w okreœlonym czasie i we w³aœciwy sposób nakazane czynnoœci .
Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ tylko jeden raz w ci¹gu dnia (…). Jednak¿e w chwili œmierci wierny mo¿e uzyskaæ odpust zupe³ny, chocia¿by tego
dnia uzyska³ ju¿ wczeœniej inny odpust zupe³ny.
Odpust zupe³ny, jaki mo¿emy otrzymaæ w Koœciele Œwiêtym codziennie i codziennie ofiarowaæ za dusze w czyœæcu cierpi¹ce jest bardzo konkretnym
uczynkiem mi³osierdzia wobec tych dusz. A mo¿liwoœæ pomocy duszom w czyœæcu cierpi¹cym to przeogromna ³aska, jakiej udziela nam Chrystus za
poœrednictwem Swojego Koœcio³a. Skorzystajmy z niej, podejmuj¹c ten jak¿e – w porównaniu z jego skutkami - niewielki wysi³ek, by ratowaæ tych, którzy
ju¿ sami sobie pomóc nie mog¹.
Opracowanie JB
W opracowaniu pos³u¿ono siê:
1.
Odpust zupe³ny i odpusty cz¹stkowe – opr. o. Bonifacy H. Knapik, OFM; Katowice 2009;
2.
Wykaz odpustów, Normy i nadania. Przek³ad przygotowany na podstawie Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, editio
quarta, reimpressio, Libreria Editrice Vaticana 2004.

Co myœlisz o Œwiêtych?

J

eœli chcesz us³yszeæ, ¿e ka¿dy z nas jest powo³any do
œwiêtoœci i jeœli chcesz poznaæ i zobaczyæ Œwiêtoœæ Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest Ÿród³em
œwiêtoœci, to przyjdŸ na:

ŒWIÊTY ZWYCIÊ¯A,
1. listopada na godzinê 20.30.

Jezus Ciebie zaprasza...
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DIAMENTOWE GODY
Pañstwa
Kazimiery i Mieczys³awa
Czajkowskich
Znani od 22 lat jako w³aœciciele, wci¹¿ czynnej, Ksiêgarni „Przy
Kominku”, w 2003 roku obchodzili w Osowej swoje „Z³ote Gody”, w
bie¿¹cym miesi¹cu 2013. roku, obchodz¹ „Diamentowe”! 60 lat
ma³¿eñstwa, w tym 35 lat mieszkaj¹c w naszym osiedlu. Na moj¹ proœbê, Pan
Mieczys³aw, zgodzi³ siê odpowiedzieæ na kilka pytañ:
Czytelnicy z pewnoœci¹ chcieliby
wiedzieæ, jak siê Pañstwo poznali?
Poznaliœmy siê zaraz po II. wojnie
œwiatowej, latem 1945. roku, jako
dwunastolatki, mieszkaj¹cy w s¹siedztwie, bawi¹cy siê razem „w piaskownicy
na podwórzu”, uczêszczaj¹cy do tego
samego Gimnazjum ksiê¿y Salezjanów
w Ostrzeszowie Wlkp., rodzinnym
mieœcie Kazimiery. Ja, jako urodzony
poznaniak, znalaz³em siê z rodzin¹ w
Ostrzeszowie po wojnie. Ksiê¿a
Salezjanie byli aktywnymi sponsorami
ideowego harcerstwa. Oboje byliœmy
jego cz³onkami, spotykaliœmy siê na
obozach harcerskich, a któregoœ lata
prowadziliœmy kolonie zuchowe na
Podkarpaciu. W 1949 roku wyjechaliœmy z Ostrzeszowa do szkó³ ponad
gimnazjalnych: Kazimiera do
Wroc³awia, a ja do Gdañska. Jako
narzeczeni, a potem ma³¿onkowie
zamieszkaliœmy w Sopocie, potem w
Gdañsku-Wrzeszczu i BrzeŸnie.

3
W Osowie znani s¹ Pañstwo ze swojej dzia³alnoœci spo³ecznej. Czy
móg³bym prosiæ o krótkie omówienie?
Po przejœciu na emeryturê, w roku 1992, poœwiêci³em wolny czas
dzia³alnoœci spo³ecznej. W latach dziewiêædziesi¹tych ub. wieku dzia³a³em
aktywnie w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, patronuj¹c powstaniu
miejscowej prasy i portali internetowych. Organizowa³em lub
wspó³organizowa³em pierwsze wycieczki i pielgrzymki osowian, na dawne
Kresy Wschodnie i do Ziemi Œwiêtej. W 1997 roku wspó³ inicjowa³em
reaktywacjê chóru parafialnego, którego przez kilka lat by³em
wiceprezesem i œpiewa³em w nim, jako tenor. W 2000. roku za³o¿y³em w
Gdañsku-Osowej tzw. Radê Przyjació³ Harcerstwa, która zachêca dzieci i
m³odzie¿ do wstêpowania do tej organizacji. Prowadzi³em w gazetce
parafialnej „Rodzina Osowska” K¹cik Harcerski, dziel¹c siê wiedz¹
harcersk¹ z czytelnikami. Aktualnie, jako cz³onek redakcji, piszê artyku³y o
wychowaniu dzieci i m³odzie¿y, korzystaj¹c z podrêcznikowo-internetowej
wiedzy pedagogicznej o wychowaniu
klasycznym.
¯ona Kazimiera wspiera mnie w
tych wszystkich zajêciach, prowadz¹c
jednoczeœnie Ksiêgarniê „Przy
Kominku”, która jest pewnego rodzaju
miejscem spotkañ i wymiany
pogl¹dów s¹siadów i znajomych. Od
wielu lat hobby mojej ¿ony, to hafty i
szyde³kowanie, o czym mo¿e siê
przekonaæ ka¿dy klient, odwiedzaj¹cy
j¹ w Ksiêgarni.
Jako uwieñczenie swojej mi³oœci
do harcerstwa, ma³¿eñstwo nasze
przy³¹czy³o siê w roku 2007. do ekipy
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, bior¹c udzia³ w Œwiatowym
Jamboree 100.lecia Skautingu w
Wielkiej Brytanii.

Wynika z tej relacji, ¿e niewiele
Pañstwu pozostaje czasu wolnego. Jak
go wykorzystujecie?
Mimo podesz³ego wieku, chêtnie
wykorzystujemy latem dobr¹ pogodê i
razem uprawiamy kajakarstwo
Jaki przebieg mia³a Pañstwa praca zawodowa?
jeziorowe i rzeczne. W m³odoœci uprawialiœmy wiele sportów: m.in. ¿ona Otó¿, ja ukoñczy³em studia magisterskie na Wydziale Budowy Okrêtów
gimnastykê parterow¹, a ja - jachting pe³nomorski.
Politechniki Gdañskiej i 35 lat pracowa³em w biurach projektowokonstrukcyjnych przemys³u okrêtowego, g³ównie jako generalny projektant.
Dziêkujê za ten króciutki wywiad. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e Pan
W latach 1972-1974 by³em dyrektorem Pionu Statków i przewodnicz¹cym
Mieczys³aw Czajkowski by³ równie¿ wspó³ inicjatorem i cz³onkiem zarz¹du
Rady Naukowo - Technicznej w Centrum Techniki Okrêtowej, wiele
Stowarzyszenia „Przyjazna Osowa”, by³ w latach 2004 i 2005 nominowany
podró¿owa³em s³u¿bowo i prywatnie (z ¿on¹), po wielu krajach Europy,
do tytu³u „Osowianina Roku” oraz uzyska³ honorowy tytu³ „Przyjaciela
Afryki Pó³nocnej, Azji i Ameryki Pó³nocnej.
Gimnazjum Nr 33 w Osowej”.
Kazimiera zdawa³a maturê w Technikum Budowlanym w 1954 r., bêd¹c
w stanie b³ogos³awionym, z pierwszym synem. W latach 1975-1978 i 1985Koñcz¹c, pragnê Pañstwu ¿yczyæ, w imieniu Redakcji “Rodziny
1990 oboje pracowaliœmy na kontraktach w Algierii i w Libii, jako
Osowskiej”, przede wszystkim Bo¿ego B³ogos³awieñstwa, zdrowia i wielu
projektanci w budownictwie, a ja w Libii jako wyk³adowca na
spokojnych lat ¿ycia. Jesteœcie ¿ywym, katechetycznym przyk³adem
Uniwersytecie w Tripolisie. W latach osiemdziesi¹tych ub. wieku, ¿ona
wieloletniego ma³¿eñskiego wspó³¿ycia w rodzinie katolickiej.
pracowa³a w Spó³dzielni Mieszkaniowej w Osowie.
Szczêœæ Wam Bo¿e!
Czy wypada zapytaæ o Pañstwa osobiste przekonania?
Oczywiœcie. Oboje byliœmy i jesteœmy bezpartyjni. Jesteœmy
zdecydowanymi konserwatystami w sprawach moralnych i rodzinnych,
uznajemy prymat prawa naturalnego, objawionego w dekalogu, nad prawem
stanowionym. Jednoczeœnie jesteœmy zwolennikami wolnego rynku i
liberalnych stosunków gospodarczych oraz ustroju demokratycznego, z
ograniczeniem partyjniactwa. Oboje popieramy postêp techniczny,
usprawniaj¹cy ¿ycie spo³eczne. Pos³ugujemy siê komputerami,
smartfonami, a ja, w szerokim zakresie, internetem.
A teraz zapytam o Pañstwa rodzinê?
Mamy troje dzieci, piêcioro wnucz¹t i jednego prawnuka. Najstarszy
syn, ksi¹dz kanonik Marek Czajkowski, by³ misjonarzem w Kamerunie, a
aktualnie jest Dyrektorem Papieskich Dzie³ Misyjnych i seminaryjnym
wyk³adowc¹ misjologii w Archidiecezji Gdañskiej. Drugi syn, mgr in¿. arch.
Wojciech Czajkowski prowadzi w³asne biuro projektowe, córka Alicja
Telega pracuje na stanowisku inspektora, w Woj. Biurze Nadzoru
Budowlanego. Trójka wnucz¹t ukoñczy³a ju¿ studia wy¿sze, dwoje
aktualnie studiuje. Dwoje wnuków za³o¿y³o ju¿ w³asne rodziny, najstarszy
o¿eni³ siê z osowiank¹, Anit¹ z d. Broniewsk¹.

Pyta³: Jan Juranek

JUBILEUSZE
Nasz¹ refleksj¹, wynikaj¹c¹ z obchodzonego przez pp. K. M.
Czajkowskich 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, jest myœl, ¿e takie
d³ugoletnie ma³¿eñstwo, mo¿e byæ wzorem dla m³odych
ma³¿onków, jako przyk³ad trwa³oœci rodziny. Dlatego te¿ ka¿dy
taki jubileusz powinien byæ w rozs¹dny sposób nag³aœniany i
œwiêtowany w naszej parafii.
Apelujemy wiêc do Czytelników, aby informowali Redakcjê
o jubileuszach w³asnych, ale równie¿ s¹siadów i znajomych.
Oczywiœcie, Redakcja nie podejmie ¿adnych dzia³añ
informacyjnych, bez zgody osób bezpoœrednio zainteresowanych.
Apelujemy jednak gor¹co o informacje.
WSKAZUJMY M£ODYM, ¯E W MA£¯EÑSTWIE WARTO
BYÆ SOBIE WZAJEMNIE WIERNYM DO KOÑCA ¯YCIA.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Jan XXIII - Angelo Giuseppe Roncalli
(1881 - 1963)

Z

namy ju¿ datê kanonizacji b³. Jana Paw³a II - 27. kwietnia
2014 roku - w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Okazuje siê,¿e
Ojciec œw. Franciszek zadecydowa³, i¿ tego samego dnia
tak¿e Jan XXIII zostanie wyniesiony na o³tarze, na placu œw. Piotra.
Po pocz¹tkowym zaskoczeniu, okazuje siê, ¿e obie te niezwyk³e
postacie wiele ³¹czy podobieñstw w widzeniu œwiata i Koœcio³a.
Sylwetka Jana Paw³a II jest nam dosyæ dobrze znana, natomiast o
Janie XXIII wiemy niewiele, albo wrêcz zupe³nie go nie pamiêtamy.
Dlatego w oparciu o dane Katolickiej Agencji Informacyjnej, pragnê
przybli¿yæ tê postaæ naszym czytelnikom.
Gdyby nie zosta³ papie¿em, najprawdopodobniej przeszed³by

tez i sformu³owañ, zaœ w Wenecji wymyka³ siê cichaczem z pa³acu
patriarnego, owiniêty w ciemny p³aszcz, by w kawiarence na placu
œw. Marka wypiæ szklankê bia³ego wina, jak inni. By³ takim samym
cz³owiekiem w Ogrodach Watykañskich, gdy przysiada³ siê do
ogrodników i prosi³ o ich kanapki; zapala³ z nimi papierosa,
wypytuj¹c o ich ¿ycie rodzinne.
Z “Dziennika duszy”, który po sobie zostawi³, wy³ania siê
sylwetka chrzeœcijanina, który by³ zakochany w Bogu, wystrzega³
siê grzechu i obdarza³ przyjaŸni¹ wszystkich ludzi, bez wzglêdu na
ich pogl¹dy i wiarê.
Mimo krótkiego pontyfikatu, b³. Jan XXIII uchodzi za jednego z
najwybitniejszych papie¿y w dziejach Koœcio³a. Znany g³ównie
jako inicjator Soboru Watykañskiego II, “dobry papie¿” - jak go
nazywano - by³ przede wszystkim cz³owiekiem pe³nym osobistego
uroku, skromnoœci i pokory, znanym z doskona³ego poczucia
humoru.
Nie by³ intelektualist¹. By³ jednak cz³owiekiem wielkiej,
g³êbokiej m¹droœci. By³ wielkim realist¹, ale tak¿e mistykiem. By³
bliski wszystkim, zwyczajnie kocha³ ka¿dego pojedynczego
cz³owieka. W m³odoœci marzy³, ¿e zostanie wiejskim proboszczem i
zosta³ rzeczywiœcie proboszczem ca³ego œwiata. I tak go
powszechnie odbierano i kochano.
Ks. Henryk Bietzke

niezauwa¿ony. Byæ mo¿e pamiêtaliby o nim ci, którzy siê z nim
bezpoœrednio zetknêli. Lecz kiedy zosta³ papie¿em - póŸno, bo w 78
roku ¿ycia - zauwa¿ono, ¿e poœród przeciwieñstw, raf i p³ycizn
¿egluje tak pewnie, jakby ca³e ¿ycie z³o¿y³o siê mu na to papiestwo. A
przecie¿ nie zmieni³ siê, zostawszy papie¿em. Jan XXIII by³ zawsze
tym samym cz³owiekiem, który w Seminarium unika³ krañcowych

Z cyklu: Bez cnót nie ma wychowania (4)

Cnota pos³uszeñstwa
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Trzeba nam wiêc mocno podkreœliæ: Niepos³uszeñstwo (z wyj¹tkiem
niepos³uszeñstwa szatanowi i z³ym ludziom) nie jest cnot¹! Cnot¹ jest
pos³uszeñstwo. Przede wszystkim Bogu i Jego prawom objawionym w
Dekalogu. To pos³uszeñstwo wymaga od ka¿dego chrzeœcijanina,
równie¿ polityka, uznawania i stosowania zasady nadrzêdnoœci prawa,
objawionego w Dekalogu, nad jakimkolwiek prawem ludzkim. Nie
burzy tej zasady wyk³adnia podana, równie¿ w Œwiêto Bo¿ego Cia³a 2013,
przez Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski, Abp. Józefa
Michalika, ¿e w kwestii alternatywy pomiêdzy brakiem jakiegokolwiek
ograniczenia prawnego (dot. „in vitro”), a jedynie mo¿liwym do uchwalenia
prawem ograniczaj¹cym, choæ nie eliminuj¹cym ca³kowicie ujemnych
skutków ubocznych, to drugie mo¿e uzyskaæ akceptacjê politykachrzeœcijanina!
Cnota pos³uszeñstwa prawu Bo¿emu mo¿e byæ potê¿nym narzêdziem
szerzenia w rodzinie i spo³eczeñstwie ³adu Bo¿ego, cywilizacji mi³oœci i
pokoju. Dlatego jest tak wa¿ne, aby jej w procesie wychowania
przywi¹zywaæ jedno z naczelnych miejsc! Æwiczyæ jej stosowanie mo¿na i
trzeba przez wymaganie, przez rodziców i wychowawców, s³usznych i
moralnych zachowañ dzieci i m³odzie¿y, przy jednoczesnym uznawaniu ich
wolnej woli i kontrolowaniu wykonania postanowieñ i przyrzeczeñ.
Pos³uszeñstwo Bogu i Jego przykazaniom wyrabia siê poprzez karnoœæ
w ¿yciu rodzinnym, w szkole, w organizacji m³odzie¿owej, w tym g³ównie
w harcerstwie (ma³o kto wie, ¿e zajêcia musztry w skautingu i harcerstwie
s³u¿¹ jedynie wyrabianiu czy utrwalaniu u m³odego cz³owieka nawyku
karnoœci !) . Karnoœæ zaœ jest matk¹ cnoty pos³uszeñstwa.

tym odcinku mia³o byæ o cnocie cierpliwoœci. Zmieni³em zdanie
po kilku wydarzeniach. Pierwszym z nich by³o oburzenie
medialne p. Leszka Millera, szefa SLD, na s³owa kardyna³a
Stanis³awa Dziwisza w homilii, wyg³oszonej przez Niego, w Œwiêto Bo¿ego
Cia³a. Eminencja przypomnia³ wyznawcom chrzeœcijañstwa, ¿e prawo
Boskie jest nadrzêdne nad prawem ludzkim i powinni tego pilnowaæ równie¿
politycy chrzeœcijañscy, w tym parlamentarzyœci, stanowi¹cy kodeks praw
pañstwowych. Pan Miller, zapomniawszy o tym, ¿e w Polsce ju¿ nie ma
komunizmu, takie stawianie rzeczy nazwa³ wzywaniem do uczynienia z
Polski pañstwa wyznaniowego, wzorem Iranu pod rz¹dami ajatollaha
Chomeiniego. Oczywiœcie, monstrualna bzdura! Trzeba odwróciæ
stwierdzenie p. Millera i stwierdziæ, ¿e domaga siê on „pañstwa œwieckiego”,
marz¹c o pañstwie ateistycznym! Bo jakie to pañstwo mo¿e byæ inne, jeœli
chrzeœcijañscy pos³owie musieliby gwa³ciæ swoje sumienia i ustanawiaæ
prawo niepos³uszne prawu Bo¿emu, pomagaj¹c ateistom w sianiu ich
ideologii?! (Albo po prostu nie kandydowaæ do parlamentu i innych instytucji
pañstwowych).
Drugim wydarzeniem, groŸnym spo³ecznie, jest wydanie ostatnio
ksi¹¿ki, napisanej przez œwiatowej klasy celebrytkê, s³awn¹ (nie¿yj¹c¹ ju¿)
dziennikarkê i publicystkê, Orianê Fallaci. Miêdzy innymi, wed³ug niej
„…grzech nie narodzi³ siê w dniu, w którym Ewa zerwa³a jab³ko; tamtego
dnia narodzi³a siê wspania³a (sic!) cnota zwana niepos³uszeñstwem”(Oriana
Fallaci „List do nienarodzonego dziecka” Œwiat Ksi¹¿ki – Warszawa 2013, ród³o inspiracji w temacie: http://www.edukacja-klasyczna.pl
strona 16).
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