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Z OSTATNIEJ CHWILI:

W

zwi¹zku z nieoczekiwan¹ decyzj¹ Ojca œw. Benedykta
XVI, który nasz¹ Polskê szczerze umi³owa³ i którego
my Polacy niezwykle szanujemy i kochamy, módlmy
siê o jego zdrowie oraz aby dobry Bóg pokierowa³ kolegium
kardynalskie w czasie wyboru nowego Papie¿a - kontynuatora
drogi b³ogos³awionego Jana Paw³a II i Benedykta XVI.

PORZ¥DEK MSZY ŒWIÊTYCH
W PARAFII P.W. CHRYSTUSA ZBAWICIELA
w czasie WIELKIEGO POSTU

Rozdzierajcie serca wasze!

J

est to wezwanie na czasie w okresie Wielkiego Postu. Wezwanie
skierowane do ka¿dego cz³owieka, do jego wnêtrza, do jego
sumienia.
Sumienie jest miar¹ cz³owieka. Ono œwiadczy o jego wielkoœci i
o jego g³êbi. Aby g³êbia siê otwar³a, aby tej wielkoœci cz³owiek nie
pozwoli³ sobie odebraæ, Bóg przemawia s³owem Krzy¿a.
Verbum crucis: jest to s³owo ostateczne, definitywne. Wobec
cz³owieka Bóg zechcia³ u¿yæ i nadal u¿ywa tego s³owa, które porusza
sumienia, które ma moc rozdzierania ludzkich serc.
Cz³owiek wewnêtrzny musi pytaæ samego siebie, dlaczego Bóg
zdecydowa³ siê przemówiæ tym s³owem. Jakie znaczenia ma ta
decyzja Boga w dziejach cz³owieka? Jest to zasadnicze pytanie
Wielkiego Postu, ca³ego liturgicznego okresu Mêki Pañskiej.
Cz³owiekowi wspó³czesnemu grozi duchowa znieczulica. A
nawet œmieræ sumienia. Œmieræ sumienia jest czymœ g³êbszym od
grzechu: jest to zabicie œwiadomoœci grzechu. Tyle czynników
sk³ada siê dzisiaj na zabijanie sumienia ludzi naszych czasów.
Odpowiada to jej rzeczywistoœci, któr¹ Chrystus nazwa³ “grzechem
przeciwko Duchowi Œwiêtemu”.
Ten grzech zaczyna siê wówczas, gdy do cz³owieka nie
przemawia ju¿ s³owo Krzy¿a jako ostatni krzyk mi³oœci, która ma
moc rozdzierania serc. Scindite corda vestra!
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

DROGA KRZY¯OWA I GORZKIE
¯ALE W NASZEJ PARAFII
W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa 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. 16:30 dla dzieci , o 17:30 dla wszystkich
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.
Wyj¹tkiem bêdzie pi¹tek, 8 marca. W tym dniu (z racji
Uroczystoœci Sakramentu Bierzmowania) Droga Krzy¿owa tylko
rano o 8:30 oraz o godz. 15:00. Na godz. 15:00 zapraszamy równie¿
dzieci i m³odzie¿.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na
nabo¿eñstwa Gorzkich ¯ali o godz. 1700. Podczas sprawowania
Gorzkich ¯alów kazania pasyjne bêdzie g³osi³ ks. Bart³omiej
Zentkowski z Katedry.
Za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali w Wielkim Poœcie oraz
za odprawienie Drogi Krzy¿owej mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny
pod zwyk³ymi warunkami.

Msze œw. w niedziele i œwiêta:
7:30 Msza œw. poranna - górny koœció³
9:30 Msza œw. dla m³odzie¿y - dolny koœció³
10:30 Msza œw. - górny koœció³
11:30 Msza œw. dla dzieci - dolny koœció³
12:30 Suma parafialna - górny koœció³
13:30 Msza z udzieleniem sakramentu chrztu œw. - 2 niedziela miesi¹ca
16:00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20:00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
Msze œw. w dni powszednie i œwiêta zniesione:
7:15 Msza œw. poranna - górny koœció³
8:00 Msza œw. poranna - górny koœció³
17:00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
18:00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
Sakrament Pokuty:
Okazja do spowiedzi w niedziele i dni powszednie przed ka¿d¹ msz¹ œw.
Nowenna do œw. Józefa we wtorki p godzinie 8:00 i 18:00
Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy w œrody o godzinie 8:00 i 18:00
Rekolekcje Parafialne odbêd¹ siê:
od 10 do 13. marca. Rekolekcje bêdzie g³osiæ ks. Nikos Skuras.

UROCZYSTOŒÆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
odbêdzie siê w naszej parafii dnia 8. marca (pi¹tek) o godzinie 17:00.
Szafarzem sakramentu bêdzie JE Ks. Abp Tadeusz Goc³owski. Pamiêtajmy
w modlitwie o naszej m³odzie¿y.W zwi¹zku z Uroczystoœci¹ nie bêdzie w
tym dniu Mszy œw. o godz. 18:00.
¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(styczeñ 2012):
£aski chrztu dost¹pili:
Adrian Bieszke, 13.01.2013
Jan Cyra, 13.01.2013
Alexander Popio³ek, 27.01.2013
Do Pana odeszli:
Stanis³aw Czarnecki, l. 90
Mieczys³aw Majer, l. 65
Anna Wensierska, l. 98
Stefania Wywia³, l. 83
Edmund Kijewski, l. 82

Zofia Pionka, l. 83
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
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ROK WIARY 2012/2013
NAWRACAJCIE SIÊ ... W ROKU WIARY
CZYTAJMY KATECHIZM KOŒCIO£A KATOLICKIEGO (KKK)!
œrodê popielcow¹ kap³an, posypuj¹c nasz¹ g³owê popio³em,
wzywa³ miêdzy innymi: Nawróæcie siê... Nawrócenie,
zw³aszcza w Roku Wiary, domaga siê przekonania o grzechu,
zawiera w sobie wewnêtrzny s¹d sumienia - wymaga przeprowadzenia
rachunku sumienia. Przede wszystkim musimy zdawaæ sobie sprawê co to
jest grzech.
Oto definicja grzechu wed³ug KKK:
KKK1849 Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie,
prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej mi³oœci wzglêdem Boga i
bliŸniego z powodu niew³aœciwego przywi¹zania do pewnych dóbr. Rani
on naturê cz³owieka i godzi w ludzk¹ solidarnoœæ. Zosta³ okreœlony jako
“s³owo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu”.
Zgodnie z KKK, grzechy nale¿y oceniaæ wed³ug ich ciê¿aru.
Rozró¿nia siê grzech œmiertelny oraz grzech powszedni, i tak:
KKK1857 Aby grzech by³ œmiertelny, s¹ konieczne jednoczeœnie trzy
warunki: “Grzechem œmiertelnym jest ten, który dotyczy materii ciê¿kiej i
który nadto zosta³ pope³niony z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i ca³kowit¹ zgod¹”.
KKK1858 Materiê ciê¿k¹ uœciœla dziesiêæ przykazañ zgodnie z
odpowiedzi¹, jakiej Jezus udzieli³ bogatemu m³odzieñcowi: „Nie zabijaj,

W

nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkê: (Mk10,19) (...)
KKK1862 Grzech powszedni jest pope³niony wtedy, gdy w materii
lekkiej nie przestrzega siê normy prawa moralnego lub gdy nie
przestrzega siê prawa moralnego w materii ciê¿kiej, lecz bez pe³nego
poznania czy ca³kowitej zgody.
I jeszcze musimy pamiêtaæ:
KKK1864 „Kto by... zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3,29).
Mi³osierdzie Bo¿e nie zna granic, lecz ten, kto œwiadomie odrzuca
przyjêcie ze skruch¹ mi³osierdzia Bo¿ego, odrzuca przebaczenie swoich
grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Œwiêtego. Taka
zatwardzia³oœæ mo¿e prowadziæ do ostatecznego braku pokuty i do
wiecznej zguby.
Nawracajmy siê w Roku Wiary i czytajmy KATECHIZM
KOŒCIO£A KATOLICKIEGO, a zw³aszcza, w okresie Wielkiego Postu,
czêœæ trzeci¹: ¯YCIE W CHRYSTUSIE.
Redakcja

Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele

e. Przy wychodzeniu z koœcio³a ¿egnaj¹c siê wod¹ œwiêcon¹. Jest to
modlitwa, aby ³aska Chrztu, umacnia³a cz³owieka w dawaniu œwiadectwa
o Chrystusie wobec braci.

GESTY

94. Inne formy znaku krzy¿a wykonujemy:
a. Znak krzy¿ na "czole, ustach i sercu (by Ewangelia by³a w naszym
umyœle, na naszych wargach i w naszym sercu) czynimy wraz z g³ównym
celebransem przed Ewangeli¹, gdy ten wypowiada formu³ê: "S³owa
Ewangelii wed³ug œwiêtego ...".
b. Znak krzy¿a na wargach czynimy rozpoczynaj¹c modlitwê liturgii
81. Znaki liturgiczne, w tym i gesty, wtedy spe³niaj¹ swoj¹ rolê gdy s¹ godzin przy s³owach: "Panie, otwórz wargi moje".
przenikniête duchem S³owa Bo¿ego i z niego czerpi¹ swoje znaczenie82. (…)
Nie s¹ wiêc znakami dowolnymi, stosowanymi w sposób arbitralny przez
ka¿dego z uczestników liturgii. S³u¿¹, podobnie jak i inne znaki, Inne gesty r¹k [c.d.]
budowaniu jednoœci Cia³a Mistycznego oraz wzmacniaj¹ i wyra¿aj¹ wiarê 101. Oprócz znaku krzy¿a i znaku pokoju, istniej¹ inne gesty r¹k, które w
uczestników i ca³ego Koœcio³a.
liturgii odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê. Poprzez nie wyra¿amy nasze uwielbienie i
dziêkczynienie,
¿al i skruchê, a tak¿e b³aganie i proœbê. Gesty r¹k
82. "Celebracja sakramentalna sk³ada siê ze znaków i symboli. Wed³ug
Boskiej pedagogii zbawienia ich znaczenie ma swoje korzenie w dziele towarzysz¹ naszym najwa¿niejszym prze¿yciom duchowym w czasie
stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia siê w wydarzeniach Starego liturgii. Wyra¿aj¹ nasz¹ wiarê i na ni¹ oddzia³uj¹. Dlatego nale¿y
troszczyæ siê o ich czytelne wykonywanie.
Przymierza, a w pe³ni objawia w osobie i dziele Chrystusa”.

W

poprzednim numerze RO opisane zosta³y z³o¿enie i wzniesienie
r¹k. W tym chcielibyœmy przybli¿yæ znak krzy¿a oraz pozosta³e
inne gesty r¹k. Komisja d.s. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów Episkopatu Polski podaje, w Ceremoniale Wspólnoty
Parafialnej (Czêœæ I, Rozdzia³ II), co nastêpuje:

(…)
Znak krzy¿a
92. Znak krzy¿a nale¿y do najczêœciej wykonywanych znaków religijnych,
tak w liturgii, jak i poza ni¹. Jest to znaczenie siê chrzeœcijanina
chwalebnym krzy¿em naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest wyznaniem
wiary w Boga Trójjedynego, który dokona³ dzie³a zbawienia przez krzy¿
Jezusa Chrystusa. Nale¿y wiêc spe³niaæ ten znak z najwy¿sz¹ czci¹ i w
skupieniu.
93. Znak krzy¿a przez dotkniêcie czo³a, piersi i ramion wykonujemy:
a. Przy wchodzeniu do koœcio³a ¿egnaj¹c siê wod¹ œwiêcon¹. Znak ten
przypomina sakrament Chrztu.
b. W czasie sprawowania Eucharystii czynimy wraz z kap³anem i
wszystkimi zgromadzonymi przy rozpoczêciu celebracji. ¯egnamy siê,
gdy w czasie Mszy œwiêtej ma miejsce pokropienie wod¹ œwiêcon¹.
Czynimy ten znak tak¿e przyjmuj¹c b³ogos³awieñstwo na zakoñczenie
Eucharystii.
c. W sprawowaniu liturgii godzin: na pocz¹tku Godziny przy s³owach:
"Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu"; rozpoczynaj¹c pieœñ z Ewangelii,
tzn. pieœñ Zachariasza, pieœñ Maryi i pieœñ Symeona; przyjmuj¹c
b³ogos³awieñstwo na zakoñczenie celebracji.
d. Mo¿na go uczyniæ przyjmuj¹c b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym
Sakramentem.

102. Wœród tych gestów najczêœciej spotykamy: modlitewne z³o¿enie lub
wzniesienie r¹k, bicie siê w piersi, na³o¿enie r¹k na g³owê.
(…)
c. Uderzenie siê w piersi ma miejsce tylko w czasie akty pokutnego na
s³owa Moja wina. Jest to znak usposobienia pokutnego i ¿alu za grzechy.
Podczas wykonywania tego gestu wskazujemy na serce cz³owieka, gdy¿
"z serca pochodz¹ z³e myœli, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne,
kradzie¿e, fa³szywe œwiadectwa, przekleñstwa" (Mt 15, 19).
d. Na³o¿enie r¹k na g³owê jest znakiem udzielania Ducha Œwiêtego. W
celebracji liturgii jest to gest zarezerwowany dla osób, które przyjê³y
sakrament œwiêceñ. Biskup wyci¹ga rêce nad tymi, którym udziela
œwiêceñ, sakramentu bierzmowania, a tak¿e gdy b³ogos³awi oleje
podczas Mszy Krzy¿ma w Wielki Czwartek. Kap³an wyci¹ga rêce nad
wiernymi w czasie uroczystego b³ogos³awieñstwa, w czasie udzielania
rozgrzeszenia w sakramencie Pokuty, w sprawowaniu Namaszczenia
Chorych, a tak¿e wtedy, gdy koncelebruje z biskupem Eucharystiê, w
której udzielany jest sakrament Bierzmowania oraz w liturgii
poœwiêcenia olejów w Wielki Czwartek. Na³o¿enie r¹k jest tak¿e gestem
u¿ywanym szczególnie przy b³ogos³awieñstwach osób. Ma on swoje
uzasadnienie biblijne.
103. Pytania i w¹tpliwoœci:
a. Czy w czasie odmawiania Baranku Bo¿y lub Panie, nie jestem godzien,
nale¿y uderzaæ siê w piersi? Nie nale¿y tego czyniæ, gdy¿ ¿adna z tych
modlitw nie jest wyznaniem win. Gest uderzania siê w pierwsi jest
zalecony tylko w czasie aktu pokutnego.
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w drodze na ognisko, poniewa¿ kieruj¹cy saniami przemyœleli sytuacjê
i ruszyli nie jednoczeœnie, ale z odstêpem czasowym, co umo¿liwi³o
rozpêdzanie siê i wchodzenie w coraz wiêkszy œlizg. Po dojeŸdzie pod
sobotê 21. stycznia, w ramach zbiórki ministranckie,j autokar zapakowaliœmy siê i ruszyliœmy w drogê powrotn¹. Gdy wszyscy
pojechaliœmy autobusem na kulig do kaszubskiej zadzwonili do rodziców, Ksi¹dz wraz z m³odsz¹ czêœci¹ grupy zaczêli
miejscowoœci Trzy Rzeki. Jechali z nami równie¿ Eremici œpiewaæ kolêdy. W takiej atmosferze dojechaliœmy pod koœció³, gdzie
(czyli Eucharystyczny Ruch M³odych) i dzieci ze scholki parafialnej.
czekali nasi rodzice. Wszyscy siê po¿egnaliœmy i rozjechaliœmy do domów.
Zebraliœmy siê o 9:45 pod koœcio³em, oko³o 10:05 wyjechaliœmy. W
drodze na kulig Antek i Karol zbierali pieni¹dze. Zajê³o to praktycznie ca³¹
Antoni Kaliszan
drogê, gdy¿ pieni¹dze nie chcia³y siê zgadzaæ. Zabrak³o 30 z³, ale Ksi¹dz
£ukasz poradzi³ sobie z tym problemem. Gdy wszystko by³o jak trzeba,
wysiedliœmy z autokaru i poszliœmy na miejsce spotkania z zaprzêgami
sañ. Tam Ksi¹dz przez d³ugi czas rozmawia³ i uzgadnia³ ostatnie detale
podró¿y. Po tych¿e ustaleniach ka¿dy usiad³ na zarezerwowane wczeœniej
sanki i ruszyliœmy w drogê. Kulig przebiega³ tradycyjnie, tzn. spadaliœmy z
sanek, potem je goniliœmy, ogólnie mówi¹c zabawa by³a przednia.
Nastêpnie dojechaliœmy do miejsca, gdzie czeka³y na nas worki
wypchane sianem. Na tych workach zje¿d¿aliœmy z górki. By³o to
naprawdê fajnie. Œcigaliœmy siê, wywracaliœmy siê. By³o sporo walk.
Jedn¹ z nich by³ pojedynek Ksiêdza z Antkiem. Wygrany przez Ksiêdza,
gdy¿ wygra³ walkê o pozycjê. Z³apa³ Antka w klincz, trzyma³ i czeka³ na
poddanie siê. Do tego nie dosz³o, Antek nie chcia³ siê poddaæ, wiêc Ksi¹dz
stwierdzi³, ¿e nie ma sensu dalej czekaæ. Po walkach pozje¿d¿aliœmy
jeszcze na workach i poszliœmy na ognisko. Tam ka¿dy upiek³ sobie
kie³baski, by³ chleb, herbatka. Po¿artowaliœmy sobie, porozmawialiœmy,
poznaliœmy nowe osoby.
Gdy wszyscy siê ju¿ najedli znowu siedliœmy na sanki i po drobnych
nieporozumieniach ruszyliœmy w drogê powrotn¹. By³o znacznie lepiej ni¿

w

KULIG

Parafialny Zespó³
CARITAS
prosi o pomoc
PZ CARITAS informuje o aktualnych potrzebach rodzin znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji. Obecnie bardzo potrzebne s¹ :
- pralka - lodówka - biurko szkolne - szafy ubraniowe, m³odzie¿owe
- drewno opa³owe - poœciel - rêczniki - tapczanik m³odzie¿owy,
ewentualnie, gdyby ktoœ mia³ zbêdny - telewizor.
Wszystkim, którzy wykazuj¹ zrozumienie sytuacji i staraj¹ siê pomóc
ludziom prze¿ywaj¹cym trudnoœci ¿yciowe, sk³adamy w imieniu obdarowanych
SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ!
Zwracamy siê jednoczeœnie o pomoc w transporcie wiêkszych przedmiotów
(meble, sprzêt AGD itp.) ofiarowanych rodzinom w potrzebie. W tej sprawie
prosimy o kontakt z Parafialnym Zespo³em CARITAS na tel 511 170 172.
Anna Balk

Apelujemy: Twój 1% pomo¿e chorym i potrzebuj¹cym. Przeka¿ go
Caritas Archidiecezji Gdañskiej KRS: 0000 247 280.
Szczególy: www.caritas1procent.pl

MSZA ŒWIÊTA HARCERSKA
W niedzielê
10. lutego goœciliœmy
w naszej parafii
harcerzy z ZHP.
O godz. 15.00 mszê
œw. w dolnym koœciele
przy relikwiach b³.
ks. Wincentego
Frelichowskiego
odprawi³ ks. Jerzy
Skiba, opiekun ZHP w
diecezji gdañskiej.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Kazimierz królewicz, patron Wilna
Œwiêto w dniu 04. marca

B

y³ drugim synem króla Kazimierza Jagielloñczyka; urodzi³ siê 5.
paŸdziernika 1458 r. w Krakowie. Wychowywa³ siê pod okiem
m¹drej i pobo¿nej królowej - “matki Jagiellonów” El¿biety oraz
wybitnych Polaków i
uczonych: kanonika
D³ugosza i profesora œw.
Jana Kantego.
Odznacza³ siê
wybitnymi zdolnoœciami,
a zw³aszcza pobo¿noœci¹
i pilnoœci¹. Nie poci¹ga³y
go rycerskie ha³aœliwe
zabawy i dworskie
rozrywki. Chêtnie
natomiast przebywa³
wœród ubogich, rozdaj¹c
obfite ja³mu¿ny z
w³asnych oszczêdnoœci.
Rozwija³o siê te¿ w jego
duszy piêkne ¿ycie
wewnêtrzne.
Mia³ zaledwie 12 lat,
gdy przyby³e na Wawel
poselstwo wêgierskie
zaproponowa³o mu
koronê. Z polecenia ojca
uda³ siê na Wêgry, ale
okaza³o siê, ¿e
nale¿a³oby stoczyæ walkê
z wojskami Macieja
Korwina - upokorzony i
zniechêcony wróci³ do Krakowa. Utwierdzi³o go to w przekonaniu o
znikomoœci œwiatowej kariery.
Kiedy jednak najstarszy brat W³adys³aw zasiad³ w roku 1475 na tronie

Dzieñ Chorego w naszej parafii
„Przez œwiête chorych namaszczenie i modlitwê kap³anów
ca³y Koœció³ poleca chorych cierpi¹cemu i uwielbionemu Panu,
aby ich podŸwign¹³ i zbawi³; a nadto zachêca ich,
aby ³¹cz¹c siê dobrowolnie z mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa,
przysparzali dobra Ludowi Bo¿emu”.
Sobór Watykañski II, konst. Lumen Gentium, 11

czeskim, przed Kazimierzem pojawi³a siê szansa na tron polski i odt¹d
towarzyszy³ ojcu w podró¿ach po kraju, uczestniczy³ w naradach,
sprawowa³ w³adzê, a nawet samodzielnie rz¹dzi³ na Litwie w Wilnie.
Zmar³ 4. marca 1484 roku, a cia³o z³o¿ono do grobu w katedrze
wileñskiej. Kanonizacja odby³a siê w roku 1522.
Tyle notatek bigraficznych nie oddaje jednak ca³ego bogactwa
osobowoœci œw. Kazimierza. Od jego ¿ycia minê³o ponad 500 lat, a pamiêæ o
tym m³odym cz³owieku nadal ¿y³a w spo³eczeñstwie polskim i litewskim.
Dlaczego? By³ cz³owiekiem modlitwy, a modlitwa jest darem przyjaŸni
Boga do cz³owieka i cz³owieka do Boga. Œw. Kazimierz obdarzony by³
darem modlitewnej przyjaŸni z Bogiem. Jego biografowie mówi¹ o nocach
spêdzonych z Bogiem na modlitwie:
- przyjaciel nie liczy czasu na spotkania z przyjacielem,
- przyjaciele nie patrz¹ sobie tylko w oczy - to robi¹ zakochani,
- przyjaciele patrz¹ w tym samym kierunku,
- przyjaciele pozostaj¹ do swojej dyspozycji.
Bo¿a Opatrznoœæ uchroni³a go od ciê¿aru rz¹dzenia, od wojen, od
zadawania œmierci. Odszed³ maj¹c zaledwie 26 lat. Nie zosta³ królem, ale
sta³ siê tytanem ducha, tytanem narodów Polski i Litwy. Przed bitw¹ z
Moskalami modlono siê do œw. Kazimierza. Przekonanie o jego
stawiennictwie trwa do dziœ.
Rosja komunistyczna usunê³a jego trumnê z katedry wileñskiej.
Œwiêci s¹ groŸni tak¿e po œmierci. Ich nie mo¿na zabiæ lub uwiêziæ.
Oczywiœcie, po przemianach, trumna wróci³a do sarkofagu w katedrze
wileñskiej.
Œwiêty Kazimierzu wstawiaj siê za Polskê i Litwê
o wiernoœæ Ewangelii!
Ks. Henryk Bietzke

SPROSTOWANIE
W styczniowym numerze Rodziny Osowskiej, na czwartej stronie, w
felietonie z cyklu:¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich, tekst i portret opisuj¹
œwiêtego Franciszka Salezego, a nie, jak w nag³ówku: œw. Franciszka
Ksawerego, którego wspomnienie liturgiczne jest 3. grudnia.
Ten przykry b³¹d powsta³ w trakcie przepisywania z poprawnego
rêkopisu, za co serdecznie przepraszamy autora tekstu ks. Henryka oraz
naszych Czytelników.
Redakcja
b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem.
Nasi duszpasterze: ks. Wojciech, ks. Henryk i ks. £ukasz, namaœcili
95 przyby³ych osób, w tym trójkê malutkich dzieci.
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.
JJ

W

poniedzia³ek, 11. lutego, w dniu wspomnienia Najœwiêtszej
Maryi Panny z Lourdes oraz Œwiatowego Dnia Chorego,
tradycyjnie w naszej parafii w dolnym koœciele o godzinie
10:00, sprawowana by³a specjalna Msza œw., po³¹czona z udzieleniem,
chorym i starszym osobom, Sakramentu Namaszczenia Chorych i

Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru
do salki parafialnej:
00
- w poniedzia³ki o godz. 19
- w œrody o godz. 1830
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