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Z RÓZANCEM
W ROK WIARY

Intencje modlitewne na paŸdziernik
Ogólna:
O rozwój i postêpy nowej ewangelizacji w krajach od wieków
chrzeœcijañskich

Misyjna:
Aby obchody Œwiatowego Dnia Misyjnego by³y okazj¹ do odnowy
zaanga¿owania w dzie³o ewangelizacji.

W poniedzia³ek 22. paŸdziernika
obchodzimy w liturgii
WSPOMNIENIE B£. JANA PAW£A II

Ta prosta i g³êboka modlitwa pomaga rozwa¿aæ ¿ycie
Chrystusa i tajemnice zbawienia; dziêki nieustannemu
przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeñstwo rozpadu rodziny;
jest niezawodn¹ wiêzi¹ komunii i pokoju. Zachêcam wszystkich, a
w szczególny sposób chrzeœcijañskie rodziny, aby pod¹¿aj¹c
codzienn¹ drog¹ wiernoœci, szuka³y w ró¿añcu umocnienia i
oparcia.
Jan Pawe³ II

16. paŸdziernika br. minê³a dziesi¹ta
rocznica
og³oszenia czwartej czêœci Ró¿añca:
TAJEMNICE “ŒWIAT£A”
Kiedy prze¿ywasz chwile za³amania i czujesz bezsilnoœæ
wobec ró¿nych problemów, odczuwasz strach przed
przysz³oœci¹, wydaje Ci siê, ¿e w tej beznadziei bêdziesz tkwiæ
zawsze - w takich chwilach musisz przypomnieæ sobie s³owa
Matki Bo¿ej wypowiedziane w Fatimie do siostry £ucji:
Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego,
ani narodowego, ani miêdzynarodowego, którego nie mo¿na
by³oby rozwi¹zaæ przy pomocy Ró¿añca.
Pocz¹tki tej modlitwy siêgaj¹ czasów œw. Dominika (XII
wiek). Do wyodrêbnienia poszczególnych tajemnic przyczyni³
siê Dominik z Prus, kartuz. Wprowadzi³ on w Zdrowaœ
Maryjo po s³owie Jezus tzw. Klauzule, czyli dopowiedzenia.
Nadanie ostatecznego kszta³tu modlitwie ró¿añcowej, jak¹
znamy dzisiaj, przypisuje siê b³. Alanowi de Roche,
dominikaninowi (XV wiek), który uj¹³ jego formê w 15
dziesi¹tek Zdrowaœ Maryjo, przedzielonych Modlitw¹ Pañsk¹
(Ojcze Nasz). Wyodrêbni³ te¿ trzy czêœci Ró¿añca: Tajemnice
radosne, Tajemnice bolesne i Tajemnice chwalebne. W takim
kszta³cie Ró¿aniec odmawiano prawie szeœæ wieków. Jan
Pawe³ II dopisa³ kolejny rozdzia³ w tej modlitwie, ofiarowuj¹c
w 2002 r. œwiatu Tajemnice œwiat³a.

Zapraszamy na Ró¿aniec w naszym koœciele:
DNI POWSZEDNIE: godz. 1730
NIEDZIELE: godz. 1530
Dodatkowo, Apostolat Maryjny zaprasza na róýaniec
w kaýdà sobotæ paêdziernika po mszy úw. o godz. 800.
RÓÝANIEC DLA DZIECI wtorki i czwartki: godz. 1630.

W dniu tym we wszystkich mszach œwiêtych wspominana jest
postaæ naszego Papie¿a. Miêdzy innymi pierwsz¹ modlitw¹, jak¹
kap³an odmówi w czasie mszy œw. w tym dniu, bêdzie tzw. Kolekta:
Bo¿e, bogaty w mi³osierdzie,
z Twojej woli b³ogos³awiony Jan Pawe³ II, papie¿,
kierowa³ ca³ym Koœcio³em,
spraw, prosimy, abyœmy dziêki jego nauczaniu
z ufnoœci¹ otworzyli nasze serca
na dzia³anie zbawczej ³aski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela cz³owieka.
Który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Proponujemy naszym parafianom, aby oprócz uczestnictwa we
mszy œwiêtej w tym dniu, do pacierza porannego i wieczornego
do³¹czyli powy¿sz¹ modlitwê - wszystko w intencji rych³ej kanonizacji
b³. Jana Paw³a II.
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W czwartek 1. listopada, obchodziæ bêdziemy Uroczystoœæ Wszystkich
30
30
30
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Œwiêtych. Msze œw. wg porz¹dku niedzielnego, czyli: 7 , 9 , 10 , 11 , 12 ,
00
00
30
16 i 20 . Msza œw. o godz. 10 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 (pi¹tek) we Wspomnienie Wszystkich Wiernych
15
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00
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00
Zmar³ych - Dzieñ Zaduszny - msze œw. o godz. 7 , 8 , 9 , 16 , 17 , 18 i
1915 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 9. listopada o godz. 1915 a
w niedzielê, 4. listopada, o 2000. 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.
Pamiêtajmy, i¿ modl¹c siê za zmar³ych, nie tylko sp³acamy d³ug
wdziêcznoœci wobec nich, ale realizujemy równie¿, w sposób praktyczny,
przykazanie mi³oœci bliŸniego.
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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Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele!

WSPÓ£TWORZENIE PRZEZ UCZESTNICTWO
Wspó³tworzenie liturgii poprzez uczestnictwo jest wyrazem
zrozumienia znaczenia liturgii oraz przekonania o koniecznoœci
przestrzegania pewnych zasad zapewniaj¹cych harmonijny przebieg
liturgii, umo¿liwiaj¹cy g³êbokie prze¿ywanie tego uczestnictwa. Podstawy
wytyczaj¹ce zasady celebracji oraz uczestnictwa okreœla Ogólny Wstêp do
Msza³u Rzymskiego (OWMR), zatwierdzony przez Papie¿a.
I czêœæ
GESTY I POSTAWY
Na wstêpie zacytujmy zapis odnosz¹cy siê do gestów i postaw kap³ana
i wiernych w czasie celebracji:
OWMR 21. Aby osi¹gn¹æ jednolitoœæ w gestach i postawie cia³a, wierni
powinni siê stosowaæ do wskazañ, jakie podczas akcji liturgicznej kieruj¹
do nich diakon, kap³an lub inny s³uga liturgii (...)
OWMR 42. Gesty i postawy cia³a zarówno kap³ana, diakona i
us³uguj¹cych, jak i ludu winny zmierzaæ do tego, aby ca³a celebracja
odznacza³a siê piêknem i szlachetn¹ prostot¹, aby w pe³ni przejrzyste by³o
znaczenie jej poszczególnych czêœci, zaœ uczestnictwo wszystkich stawa³o
siê ³atwiejsze. Trzeba wiêc bêdzie zwracaæ uwagê na postanowienia
zawarte w tym Ogólnym wprowadzeniu i przekazane w tradycyjnej
praktyce obrz¹dku rzymskiego. Maj¹ one na celu bardziej wspólne
duchowe dobro ludu Bo¿ego ni¿ zaspokojenie upodobañ lub opinii
prywatnych osób.
Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw cia³a
jest znakiem jednoœci cz³onków chrzeœcijañskiej wspólnoty zgromadzonych
na sprawowanie œwiêtej liturgii: wyra¿aj¹ one bowiem i kszta³tuj¹
duchowe prze¿ycia uczestnicz¹cych.
W nastêpnym punkcie stwierdza siê:
OWMR 43
... Konferencja Episkopatu zgodnie z zasadami prawa mo¿e przystosowaæ
gesty i postawy cia³a opisane w Obrzêdach Mszy œwiêtej do mentalnoœci i
uznanych tradycji ludów.
Przechodz¹c wiêc do ustaleñ Konferencji Episkopatu Polski zawartych
w Instrukcji Episkopatu Polski w zwi¹zku z wydaniem nowego msza³u
o³tarzowego - (11 III 1987) czytamy:
3. Kierowanie liturgi¹, która jest czynnoœci¹ Chrystusa i zorganizowanego
hierarchicznie ludu Bo¿ego, nale¿y do w³adzy koœcielnej. Nikomu innemu,
choæby nawet by³ kap³anem, nie wolno na w³asn¹ rêkê niczego dodawaæ,
ujmowaæ lub zmieniaæ w liturgii (KL nr 22). Odnowione ksiêgi liturgiczne
przewiduj¹ jednak mo¿noœæ wyboru tekstów przez celebransa. Z
mo¿liwoœci tych nale¿y korzystaæ kieruj¹c siê zawsze kryterium wiêkszego

dobra duchowego wiernych.
W czêœci IV (powy¿szej Instrukcji ) dotycz¹cej Udzia³u Wiernych w Mszy
Œw. czytamy:
19. Wierni uczestnicz¹cy we Mszy œw. tworz¹ spo³ecznoœæ œwiêt¹, która
nie tylko przez rêce kap³ana, lecz tak¿e razem z nim sk³ada Bogu Ojcu
Niepokalan¹ Hostiê. Wewnêtrzne uczestnictwo powinno siê
uzewnêtrzniaæ przez wspólny œpiew, wspóln¹ postawê cia³a i gesty.
28. Jednakowa postawa cia³a, któr¹ powinni zachowaæ uczestnicy
liturgii, jest znakiem wspólnoty i jednoœci.
Wierni stoj¹
a) od wejœcia kap³ana a¿ do kolekty w³¹cznie;
b) podczas œpiewu przed Ewangeli¹, w czasie Ewangelii, wyznania wiary
i modlitwy powszechnej.
c) od wezwania: Módlcie siê, aby... a¿ do Baranku Bo¿y, z wyj¹tkiem
modlitwy epikletycznej i s³ów przeistoczenia;
d) w czasie modlitwy po Komunii i zakoñczenia Mszy œw.
Wierni mog¹ siedzieæ:
a) w czasie czytañ i psalmu responsoryjnego;
b) w czasie homilii
c) w czasie przygotowania darów;
d) w czasie rozdzielania Komunii œw. i milczenia po Komunii œw.
Wierni klêcz¹:
a) w czasie modlitwy epikletycznej* i przeistoczenia;
b) na s³owa: Oto Baranek Bo¿y; Panie, nie jestem godzien;
c) w czasie przyjmowania Komunii œwiêtej, je¿eli okolicznoœci na to
pozwalaj¹.
Ludzie w starszym wieku, s³abi i chorzy mog¹ siedzieæ w czasie ca³ej Mszy
œw. i nie nale¿y ich niepokoiæ. Podobnie w kaplicach szpitali i zak³adów
specjalnych trzeba uwzglêdniæ stan zdrowia uczestników (OWMR nr 21).
* W tym samym dokumencie znajdujemy wyjaœnienie pojêcia
„modlitwa epikletyczna”:
79 c) Epikleza: to szczególne wezwanie, w którym Koœció³ b³aga o
zes³anie mocy Ducha œwiêtego, aby dary z³o¿one przez ludzi zosta³y
konsekrowane, czyli sta³y siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa, i by niepokalana
Hostia, przyjmowana w Komunii œwiêtej, przyczyni³a siê do zbawienia
tych, którzy j¹ bêd¹ spo¿ywaæ.
Przedstawione wy¿ej fragmenty dokumentów koœcielnych pozwalaj¹
zrozumieæ istotê gestów i postaw przyjmowanych w czasie zgromadzeñ
liturgicznych oraz ich znaczenie religijne.
Dalsza czêœæ cytatów dotyczyæ bêdzie gestów i postaw zwi¹zanych z
przyjmowaniem Komunii œwiêtej. Ten materia³ zaprezentowany zostanie
w kolejnym numerze Rodziny Osowskiej.
Redakcja

„Spotkania o Zmierzchu”

B

arbara Kanold –
dziennikarka, jest autork¹
wielu wywiadów i reporta¿y
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
„Spotkania o zmierzchu”* to
wywiad rzeka z arcybiskupem
metropolit¹ gdañskim Tadeuszem
Goc³owskim. Jest to niezwykle
osobista opowieœæ wa¿nego œwiadka
i uczestnika historii prze³omu XX i
XXI wieku. Arcybiskup
siêga
wspomnieniami do czasów
dzieciñstwa, do tragicznych losów
swoich bliskich, doœwiadczonych
boleœnie przez sowiecki totalitaryzm, oraz o swojej drodze do
kap³añstwa. Przez ksi¹¿kê przewija
siê plejada postaci które odcisnê³y
znak na historii Polski ubieg³ego
stulecia, z Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II na czele. Autorka nie
waha siê poruszaæ tematów trudnych. Jest to próba podsumowania wielu lat
niezwykle bogatego ¿ywota cz³owieka, dla którego spotkanie z Innym jest
wartoœci¹ sam¹ w sobie.
AT
* Barbara Kanold, „Spotkania o Zmierzchu”, OSKAR., 2012

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(wrzesieñ 2012):
£aski chrztu dost¹pili:
Krzysztof Kazimierz Kunowski, 02.09.2012
Julia Górska, 02.09.2012
Tymon Suska, 08.09.2012
Rozalia Natalia Gogolewska, 08.09.2012
Jacek Bobkiewicz, 09.09.2012
Adam Antoni Jagodziñski, 09.09.2012
Jakub Lewandowski, 09.09.2012
Jakub Pingielski, 09.09.2012
Leon Król, 09.09.2012
Piotr Przytu³a, 09.09.2012
Natalia Dêbecka, 09.09.2012
Oliwia Aleksandra Winkel, 09.09.2012
Antoni Marek Borejko, 09.09.2012
Iga Maria Urban, 09.09.2012
Dawid Dominik Sas, 23.09.2012
Nikodem Piotrowski, 30.09.2012
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Adam Pawe³ Krynicki i Anna Maria Samulewska, 01.09.2012
Piotr Gogolewski i Renata Ewa Szymichowska, 08.09.2012
Henryk Ott i El¿bieta Skrobisz-Ott, 14.09.2012
Dariusz Holk i Iwona Joanna Zas³awska, 15.09.2012
£ukasz Rados³aw Kowalski i Katarzyna Magdalena Szreder, 22.09.2012
Jacek Janusz M³odkowski i Mgdalena Teresa Gajewska, 22.09.2012
Karol Micha³ Konkel i Ewelina Bernardeta Felchner, 29.09.2012
Do Pana odszed³:
Jan Józef Okroj, l. 79
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ROK WIARY 2012/2013
INAUGURACJA ROKU WIARY
w naszej parafii

W

czwartek 11. paŸdziernika br. o
godzinie 1800 nast¹pi³a w naszej
œwi¹tyni inauguracja, og³osznego
przed po³udniem przez Papie¿a Benedykta
XVI, Roku Wiary. Dok³adnie przed 50 laty,
11. pa¿dziernika 1962 r. rozpocz¹³ siê Sobór
Watykañski II i w³aœnie tê datê wyznaczy³
Papie¿ jako pocz¹tek Roku Wiary. Jest to
tak¿e 20 - lecie Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego.
Koncelebrowan¹ mszê œw. poprzedzi³o
zapalenie pascha³u oraz procesyjne
wniesienie Pisma œw., Katechizmu Koœcio³a
Katlickiego oraz egzemplarza Konstytucji Soborowych. Mszê œw.
celebrowa³ ksi¹dz proboszcz Wojciech Tokarz w koncelebrze z ksiêdzem
proboszczem-seniorem Henrykiem Bietzke, ksiêdzem Sewerynem oraz z
ksiêdzem £ukaszem.
Na wstêpie mszy œw. ks. proboszcz Wojciech podkreœli³ jak wielkie
znaczenie przywi¹zuje papie¿ Benedykt i ca³y Koœció³ do g³êbokiego
prze¿ycia Roku Wiary, zw³aszcza we wspó³wczesnym, tak silnie
zlaicyzowanym, œwiecie.
Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz Henryk, poœwiêcaj¹c j¹ genezie i
przebiegowi Soboru Watykañskiego II, wi¹¿¹cego siê z osob¹ papie¿a Jana
XXIII, który z wielk¹ determinacj¹ i energi¹ pracowa³ nad
przygotowaniem i
uruchomieniem
Vaticanum II.
Po homilii i
modlitwie wiernych,
nast¹pi³o uroczyste
o d œ p i e w a n i e Wy z nania Wiary.
Uroczystoœæ zakoñczy³o wy³o¿enie
dokumentów soborowych i Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego
na specjalnym, do tego
celu przygotowanym,
pulpicie, na którym
pozostawaæ bêd¹ a¿ do
zakoñczenia Roku
Wiary.
AT

Inauguracja sesji zwyczajnej
Synodu Biskupów
o nowej ewangelizacji

W

niedzielê 7. paŸdziernika przed po³udniem na Placu œw. Piotra
odby³a siê uroczystoœæ og³oszenia doktorami Koœcio³a:
Hiszpana, szesnastowiecznego kap³ana, kaznodziejê i teologa,
œw. Jana z Avili oraz Niemkê, œredniowieczn¹ benedyktyñsk¹ mniszkê i
mistyczkê, œw. Hildegardê z Bingen. Msza œwiêta, pod przewodnictwem
Benedykta XVI, by³a jednoczeœnie inauguracj¹ sesji zwyczajnej Synodu
Biskupów o nowej ewangelizacji.
Oto fragment homilii Ojca œwiêtego z tej mszy œw. :
„Tak¿e w naszych czasach Duch Œwiêty rozbudzi³ w Koœciele nowy
powiew, by g³osiæ Dobr¹ Nowinê, dynamizm duchowy i duszpasterski, który
znalaz³ swój najpowszechniejszy wyraz i najbardziej miarodajny impuls w
Soborze Watykañskim II. Taka odnowiona dynamika ewangelizacji
wywiera korzystny wp³yw na dwa szczególne wyrastaj¹ce z niej «konary»
– to znaczy z jednej strony missio ad gentes, czyli g³oszenie Ewangelii tym,
którzy jeszcze nie znaj¹ Jezusa Chrystusa i Jego orêdzia zbawienia, z
drugiej zaœ strony na now¹ ewangelizacjê skierowan¹ zasadniczo do osób,

Odpust na Rok Wiary

N

a Rok Wiary, który rozpocz¹³ siê 11. paŸdziernika i potrwa do
przysz³orocznej uroczystoœci Chrystusa Króla 24. listopada 2013
r., Papie¿ udzieli³ odpustu zupe³nego. Wierni bêd¹ mogli go
uzyskaæ w ci¹gu ca³ego Roku Wiary, je¿eli:
- wezm¹ udzia³ w przynajmniej trzech konferencjach misji œwiêtych
albo w trzech wyk³adach o: dokumentach Soboru Watykañskiego II
i Katechizmie Koœcio³a Katolickiego;
- za ka¿dym razem, gdy bêd¹ pielgrzymowali do którejœ z bazylik
papieskich, katakumb chrzeœcijañskich czy sanktuarium wskazanego
przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary, wezm¹ tam udzia³
w nabo¿eñstwie lub bêd¹ tam siê modliæ, odmawiaj¹c “Ojcze nasz”,
wyznanie wiary, wezwania do Matki Bo¿ej lub œwiêtych;
- w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza
zgromadz¹ siê na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin
i odmówi¹ wyznanie wiary; nasi Parafianie bêd¹ o miejscach
i terminach informowani w og³oszeniach duszpasterskich;
- w dowolnie wybranym dniu w Roku Wiary pobo¿nie nawiedz¹
baptysterium lub inne miejsce, w którym otrzymali chrzest
i odnowi¹ przyrzeczenia chrzcielne.
Odpust zupe³ny mog¹ uzyskaæ tak¿e osoby, które z powa¿nych przyczyn
nie mog¹ spe³niæ wy¿ej wymienionych warunków (np. osoby chore,
starsze, wiêŸniowie), jeœli bêd¹ jednoczyæ siê duchowo, np. podczas
transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystoœci Roku Wiary pod
przewodnictwem Ojca Œwiêtego lub biskupa diecezjalnego i odmówi¹
“Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne modlitwy odpowiadaj¹ce celom
Roku Wiary, ofiarowuj¹c jednoczeœnie swe cierpienia i niewygody.
ww.rv.pl

APOSTOLAT MARYJNY ZAPRASZA

P

ierwsze, powakacyjne spotkanie Apostolatu Maryjnego
poœwiêcone by³o przyjêciu planu dzia³ania na bie¿¹cy rok. W
porozumieniu z ks. proboszczem ustalono, ¿e przewodnim
tematem tegorocznych spotkañ bêdzie poznawanie dokumentów Koœcio³a
na ROK WIARY, zainaugurowany w dniu 11. paŸdziernika przez
Benedykta XVI.
Listopadowe spotkanie poœwiêcone bêdzie przygotowaniu do
uroczystoœci Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny
przypadaj¹cej w dniu 8. grudnia. Kolejne spotkania bêd¹ tematycznie
zwi¹zane z Rokiem Wiary a pierwszym, omawianym dokumentem bêdzie
List apostolski Benedykta XVI Porta fidei og³aszaj¹cy Rok Wiary.
Tematyka Roku Wiary powinna z religijnego obowi¹zku
zainteresowaæ wszystkich katolików i dlatego zapraszamy do udzia³u w
tych spotkaniach szczególnie tych, którzy wspólne przyswajanie treœci tak
powa¿nych dokumentów uwa¿aj¹ za szczególnie korzystn¹ formê.
Przypominamy wiêc, ¿e Apostolat Maryjny spotyka siê w Betanii, w drug¹
œrodê miesi¹ca po Mszy œw o godz 18 i nowennie do MBNP.
AB
które chocia¿ zosta³y ochrzczone, oddali³y siê od Koœcio³a i ¿yj¹ bez
odnoszenia siê do chrzeœcijañskiej praktyki. Rozpoczynaj¹ce siê dziœ
zgromadzenie synodalne jest poœwiêcone tej nowej ewangelizacji, aby
sprzyjaæ w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, który sam
jeden wype³nia ludzkie ¿ycie g³êbokim sensem i pokojem; aby sprzyjaæ
odkryciu na nowo wiary, Ÿród³a ³aski nios¹cej radoœæ i nadziejê w ¿ycie
osobiste, rodzinne i spo³eczne. Oczywiœcie, takie szczególne
ukierunkowanie nie mo¿e zmniejszaæ ani aktywnoœci misyjnej we
w³aœciwym tego s³owa znaczeniu, ani te¿ zwyczajnej dzia³alnoœci
ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach chrzeœcijañskich”.
Przed rozpoczêciem obrad Synodu Biskupów, w poniedzia³ek 8.
paŸdziernika, Ojciec œw. Benedykt XVI wyjaœni³ potrzebê i wskaza³
metodê nowej ewangelizacji: „Chrzeœcijanin nie mo¿e byæ letni –
stwierdzi³ Papie¿. – Przed tym, jako najwiêkszym niebezpieczeñstwem dla
chrzeœcijañstwa, ostrzega Apokalipsa. Ta letnioœæ bowiem dyskredytuje
chrzeœcijañstwo. Tymczasem wiara powinna byæ w nas ogniem mi³oœci,
p³omieniem, który rzeczywiœcie ogarnia moje jestestwo i tak przechodzi na
innych. To jest metoda ewangelizacji: prawda staje siê we mnie mi³oœci¹, a
mi³oœæ zapala jak ogieñ tak¿e bliŸniego. Tylko tak, zapalaj¹c drugich
ogniem w³asnej mi³oœci, rzeczywiœcie roœnie ewangelizacja, obecnoœæ
Ewangelii, która nie jest ju¿ jedynie s³owem, ale rzeczywistoœci¹, któr¹ siê
¿yje”.
JB
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

powiedzcie znajomym, i¿ tylko
On ma s³owa prawdy. A On mówi:
Napisane jest: mój dom ma byæ
domem modlitwy, a wy czynicie go
jaskini¹ zbójów. (Mt 21,13).
W roku liturgicznym wspomnienie 22. listopada
Czy to nie w czasach obecnych
iezwyk³a œwiêta - tak dawno ¿y³a na naszej ziemi. Prawie 17 œwi¹tynie zamienia siê w magazyny,
wieków temu. Niewiele o niej wiemy - nie znamy daty jej urodzin i w sale koncertowe, w restauracje,
daty œmierci. Wobec tego, dlaczego do dzisiaj jest taka popularna i domy wystaw artystycznych? A dalej
œw. Cecylia powiedzia³aby nam, ¿e
wspó³czesne zespo³y, chóry, orkiestry nosz¹ jej imiê?
Pochodzi³a z rodu patrycjuszów rzymskich i by³a chrzeœcijank¹ - o kto œpiewa Panu, ten utrzymuje
czym nie wiedzieli nawet jej rodzice. Postanowili wydaæ j¹ za patrycjusza piêkn¹ œwi¹tyniê ducha. Czy nie
Waleriana - poganina. By³o to wbrew jej pragnieniom, ale musia³a ust¹piæ. wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e
W konsekwencji jednak nawróci³a na chrzeœcijañstwo swego mê¿a Duch Bo¿y mieszka w nas? (1 Kor
3,16).
Waleriana a tak¿e jego brata Tyburcjusza.
Pewnie powiedzia³aby nam,
Wkrótce wybuch³y niezwykle krwawe przeœladowania chrzeœcijan za
czasów cesarza Marka Aureliusza. Ciekawe, cesarz by³ jednym z biedni jesteœcie. Nie macie czasu dla
nielicznych bardzo wykszta³cony, kulturalny, filozofuj¹cy, znawca sztuki i nikogo, ani dla siebie, ani dla dzieci,
literatury, a przy tym bezwzglêdny przeœladowca. Obu braci œciêto ani dla ¿ony, mê¿a, ani dla bliŸniego.
mieczem, a Cecyliê zamkniêto w jej w³asnym domu w rozpalonej ³aŸni. Macie czas tylko na zarabianie pieniêdzy. Talenty swoje poœwiêcacie
Tradycja mówi, i¿ wtedy piêknie œpiewa³a na czeœæ Pana, a gdy po trzech pieni¹dzom. Sprzedajecie ca³y swój czas i talenty.
Tymczasem ci, którzy wybrali œw. Cecyliê na patronkê, maj¹ czas dla
dniach jeszcze ¿y³a, dobito j¹ uderzeniem topora.
Zyska³a niezwyk³¹ popularnoœæ w m³odym rzymskim Koœciele, Boga i dla innych ludzi, aby œpiewaæ, graæ Panu na chwa³ê i ludziom na
otoczono j¹ kultem, jej imiê w³¹czono do kanonu mszy œwiêtej i do litanii do po¿ytek. Dlatego wydaje siê, ¿e jest wspania³a okazja, by podziêkowaæ
tym, którzy byli i s¹ animatorami kultury muzycznej w naszej parafii.
Wszystkich Œwiêtych.
z g³ów przed dorobkiem i zaanga¿owaniem takich postaci jak: p.
Zadajemy jednak sobie pytanie, czego nas uczy, ludzi XXI
wieku,
œw. Czapki
Fresk
Fra Angelico
1437-1446
Cecylia? Pewnie by odpowiedzia³a: Nie uczcie siê ode mnie. Nie by³am Romka, p. Konrad, p. Mariusz, p. Grzegorz, p. Ania, p. Adam oraz ich
niczyim nauczycielem. Jednego tylko zna³am Nauczyciela - mojego Pana chórzystów.
Ks. Henryk Bietzke
Jezusa. Od niego siê uczcie, Jego s³uchajcie! Powiedzcie swoim bliŸnim,

- patronka œpiewu i muzyki koœcielnej
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Zbli¿a siê Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny

„Piêkno kszta³tem jest mi³oœci”
mieræ bliskich, po której nieraz nie³atwo wróciæ do normalnego toku
¿ycia, jest bolesn¹ tragedi¹. Myœlê, ¿e cierpienie spowodowane
nieodwracalnym - tu na ziemi - rozstaniem mo¿na trochê przyt³umiæ
przekonaniem, ¿e oni przecie¿ ¿yj¹ w swoich dzie³ach, i ¿e”uczynki ich za
nimi id¹”, ¿e ¿yj¹ w naszych sercach i w naszym dzia³aniu, a nieraz te¿ w
sercach wielu innych ludzi. Mo¿na siê pocieszaæ, ¿e w kosmosie nic nie
ginie, tylko przybiera inne formy istnienia, wiêc i oni, jako jego
mieszkañcy, temu prawu podlegaj¹. Ale jednak najlepiej, tak jak czyni³a to
moja Mama (a i ja tak¿e staram siê tak czyniæ) - zawierzyæ, zaufaæ
m¹droœci, potêdze i mi³osierdziu Pana Boga. I prosiæ Go o szczêœcie
wieczne dla tych, co odeszli, a w swoim sercu nosiæ wdziêcznoœæ za to
wszystko czym nas obdarowali.
W kszta³towaniu tej postawy znajdujemy pomoc i wsparcie, miêdzy
innymi, w naszej kulturze spo³ecznego œwiêtowania. Dzieñ Wszystkich
Œwiêtych, to wa¿ny jej fragment, najpowszechniej u nas realizowany i
prze¿ywany nawet w rodzinach, w których wszystkie inne œwi¹teczne
zwyczaje nie istniej¹. Wszyscy Œwiêci to wielka rzesza ludzi ró¿nego
pochodzenia, ¿yj¹cych w ró¿nych wiekach, osób kanonizowanych i nie
kanonizowanych, tak¿e i tych, o których œwiêtoœci wie tylko Pan Bóg. W
tym t³umie ka¿dy z nas mo¿e, a nawet powinien siê znaleŸæ dziêki £asce
Bo¿ej i naszemu moralnemu wysi³kowi. I nie ma przepaœci, czy nie
przekraczalnej przegrody miêdzy zmar³ymi a nami - wszak mówimy o
œwiêtych obcowaniu (komunii œwiêtych) i jesteœmy przekonani, ¿e oni
wykroczyli poza nasze wymiary i przeszli przez bramê œmierci do regionów
o innych, ni¿ u nas, wymiarach.
Wiele naukowych odkryæ przybli¿a nas do potwierdzenia tych, na
ca³ym œwiecie od wieków rozpowszechnionych, intuicji i przekonañ, a wyra¿anych miêdzy innymi celebrowaniem dorocznych zwyczajów na
cmentarzach. “Cz³owiek odkrywa to, co jest...” mawia³ pewien m¹dry
uczony, którego mia³am szczêœcie znaæ
osobiœcie. A ostatnio odkryto fascynuj¹ce
tajniki elektroniki, umo¿liwiaj¹ce jej
praktyczne zastosowanie w przeró¿nych
technicznych wynalazkach. Dziêki temu
na przyk³ad osoba niepe³nosprawna (bez
r¹k) mo¿e w³asn¹ swoj¹ myœl¹ poruszaæ
docelowo
kursorem na ekranie
komputera! Te wszystkie odkrycia budz¹
nasz podziw dla ludzkiego umys³u, ale
przede wszystkim - dla cudownoœci otaczaj¹cego nas œwiata i dla jego Stwórcy.

Œ

Bernardo Strozzi, 1625-1630

Œw. Cecylia

Miêdzy materi¹,
energi¹ i duchem te¿ Armand Silvestre
pewnie nie ma przepa- (1873 - 1901)
œci i nieprzekraczalnych przegród - Nieœmiertelnoœæ
we wszystkim obecna
Dok¹d id¹ gwiazdy ca³ymi zastêpami?
jest myœl Stwórcy.
One id¹ tam, gdzie id¹ nasze serca Wiêc mo¿e kiedyœ w
Naprzeciw wiekuistej Jutrzenki.
przysz³oœci myœl ludzWmieszajmy nasz¹ duszê w ich promienie
ka, wœród bogactwa
I na ich z³otych skrzyd³ach spieszmy
przeró¿nych fal i
Poprzez uroczyst¹, ciemn¹ i groŸn¹ noc.
promieni, odkryje
tak¿e najwspanialszy Ciemnoœæ w bezmiarze œiata
Jego dar, promienie Jest jedynie progiem w pa³acu jasnoœci
mi³oœci zdolne przeni- Œmieræ otwiera go, jak zorza - dzieñ.
kaæ nie tylko czas i Ciemnoœæ jest tylko mroczn¹ drog¹,
przestrzeñ ziemsk¹, Która prowadzi z wczoraj do jutra,
ale tak¿e inne œwiaty o Z wieczoru do rodz¹cego siê juz poranka.
ró¿nych wymiarach? Pod¹¿ajmy wiêc za tymi œwiêtymi gwiazdami,
M o ¿ e t a k k i e d y œ Które za dnia stopniowo unosz¹ siê w górê,
bêdzie, ale - szczê- Rozwijaj¹c ³añcuch cieni na ziemi.
œliwie - ju¿ od dawna My, tak jak one, posuwamy siê stale ku
intuicja ludzkich serc œmierci
kreœli promieniste I gdy - jak one - powoli bledniemy,
aureole wokó³ g³ów i To znaczy, ¿e Œwiat³o wieczne jest ju¿ bliskie.
postaci œwiêtych i
t³um. Jadwiga Komorowska
z³ote promienie
biegn¹ce ku nam ze
œwiêtych d³oni, a nas
sk³ania do promieniowania mi³oœci¹ a¿ poza grób.
I czynimy to, k³ad¹c kwiaty na grobach, w dniu Wszystkich Œwiêtych,
modl¹c siê za zmar³ych i zapalaj¹c znicze dla wyobra¿enia Wiekuistej
Œwiat³oœci, Ÿród³a Mi³oœci wiecznej. Dobrze, ¿e nasz¹ mi³oœci¹ i serdeczn¹
pamiêci¹ otaczamy nie tylko naszych bliskich
zmar³ych, ale tak¿e tych, co zas³u¿yli siê
OjczyŸnie i ofiarowali Jej swoje ¿ycie.
Piêkne s¹ nasze cmentarze w dniach
œwiêtowania Wszystkich Œwiêtych i
Zaduszek. Kolorowe i rozœwietlone, a nad
nimi ³agodna ³una, widoczna z daleka. Cyprian
Norwid pisa³: „Piêkno kszta³tem jest mi³oœci”.
Cmentarze s¹ piêkne, bo mi³oœæ w tych dniach
jest tam szczególnie obecna.
Jadwiga Komorowska
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