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ŒWIÊTO

LIST MISJONARZY

PODWY¯SZENIA
KRZY¯A ŒWIÊTEGO

DO PARAFIAN PARAFII CHRYSTUSA ZBAWICIELA
W GDAÑSKU - OSOWIE

Krzy¿ sta³ siê znakiem rozpoznawczym tych wszystkich,
którzy uwierzyli w zmartwychwsta³ego Chrystusa.Wspólnota
koœcielna widzi w Krzy¿u o³tarz, na którym dokona³o siê
zbawienie œwiata w Jezusie, Synu Bo¿ym. Natomiast znak
krzy¿a, który codziennie czynimy, sta³ siê pierwszym
chrzeœcijañskim credo. Wypowiadane przy nim s³owa
wyra¿aj¹ bowiem istotê naszej wiary w Boga w Trójcy Œwiêtej
Jedynego.
W centralnym i najwa¿niejszym miejscu naszej œwi¹tyni
parafialnej wisi krzy¿ franciszkañski, wykonany przez
gdañskiego artystê na wzór krzy¿a z San Damiano. Jest to
krzy¿-ikona; artysta obrazowo przepisa³ na tê ikonê Ewangeliê
Zbawienia w Krzy¿u Œwiêtym. Œwiêty Franciszek tak siê
modli³ przed krzy¿em w San Damiano:

Najwy¿szy, chwalebny Bo¿e, rozjaœnij ciemnoœci
mego serca. Daj mi Panie, prawdziw¹ wiarê,
niezachwian¹ nadziejê i doskona³¹ mi³oœæ, jak równie¿
zdolnoœæ jasnego odczuwania i poznawania, abym móg³
wype³niæ Tw¹ œwiêt¹ i nieomyln¹ wolê. Amen.

Piêknie w ten ci¹g tradycji zwi¹zanych z Krzy¿em
wpisuje siê w u nas œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego 14.
wrzeœnia, które jest w tym roku tak¿e 28. rocznic¹ powstania
naszej Parafii p. w. Chrystusa Zbawiciela. Tygodniowe
przygotowanie do Odpustu Parafialnego stanowiæ bêdzie II
czêœæ Misji Œwiêtych, o których pisz¹ do nas misjonarze palotyni: ojciec Emilian i ojciec Wojciech w liœcie, którego
obszerny fragment umieœciliœmy obok.

Szczegó³owy program II czêœci Misji
Œwiêtych na 2 stronie biuletynu.

Umi³owany Ksiê¿e Proboszczu, Ksiê¿a Wikariusze, Ksiê¿e Seniorze,
Bardzo nam Drodzy Parafianie !!!
W pierwszych sùowach przesyùamy caùej Waszej rodzinie parafialnej bardzo
serdeczne pozdrowienia. Zmieniù siæ od czasu Misji rys personalny waszej Parafii.
Ks. Proboszcza Henryka zastàpiù ks. Proboszcz Wojciech, z którym i nas ùàczà
wieloletnie serdeczne zaýyùoúci. Wùaúciwie nie tyle zastàpiù co uzupeùniù, bo
przecieý odtàd obaj posùugujà wspólnocie. Ks. Marcina natomiast zastàpiù ks.
Bogdan. Zmieniùy siæ pewnie realia ýyciowe wielu z Was i pojawiùy siæ nowe
wyzwania.
Pozdrowienia nasze sà tym serdeczniejsze, ýe juý wkrótce przybædziemy do
Was powtórnie, aby przypomnieã wielkie dzieùa Miùoúci Boga i Jego
Nieskoñczonego Miùosierdzia, które staùy siæ przecieý takýe Waszym szczególnym
udziaùem, gdy przed dwoma laty sam Jezus Zbawiciel nawiedziù Waszà parafiæ, w
wædrujàcym wizerunku Miùosierdzia Boýego.
Te dni Renowacji Misji – odnowienia, nawrócenia samych siebie, angaýujà tak jak wtedy Misje – wszystkich ludzi, wszystkie grupy i stany spoùecznoúci
parafialnej: dzieci przedszkolne i szkolne, mùodzieý na wszystkich poziomach
edukacji, aý po studiujàcych akademików, ojców i matki, mæýczyzn i kobiety,
starszych, szczególnie chorych, osoby samotne, mùodych maùýonków, rodziców i
caùe rodziny, a takýe naszych drogich zmarùych.
To dziaùanie samego Jezusa, który nawiedziù w tamte niezapomniane dni
Waszà - kochanà parafiæ, musi mieã swoje odniesienie do naszego ýycia na tej ziemi,
a wobec Boga domaga siæ naszej nowej postawy, nowego úwiadectwa: i modlitwy i
dziaùania.
Dlatego teraz, po równo dwóch latach od tamtych wydarzeñ, jako
wysùannicy Koúcioùa przybædziemy, aby z Waszymi Duszpasterzami modliã siæ za
Was, byúcie w Waszych Dobrych Postanowieniach wytrwali i umacniajàc swojego
Ducha w wiernoúci, innym dopomogli zbawiã swojà duszæ.
Mamy pozwoliã Jezusowi przeniknàã gùæbiæ osobowoúci, umocniã wùadze
duchowe czùowieka: serce, wolæ, rozum, dlatego odnosimy siæ do kaýdego z Was –
tak jak to czyniliúmy wtedy z o. Wojciechem - zapraszajàc wszystkich: i tæ czàstkæ
wiernà, praktykujàcà, zgromadzonà przy Chrystusie, wokóù Jego oùtarza i Jego
kapùanów, którà stanowicie wùaúnie Wy, drodzy Bracia i Siostry, ale takýe tæ grupæ
parafian obojætnych, nierzadko zbuntowanych, skrzywdzonych, nieszczæúliwych,
jakkolwiek toczy siæ ich ýycie, zawsze pozostajà przecieý naszymi krewnymi, czy
przyjacióùmi, naszych bliskimi, dzieãmi, braãmi czy siostrami. Oni nie sà gorsi, nie
mogà byã zostawieni sami sobie, przeciwnie, to my mamy przecieý nakaz dbaã nie
tylko o swoje zbawienie, ale zanieúã i daã odczuã zbawienie takýe innym.
Matka Boga nasza Fatimska Pani przyszùa 90 lat temu, aby siæ upomnieã
wùaúnie o to, o zbawienie dla swoich dzieci i to Jej woùanie jest dzisiaj tak samo, a
moýe jeszcze bardziej, aktualne. Dlatego dla nas ten znak z nieba, na czas Renowacji
Misji jest najwyraêniejszym wskazaniem i impulsem do dalszego ýycia.
Nadchodzi czas, aby – jak prosi nas Maryja – Bogu z wdziæcznoúcià
oddaã hoùd i podziækæ, przyjmujàc Jego wolæ i Jego przykazania jako drogæ i
sposób mojego ýycia, bo przecieý ON jest Drogà Prawdà i Ýyciem.!!!
.(...) Szczegóùowy plan tej II czæúci Misji ogùosi Wam ks. Proboszcz i Wasi kapùani,
a my prosimy juý dzisiaj o wielkà modlitwæ w tej intencji, bo czas jest najwyýszy!!!
Niech kaýdy, komu zbawienie nie jest obojætne, doda do swojego pacierza ulubionà
swojà modlitwæ za caùa parafiæ i za nas – Misjonarzy.
W tym duchu przybædziemy do Waszej parafii, proszàc Maryjæ – Fatimskà
Królowà Róýañca i wszystkich Úwiætych Patronów Waszych, zwùaszcza samego
Jezusa Chrystusa Zbawiciela - Króla Miùosierdzia - o orædownictwo i pojednanie
Waszej parafii. Cieszymy siæ na to Misyjne spotkanie na Waszej úwiætej, gdañskiej
ziemi i spodziewamy siæ, iý nikogo z Was nie zabraknie oraz, ýe przyjmiecie naszà
posùugæ, jakby posùugæ samego Jezusa.
„Szczæúã Boýe” w przygotowaniu przedmisyjnym i Waszym ýyciu osobistym!
Do, bliskiego juý, zobaczenia.
o. Emilian SAC i o. Wojciech SAC
/ misjonarze – pallotyni /
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PLAN RENOWACJI MISJI

- ROK 2008

NIEDZIELA: 7. 09. 08 r. „SPOTKA£EM JEZUSA W MOIM ¯YCIU…”
Msze œw.: godz. 7.3o, 9.3o, 10.3o, 11.3o, 12.3o, 16.oo, 20.00 – nauki wprowadzaj¹ce
godz. 15.oo GODZINA M£OSIERDZIA / codzienne nabo¿eñstwo./
godz. 21.oo - APEL MARYJNY
PONIEDZIA£EK: 8. 09. 08 r. WIARA – NIEZAS£U¯ONYM DAREM…
Msze œw.: godz. 715 (bez nauki), 8.oo, 10.oo i 18.oo – nauki ogólne,
po nich nauki stanowe dla Ma³¿onków
15.oo – GODZINA MI£OSIERDZIA
16.oo – Dzieci szkolne (nauka) 17.oo - Gimnazja (Msza Œwiêta)
20.oo – M³odzie¿ (nauka)
21.oo – APEL MARYJNY
WTOREK: 9. 09. 08 r. GRZECH – ZDRAD¥ BOGA I SAMEGO SIEBIE
Msze œw.: godz. 715 (bez nauki), 8.oo, 10.oo i 18.oo – nauki ogólne,
po nich nauki stanowe dla Rodziców
15.oo – GODZINA MI£OSIERDZIA
16.oo – Dzieci szkolne (nauka) 17.oo - Gimnazja (Msza Œwiêta)
20.oo – M³odzie¿ (nauka)
21.oo – APEL MARYJNY
ŒRODA: 10. 09. 08 r. MARYJA – REAKCJ¥ BOGA NA GRZECH.
DZIEÑ SPOWIEDZI ŒWIÊTEJ:
W godzinach: 7.30 – 10.00 i 15.30 – 20.00
Msze œw.: godz.: 715 (bez nauki), 8.oo 10.oo i 18.oo – nauki ogólne,
15.oo – GODZINA MI£OSIERDZIA
16.oo – Dzieci szkolne (Msza Œwiêta)
17.oo – Gimnazja (Msza Œwiêta)
20.oo – M³odzie¿ (Msza Œwiêta)
21.oo – APEL MARYJNY
CZWARTEK:11.09. EUCHARYSTIA NAJWIÊKSZY DOKUMENT MI£OŒCI
Nabo¿eñstwo Pojednania Parafii
Msze œw.: godz.: 715 (bez nauki), 8.oo , 10.oo, 1700 (bez nauki), 18.oo
15.oo - GODZINA MI£OSIERDZIA
18.oo – Nabo¿eñstwo Pojednania w Parafii, Msza œw.
/ obecna ca³a parafia z M³odzie¿¹ i Dzieæmi /
21.oo – APEL MARYJNY
PI¥TEK: 12. 09. 08 r. SENS CIERPIENIA I UMIERANIA W ¯YCIU CZ£OWIEKA
Msze œw.: godz. 715 - Msza Œwiêta bez nauki
godz. 8.oo - Msza Œw. i Nabo¿eñstwo Powo³aniowe
godz. 10.oo - Msza œw. dla wszystkich chorych, cierpi¹cych, starszych, samotnych;
po mszy œw. Nabo¿eñstwo dla chorych z namaszczeniem i b³ogos³awieñstwo indywidualne N.S.
godz. 15,oo - GODZINA MI£OSIERDZIA
godz. 1700 - Msza Œwiêta bez nauki
godz. 18.oo – Msza œw. w intencji Zmar³ych i Nabo¿eñstwo za Zmar³ych
/ obecna ca³a Parafia z M³odzie¿¹ i Dzieæmi /.
godz. 21.oo - APEL MARYJNY
SOBOTA: 13. 09. 08 r. MA£¯EÑSTWO I RODZINA ODWZOROWANIEM TRÓJCY ŒWIÊTEJ
Msze œw.: godz. 715 - Msza Œwiêta bez nauki
godz. 8.oo - Msza œw. z nauk¹ dla Starszych zw³aszcza samotnych wdów i wdowców oraz Uroczyste b³ogos³awieñstwo.
godz. 10.oo – Msza œw. z nauka dla Doros³ych oraz odnowienie œlubów ma³¿eñskich – par powy¿ej 10 lat sta¿u ma³¿eñskiego.
M³odzie¿ obecna z Rodzicami.
godz. 11.oo – Msza œw. i b³ogos³awieñstwo Dzieci szkolnych.
godz. 12.oo – Msza œw. dla m³odych ma³¿eñstw, b³ogos³awieñstwo Rodziców oraz Dzieci przedszkolnych, tak¿e niemowl¹t i
Matek oczekuj¹cych narodzin potomstwa.
godz. 15.oo – GODZINA MI£OSIERDZIA,
godz. 18.oo – Msza œw. z nauka dla Doros³ych oraz odnowienie œlubów ma³¿eñskich – par powy¿ej 10 lat sta¿u ma³¿eñskiego.
M³odzie¿ obecna z Rodzicami.
godz. 1930 - Msza Œwiêta z Nabo¿eñstwem Fatimskim - APEL MARYJNY
NIEDZIELA: 14. 09. 08 r. „MY CHCEMY BOGA…” / ODPUST PARAFIALNY PODWY¯SZENIA KRZY¯A/
Msze œwiête: godz.7.3o, 9.3o, 10.3o, 11.3o, 12.3o (SUMA ODPUSTOWA), 16.oo, 20.00 - nauki Odpustowe .
Zakoñczenie Renowacji Misji i Uroczyste B³ogos³awieñstwo Koñcowe.
godz. 15.oo GODZINA M£OSIERDZIA
Tego wieczora gromadzimy w parafialnym Wieczerniku wszystkich Aposto³ów ¿ycia parafialnego z poszczególnych grup
modlitewnych i apostolskich – a jest ich w waszej parafii nie ma³o. Dla nich to wieczernikowe spotkanie jest nowym
rozes³aniem „a¿ po krañce œwiata...”. Bo taka jest potrzeba œwiadectwa Bo¿ej Mi³oœci.

TE
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Wakacje w duszpasterstwie
Kiedy myœlimy, ¿e czas wakacji dla duszpasterstwa to okres
beztroskiego wypoczynku albo s³odkiego nieróbstwa, to ¿yjemy w
Foto M. Czajkowski
wielkim b³êdzie. To tylko okres zmiany intensywnoœci albo charakteru
pracy duszpasterskiej. W tym roku mia³em przyjemnoœæ uczestniczenia
w trzech ró¿nych wyjazdach . Pierwszym z nich by³o niezwyk³e miejsce
na Kaszubach o nazwie Chocimski M³yn . Tam z grup¹ m³odzie¿y,
g³ównie z zespo³u Allegretto pod egid¹ pañstwa Anny i Jaros³awa
Soleckich, mog³em wspó³uczestniczyæ w szczerej radoœci m³odych ludzi
spêdzaj¹cych czas przy ognisku czy te¿ na wodzie. To waœnie tam
mia³em szczêœcie sprawowania eucharystii w 4. rocznice moich œwieceñ.
Kolejny etap mojego duszpasterstwa wakacyjnego dotyczy³ m³odzie¿y
parafialnej oraz zespo³u Effatha. By³y to dni skupienia, w których
pragnêliœmy spojrzeæ na dar cz³owieczeñstwa przez pryzmat Maryi.
Ostatni i najd³u¿szy akcent dotyczy³ wyjazdu z dzieæmi. By³y to wczasokolonie organizowane przez akademiê „Talent”. Mia³em tam sposobnoœæ
sprawowania swojej pasterskiej pieczy nad prawie setk¹ dzieci.
Imponowa³a mi intensywnoœæ i ró¿norodnoœæ dzia³añ, gier oraz zabaw.
Dzieci bra³y udzia³ w zajêciach sportowych, muzycznych,
sprawnoœciowych i tanecznych. Uczy³y siê zdrowej rywalizacji, ale bym móg³ choæ przez chwile spêdziæ z nimi ich wolny czas, gdzie mog³em
przede wszystkim otwartoœci oraz spojrzenia na œwiat prawdziwych w ca³ej pe³ni realizowaæ moj¹ kap³añsk¹ pos³ugê. Wszystkim za
wartoœci jak mi³oœæ, przyjaŸñ i wspólnota.
¿yczliwoœæ, dobre serce i wyrozumia³oœæ serdeczne Bóg zap³aæ.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy zaprosili mnie do tego,
Ks. Maciej Sobczak

Informacje o dzia³alnoœci Chóru parafialnego
im. J. Orszulika
Przystêpuj¹c do pracy po wakacjach wypada podsumowaæ
pracê i wystêpy naszego chóru z ostatnich miesiêcy. I tak, pomimo, ¿e tym
razem nigdzie nie wyje¿d¿aliœmy, mo¿emy siê wykazaæ normaln¹
aktywnoœci¹, a wiêc tradycyjnie œpiewaliœmy w koœciele podczas
wybranych niedzielnych mszy œw., œpiewaliœmy w trakcie procesji
Bo¿ego Cia³a, a ostatnio tak¿e
w uroczystoœciach œlubnych córek
naszych chórzystek. Te ostatnie œpiewania by³y dla nas szczególnie
wa¿ne, gdy¿ uczestnicz¹c w zawieraniu nowych zwi¹zków ma³¿eñskich,
czuliœmy siê niejako cz³onkami rodziny a same uroczystoœci przy naszym
udziale zyskiwa³y na splendorze i chyba bardziej utrwal¹ siê w pamiêci
m³odych ludzi.
Od samego pocz¹tku istnienia naszego zespo³u czynnie
uczestniczymy we wszelkich œpiewaniach po³¹czonych chórów
koœcielnych. Drugim wa¿nym zgromadzeniem chóralnym jest Polski
Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, którego cz³onkiem od 3 lat jest tak¿e nasz
chór. Podkreœliæ nale¿y, ¿e zrzeszenie to siêga swoimi korzeniami lat
przedwojennych, a jego cz³onkami by³y przede wszystkim chóry
koœcielne. W 2008r. wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu tej organizacji by³
jubileusz 60-lecia Gdañskiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i
Orkiestr. Jubilaci, wierni swoim chrzeœcijañskim korzeniom, a wiêc
chóry zrzeszone w Zwi¹zku, uczestniczy³y w dniu 15 czerwca br. w
uroczystej mszy œw. celebrowanej przez arcybiskupa T. Goc³owskiego w
katedrze oliwskiej. Wœród siedmiu chórów wyznaczonych do œpiewania
podczas tej liturgii znalaz³o siê tak¿e miejsce dla nas / na zdjêciu nasz chór
przed o³tarzem w katedrze bezpoœrednio po uroczystoœci/. Wieczorem
odby³ siê koncert jubileuszowy wybranych chórów i orkiestr zrzeszonych
w Oddziale Gdañskim oraz prezentacja historii oddzia³u. Ca³oœæ
zakoñczona zosta³a wrêczeniem odznak, dyplomów a tak¿e
pami¹tkowych albumów, w których zosta³y przedstawione wszystkie
zespo³y aktualnie dzia³aj¹ce w zwi¹zku. Równie¿ nasz chór znalaz³ w

tym historycznym wydaniu swoje miejsce.
Informujemy naszych parafian, ¿e na stanowisku dyrygenta w
naszym chórze nast¹pi³a zmiana. Now¹ osob¹ pe³ni¹c¹ tê funkcjê jest pani
Maja Kizlich- Sobociñska (na zdjêciu poni¿ej pani Maja w stallach katedry,
gdzie dyrygowa³a nami pierwszy raz).
Pani Maja
edukacjê muzyczn¹
rozpoczê³a w 1991 r. w
Pañstwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w
S³upsku i kontynuowa³a w
Pañstwowej Szkole
Muzycznej II stopnia tak¿e
w S³upsku. W 2003 roku
rozpoczê³a studia w
Akademii Muzycznej w
Gdañsku, na Wydziale
Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i
Rytmiki. W trakcie studiów
korzysta³a z takich zajêæ jak,
miêdzy innymi,
dyrygowanie i zajêcia w
c h ó r z e ¿ e ñ s k i m . Te
przedmioty i kontakt z
t aWystêp
k i m chóruOrszulika
i o s o b a mnaiFestiwalu
,
w Kielnie
pedagogami i dyrygentami
jak prof. Anna Fiebig oraz
prof. Marek Roc³awski
zaowocowa³y podjêciem
przez Majê Kizlich decyzji o
rozpoczêciu studiów o specjalnoœci dyrygentura chóralna. Czas studiów
dawa³ jej mo¿liwoœæ wspó³pracowania z wieloma profesorami i zespo³ami,
dziêki czemu mog³a czerpaæ wiedzê i umiejêtnoœci z ró¿nych Ÿróde³. W
trakcie swojej edukacji bra³a udzia³ w licznych koncertach chóralnych w
kraju i za granic¹, nagraniach p³yt CD miêdzy innymi z chórami: Akademi
Muzycznej w Gdañsku, Cappell¹ Gedanensis, Chórem Uniwersytetu
Gdañskiego, z Chórem Kameralnym Continuo. Od 2005 r. jest wokalistk¹
w Chórze Kameralnym 441 Hz, zajmuj¹cym siê wykonywaniem g³ównie
wspó³czesnej muzyki chóralnej - czêsto s¹ to prawykonania.
Byliœmy, z gronem cz³onków naszego chóru, na koncercie
dyplomowym naszej nowej dyrygentki i jesteœmy pe³ni nadziei, ¿e Maja
Sobociñska, jako nowy dyrygent w Chórze im. ks. prof. Józefa Orszulika w
Gdañsku-Osowej, spe³ni oczekiwania naszej parafialnej spo³ecznoœci .
Licz¹c na dalszy rozwój naszego chóru og³aszamy nabór nowych
cz³onków i prosimy o zg³aszanie siê bezpoœrednio na próby we wtorki i
czwartki o godz.19.30 do salki parafialnej przy dolnym koœciele. Ufamy, ¿e
lubi¹cych œpiew osób w Osowej nie brakuje i dlatego liczymy, ¿e nasz
zespó³ czeka ciekawa perspektywa rozwoju.
Konrad Hoga
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ANIA SOLECKA – RADOŒÆ WSPÓLNEGO
ŒPIEWANIA
Z Ani¹ Soleck¹ - z domu Najbar - animatork¹ i prowadz¹c¹
zespo³u ALLEGRETTO przy koœciele p/w Chrystusa Zbawiciela w Osowej
rozmawiam przede wszystkim o Jej pasjach muzycznych (i nie tylko), a
tak¿e zwi¹zanych z nimi kontaktach, g³ównie z m³odzie¿¹.
W Osowej pojawia siê Ania wraz rodzicami Mari¹ i Feliksem
(pisaliœmy o nich na ³amach „Rodziny Osowskiej” w czerwcu br.) jako
kilkuletnia dziewczynka w r. 1976. Wczesne lata nauki zwi¹zane ze szko³¹
muzyczn¹ na ulicy Gnilnej w Gdañsku (klasa fortepianu i gitary) wspomina
niezbyt mi³o przede wszystkim ze wzglêdu na d³ugotrwa³e dojazdy, póŸne
powroty do domu, koniecznoœæ æwiczenia na instrumentach i brak czasu na
kontakty z osowskimi rówieœnikami. Dwa ostatnie lata podstawowej
edukacji spêdza w osowskiej szkole, do której po kilku latach powraca jako
nauczyciel. Jak wiêkszoœæ osowskiej m³odzie¿y koñczy popularn¹ oliwsk¹
„5-tkê”, a nastêpnie studia pedagogiczne na UG. Ten czas wspomina chyba
najmilej . Jest to okres wspólnego kameralnego muzykowania i
pierwszych muzycznych przyjaŸni. Wraz z bratem Markiem spotykaj¹ siê
czêsto z Magd¹ i Paw³em Rydlami, a tak¿e Agnieszk¹ Woliñsk¹ oraz

£ukaszem Kozickim. Efektem tych spotkañ by³y rodzinne spotkania
kolêdowe, wystêpy instrumentalno-wokalne w koœciele, a tak¿e przygotowywania muzycznej oprawy mszy œw. Szczególnie wa¿ne by³y dla niej
spotkania z przyjació³mi w ramach parafialnego ruchu Œwiat³o- ¯ycie,
gdzie przez kilka lat by³a animatork¹. Bardzo mile te¿ wspomina
inscenizacje teatralne, które wspó³tworzy³a z grup¹ zaprzyjaŸnionej
m³odzie¿y na terenie naszej parafii.
W 1991 r. Ania podejmuje pracê w jako nauczycielka religii w
oddzia³ach przedszkolnych w Szkole podstawowej nr 81 w Osowej. W
1995 r. wraz z mê¿em Jarkiem wyje¿d¿a do Londynu, gdzie przez 2 lata
zarabiaj¹ na rozbudowê domu. W 1999 r przychodz¹ na œwiat synowie –
bliŸniacy: Maciek i Mateusz. W 2001 r. Ania ponownie podejmuje pracê w
Szkole Podstawowej nr 81 jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a
nastêpnie pedagog specjalny. Od 2007 r. pracuje w Twórczym Przedszkolu
„Roœnij Radoœnie” na terenie naszej dzielnicy.
W roku 2001 powstaje pomys³ za³o¿enia scholi, która wkrótce
otrzymuje nazwê ALLEGRETTO i zapewnia muzyczn¹ oprawê
niedzielnej Mszy Œw. o godz. 10.30. Dobrze pamiêtam trudne pocz¹tki tego
zespo³u i wysi³ki Ani, aby z grupy kilkunastu 10 – 12letnich dziewcz¹t
zbudowaæ piêknie dla ucha brzmi¹c¹ scholê. Efekty tej pracy zaczê³y byæ
widoczne dopiero po pewnym czasie. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ wiele
dziewcz¹t uczestnicz¹cych w pocz¹tkach ALLEGRETTO dotrwa³o w
zespole do dnia dzisiejszego (obecnie to ju¿ licealistki), co œwiadczy o
wyj¹tkowej atmosferze, sympatii i przyjaŸni panuj¹cej w zespole,
zaanga¿owaniu i
motywacji wszystkich do dalszej pracy nad
doskonaleniem poziomu muzycznego wykonywanych utworów.
Oprócz czêstej obecnoœci zespo³u na Mszach Œw. i ró¿nego
rodzaju uroczystoœciach w obydwu osowskich parafiach, wystêpowa³ on
wielokrotnie poza Osow¹ m.in. tradycyjnie ju¿ w Hospicjum im. Œw. Józefa
w Sopocie, w Ratuszu G³ównomiejskim w Gdañsku z okazji Œwiêta
Edukacji Narodowej, w Sanktuarium Matemblewskim oraz na sopockim
Hippodromie. Do tradycji zespo³u nale¿y równie¿ udzia³ ALLEGRETTO
w Drodze Krzy¿owej na Kalwarii Wielewskiej, jak równie¿ wspólny
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wypoczynek w miejscowoœci Raduñ w Borach Tycholskich.
Jak siê wydaje, nowy rozdzia³ w ¿yciu zespo³u zapocz¹tkowa³y
uroczystoœci Wielkoczwartkowe w 2006 roku, do których oprawê
m u z y c z n ¹
przygotowa³y
wspólnie zespo³y
ALLEGRETTO i
PRZEBUDZENIE
(zespó³ œpiewaj¹cych rodziców
za³o¿ony przez
Pana Grzegorza
Grochowskiego).
W paŸdzierniku
dochodzi do po³¹czenia obu zespo³ ó w. N a s t ê p u j e
okres intensywnych wspólnych
prób (raz w tygod-niu, w sobot-nie przedpo³udnia) i wystêpów m.in. na
Pomorskim Festiwalu Pieœni Wielkopostnej w Kielnie w 2007r i 2008 r ,
gdzie zespó³ zostaje bardzo ciep³o przyjêty przez jurorów oraz na Gali
Ogó³nopolskiej Olimpiady Informatycznej w Parku Technologicznym w
Gdyni.
W 2007 roku w Kaplicy Grobu Pañskiego na Kalwarii
Wielewskiej oraz koœciele p/w œw. Jadwigi Œl¹skiej ALLEGRETTO
nagra³o p³ytê, która dla Ani stanowi szczególn¹ pami¹tkê, zw³aszcza, ¿e
ca³oœæ (nagranie i ok³adka ) zosta³y wykonane przez cz³onków zespo³u.
S³uchaj¹c Ani mówi¹cej o zespole, nie sposób oprzeæ siê
przeœwiadczeniu, i¿ jest to jej jeszcze jedno (obok bliŸniaków) ukochane
dziecko. Z radoœci¹ opowiada o „zespo³owych” wyjazdach, wêdrówkach
po górach i wycieczkach rowerowych.
Obok wspomnianej ju¿
miejscowoœci Raduñ szczególnym miejscem wypoczynku sta³ siê
Chociñski M³yn, gdzie od kilku lat Pañstwo Banaszewscy goszcz¹ ca³y
zespó³ i organizuj¹ wspania³e sp³ywy kajakowe wodami Brdy, Chociny i
Zbrzycy.
Pod koniec rozmowy porusza jeszcze jedn¹, Jej zdaniem b.
wa¿n¹ sprawê. Otó¿ jest pewna, ¿e to co zosta³o ju¿ osi¹gniête zarówno
jeœli chodzi o poziom muzyczny jak i atmosferê w zespole by³oby
niemo¿liwe do bez pomocy i wsparcia ca³ych rodzin zwi¹zanych od
pocz¹tku z zespo³em takich jak Pañstwo Burkowie, Pañstwo Œciesiñscy,
wspomniani ju¿ Pañstwo Banaszewscy, Pañstwo Hamerowie i inni. Im
wszystkim chce m.in. t¹ drog¹ serdecznie za wszystko podziêkowaæ. Ja ze
swojej strony jestem g³êboko przekonany i¿ podziêkowanie Ani dotyczy
równie¿ Jej mê¿a Jarka, który- obok Micha³a Burki - zabezpiecza
technicznie stronê zwi¹zan¹ z nag³oœnieniem zespo³u oraz jest g³ównym
organizatorem wielu wyjazdów z m³odzie¿¹.
Rozmawia³ i opracowa³ - AT

DNI SKUPIENIA
Najpierw by³ pomys³, potem sprawna organizacja, a na koniec
ustalenie tematu i tak oto 16 lipca kilkanaœcie osób z Duszpasterstwa
M³odzie¿y i Zespo³u Effatha wyruszy³o do Go³czewa na dni skupienia.
Przez 3 dni pod czujnym okiem ksiêdza Macieja zag³êbialiœmy siê w Pismo
Œwiête obserwuj¹c jego 3 bohaterki: Maryjê, Esterê i Judytê. W tych dwóch
ostatnich kobietach szukaliœmy zapowiedzi Marii, cech wspólnych z
Matk¹ Jezusa. D³ugie popo³udniowe dyskusje, znajduj¹ce Ÿród³o w tych
w³aœnie postaciach, czêsto przybiera³y zupe³nie inny tor, niejednokrotnie
odpowiadaj¹c na nasze pytania i w¹tpliwoœci zwi¹zane z wiar¹.Wieczorna
msza œwiêta by³a podsumowaniem ca³ego dnia, rozmów, dylematów i
rozwa¿añ...
Podczas naszych rekolekcji, poza czymœ dla ducha, znalaz³o siê
równie¿ coœ dla cia³a, tym razem by³y to rozgrywki sportowe. Bez wzglêdu
na poziom umiejêtnoœci wszyscy dzielnie walczyli, konkuruj¹c w pi³kê
siatkow¹ oraz w pingponga. By³ te¿ czas na spacery, grê w karty, wspólne
gotowanie - podziêkowania dla pañ, a po nim wspólne sprz¹tanie podziêkowania dla panów.
A jeœli ju¿ jesteœmy przy podziêkowaniach, te szczególne nale¿¹
siê Agnieszce i Paw³owi - naszym gospodarzom, dziêki którym mogliœmy
prze¿yæ te kilka dni w domowej atmosferze radoœci i spokoju.
Teraz pozostaje mieæ nadziejê, ¿e spotkamy siê równie¿ za rok,
mo¿e w nieco wiêkszym gronie, ¿eby pochyliæ siê nad Pismem Œwiêtym i
spêdziæ mi³o czas w towarzystwie przyjació³.
Kasia Kurjañska
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