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W KOŒCIELE DOMOWYM
WIECZERZA WIGILIJNA
Jest to starodawny polski zwyczaj: “po zachodzie s³oñca, zgodnie z
praktyk¹ dawnych chrzeœcijan, spo¿ywa siê obiad postny, z³o¿ony z
tradycyjnych potraw”. Jest to uroczysta wieczerza wigilijna. Ma ona
charakter œciœle rodzinny, a charakteru religijnego nadaje jej zwyczaj
³amania siê op³atkiem oraz obrzêdy religijne, których forma mo¿e byæ
ró¿na.
P roponujemy, aby wokó³ odpowiednio udekorowanego i nakrytego
do wieczerzy sto³u zgromadzi³a siê rodzina. Na œrodku sto³u
umieszczone jest siano, a na nim uroczyœcie z³o¿ona Ksiêga Pisma
Œwiêtego. Obok Pisma ustawiamy œwiecê odœwiêtnie udekorowan¹.
foto Wojciech Kapusta
Symbolizuje ona obecnoœæ w rodzinie Chrystusa, który przyszed³
na
ziemiê jako “Œwiat³oœæ œwiata”.
Wszyscy stoj¹, a najstarsza osoba z rodziny (prowadz¹cy) zapala
œwiecê i mówi:
Oto Œwiat³oœæ, która w noc dzisiejsz¹ przysz³a na ziemiê, by
rozproszyæ ciemnoœæ grzechu.
Wszyscy: Bogu niech bêd¹ dziêki.
Prowadz¹cy: W imiê Ojca+i Syna+i Ducha Œwiêtego.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy: “Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie
udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (£k 2,10-11) - takie s³owa
skierowa³ Anio³ do pasterzy w noc Bo¿ego Narodzenia. S³owa te
skierowane s¹ równie¿ do nas wszystkich. Módlmy siê: Bo¿e, Ojcze
Mi³osierdzia, spraw, aby nasza rodzina zosta³a umocniona ³ask¹
narodzenia Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który ¿yje i króluje z
Tob¹ w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg przez wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Wszyscy: Ojcze nasz …Amen.
Prowadz¹cy: Panie Jezu Chryste, który jako Dzieciê uœwiêci³eœ ¿ycie
rodzinne, pozostañ w naszym domu i zajmij z nami miejsce przy
stole b³ogos³awi¹c te dary, które z Twojej dobroci przygotowaliœmy
na stó³ wigilijny. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy: Prze³amiemy siê teraz op³atkiem, który nam
przypomina Cia³o Chrystusa - pokarm niebieski i Jego
bezgraniczn¹ mi³oœæ do nas.

Na radosne, tak bardzo rodzinne,
œwiêta Bo¿ego Narodzenia sk³adamy
naszym Duszpasterzom i Czytelnikom
¿yczenia obfitoœci ³ask
Bo¿ego Dzieci¹tka.
Niech œwiat³o betlejemskiej nocy
budzi nadziejê przepe³niaj¹c¹ nasz¹
codziennoœæ, niech umacnia i
pomna¿a wszystko, co w nas dobre,
piêkne i szlachetne. I przynagla do
dzielenia siê mi³oœci¹ w ka¿dym dniu
Nowego Roku 2007.
Redakcja RODZINY OSOWSKIEJ

Nastêpnie wszyscy ³ami¹ siê op³atkiem przekazuj¹c sobie znak
mi³oœci i pokoju. Po wieczerzy œpiewamy kolêdy, s³uchamy p³yt i
audycji o tematyce Bo¿ego Narodzenia. Niech ten wieczór bêdzie
ciep³y, mi³y i pe³en radoœci!

Ty mnie zaiste
wydoby³eœ
z matczynego ³ona;
Ty mnie uczyni³eœ
bezpiecznym
u piersi mej matki.
Ps 22,10
Betlejem

W grocie mlecznej
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Krótkie wspomnienie z Ziemi Œwietej
S³usznie mówi siê, ¿e wyprawa do ziemi œwiêtej jest pielgrzymk¹
¿ycia. W tym roku na pocz¹tku listopada, z grup¹ naszych parafian w
towarzystwie przemi³ego bp. Mariana z Kielc i jego kolegów z roku, uda³o

Msza pod szczytem

nam siê spêdziæ niezapomniany czas rekolekcji w ojczyŸnie Jezusa. Trudno
opisywaæ tu punkt po punkcie wszystko, co widzieliœmy i prze¿yliœmy. Tu
na ³amach naszego biuletynu ograniczê siê jedynie do kilku wra¿eñ, które
najmocniej osadzi³y siê w mojej pamiêci. Pierwszy etap stanowi³a góra
Syjon, miejsce przymierza Boga z ludŸmi przez 10 przykazañ nadanych
nam przez Stwórcê. GwieŸdziste niebo i co jest, jak nam mówiono
rzadkoœci¹. Ksiê¿yc, prawie w pe³ni oœwietlaj¹cy nasz szlak, pobudza³
moj¹ wyobraŸniê by cofn¹æ siê do czasów Moj¿esza. Szlak, który kosztowa³

Koncert chóru w dniu 26.XI.2006

wspania³y widok na stare miasto. Nie od razu mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e
faktycznie jest to miasto na górze (góra Syjon). Ale mnie osobiœcie
dotyka³a g³êbia i prehistoria tego miejsca gdy¿ to na tej górze, wg.
tradycji, nasz biblijny praojciec Adam mia³ oddaæ ducha Panu.To
wzniesienie nazywane by³o gór¹ Moria gdzie Abraham mia³ z³o¿yæ w
ofierze swego syna Izaaka i w koñcu to miejsce nosi tak wiele pami¹tek
obecnoœci Boga wœród nas. Aby zwiedziæ to miasto potrzeba wielu
tygodni a my niestety nie mieliœmy a¿ tyle czasu. Nie sposób napisaæ o
wszystkim i o ka¿dym miejscu. Niezapomniane piêtno w mojej pamiêci
pozostawi³a wizyta w ogrodzie Oliwnym i Getsemani ( t³ocznia)to tam
Jezus jako Bóg i cz³owiek doznawa³ smutku trwogi, to tam zosta³ On
wyciœniêty jak oliwka, aby w pe³ni odkryæ przed nami, ¿e jest Mi³oœci¹.
Ci¹gle przed oczami mam koœció³ konania i g³az wtopiony w posadzkê
prezbiterium, œwiadek trwogi Chrystusa. Obejmowa³em go i dotyka³em
jak chyba nigdy nie dotyka³em ¿adnego ¿ywego cz³owieka. Potem w dó³
dolin¹ Cedronu, aby pójœæ w kierunku Golgoty. Szlak drogi krzy¿owej:
kroczyliœmy œladami Pana wewn¹trz zgie³ku gwarnej ulicy, wielkiej
obojêtnoœci a kto wie mo¿e czasem i pogardy, które przecie¿ du¿o
bardziej towarzyszy³y Chrystusowi w jego ostatnich chwilach.
Litosrotos miejsce os¹dzenia niewinnego, wieczernik, który zawsze
przypomina mi ustanowienie Kap³añstwa i Eucharystii no i oczywiœcie
miejsce Czaszki tam, gdzie ofiara siê dope³ni³a. Miejsce straceñ,
wzgórze trzech pamiêtnych krzy¿y, które wtedy musia³o byæ poza
murami miasta a dziœ jest w jego obrêbie. Obecnie wzgórza nie widaæ, bo
ca³e zakrywa ogromny gmach Bazyliki Grobu Pañskiego. Koœció³
podzielony jest na cztery czêœci ( 4 wyznania chrzeœcijañskie) odnios³em
smutne wra¿enie, ¿e Chrystus zosta³ podzielony - tak samo jak jego szata
przez s³u¿alczych ¿o³nierzy Imperium. Odczu³em wstyd, ¿e miejsce,
gdzie Bóg dokona³ pojednania z ludŸmi, pozostaje podzielone i to przez
Jego uczniów. Ale w tym koœciele wszystko przypomina ostatnie chwile
Pana. Góra krzy¿a z pozostawionym miejscem gdzie by³a wstawiona
belka pionowa - miejsce ostatnich s³ów Boga, miejsce prawdziwej piety,
nie tej piêknej rzymskiej genialnej Micha³a Anio³a, ale tej przera¿aj¹cej,
gdzie zbola³a matka trzyma oszpecone i ju¿ martwe cia³o swego syna.
Nie opdal kamieñ namaszczenia Bosko- ludzkiego cia³a i pewnie nie
wiêcej ni¿ 50 mo¿e 60 kroków dalej grób, w którym wczeœniej nikt nie
by³ pochowany a gdzie z³o¿ono cia³o Jezusa. Grób, który jest jedynym
œwiadkiem zmartwychwstania. Tam w pobli¿u sprawowaliœmy
Eucharystiê, a by³a to w³aœnie niedziela ów 1 dzieñ tygodnia, dzieñ
najwiêkszego cudu œwiata. Wielkiego znaku nadziei dla ka¿dego z nas.
Muszê jednak przyznaæ, ¿e moja refleksja ci¹gle cofa³a siê do
wydarzeñ Pi¹tku a nade wszystko do chwili pogrzebu - tak bardzo
skromnego i nie licznego. Ten, któremu towarzyszy³y t³umy za ¿ycia, nie
mia³ ich przy swoim pochówku. Chrystus nie mia³ tego, czego nie
brakowa³o wielu naszym bliskim w dniu ich pogrzebu. Za ¿ycia zosta³o
Mu odebrane wszystko, pewnie po to, aby On móg³
nas obdarzyæ jeszcze wiêkszym darem - Sob¹ przez wszystkie dni a¿ do
skoñczenia œwiata.
W tych dniach adwentu nie mogê nie wspomnieæ o ma³ym
miasteczku Nazaret, gdzie wszystko siê zaczê³o To tam S³owo sta³o siê

Trudne schodzenie ze szczytu Synaju

sporo si³ zosta³ uwieñczony Eucharysti¹ sprawowan¹ u podnó¿a samego
szczytu. Mimo zmêczenia nieustannie myœla³em, ¿e oto tu Bóg po raz
pierwszy objawi³ siê z tak¹ wyrazistoœci¹ swojemu ludowi, aby potwierdziæ
swoj¹ wielk¹ mi³oœæ. Potem krótkie oczekiwanie na wschód s³oñca, którego
promienie powoli ods³ania³y kolejne ska³y. Te, które s¹ niemymi œwiadkami
tamtych odleg³ych wydarzeñ. Zejœcie wydawa³o siê trudniejsze, poniewa¿
narasta³o zmêczenie i s³oñce dawa³o coraz mocniejsze znaki swej
obecnoœci. Droga prowadzi³a nas do klasztoru œw. Katarzyny ( klasztor
prawos³awny), na którego terenie mieœci siê studnia Jakuba oraz krzak
gorej¹cy, z którego Pan przemówi³ do Moj¿esza by wraca³ do Egiptu, aby
ocaliæ swój lud, ale dla mnie nade wszystko jest to miejsce gdzie Bóg
objawi³ nam swoje imiê: Jestem, Który Jestem tzn. Jestem zawsze z tob¹
cz³owieku. Bóg, który jest zawsze ze mn¹, obok mnie; ta œwiadomoœæ
pokazuje mi, ¿e nigdy nie jestem sam, ¿e moja samotnoœæ jest jakimœ
oszustwem, w które czasami chcê uwierzyæ. To zbyt wiele wra¿eñ jak na
jedn¹ dobê, ale trzeba jechaæ dalej do Izraela, aby dopiero tam zmierzyæ siê z
prawd¹ o “pi¹tej ewangelii”, o której, jak póŸniej siê okaza³o, mia³em
wykrzywione wyobra¿enie.
Rano Jerozolima powita³a nas piêknym s³oñcem u nas niespotykanym
o tej porze roku. Zakwaterowanie w hotelu na górze Oliwnej zapewni³o nam

Hic Iesus natus est

cia³em. Nie mo¿na pomin¹æ Eim Karim miejscowoœci w górach, gdzie
mieszka³a krewna Maryi El¿bieta. Ale pe³nia mojej radoœci dope³ni³a siê
w Betlejem gdzie mogliœmy celebrowaæ Msze œw. w grocie narodzenia
Pañskiego. To tak, jakbym radoœæ wszystkich moich prze¿ytych œwi¹t
(Bo¿ego narodzenia) prze¿ywa³ tego jednego dnia.
Dokoñczenie na stronie 4

RODZINA OSOWSKA NR 10 (104)

3

PROGRAM WIZYT DUSZPASTERSKICH
WIZYTA
DUSZPASTERSKA
Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹
jest aktem publicznego wyznania wiary, a
zarazem znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi
Koœcio³a domowego z Koœcio³em parafialnym,
a tym samym z diecezjalnym i powszechnym.
Ka¿dy biskup sk³ada raz na piêæ lat oficjaln¹
wizytê Papie¿owi oraz sk³ada sprawozdanie z
sytuacji Koœcio³a diecezjalnego. Biskup raz na
piêæ lat wizytuje ka¿d¹ parafiê w swojej
diecezji. Kap³an natomiast raz w roku sk³ada
oficjaln¹ wizytê w ka¿dej rodzinie
chrzeœcijañskiej, w Koœciele domowym. Czyni
to zazwyczaj w okresie Bo¿ego Narodzenia.
Wizyta duszpasterska ma charakter ma³ej
liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium
Dzieñ wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest
szczególnym prze¿yciem. Im rodzina jest
bardziej zwi¹zana z Koœcio³em, im wiêkszy
panuje w niej duch chrzeœcijañski, im wiêksza
jest jej religijnoœæ, tym g³êbiej prze¿ywa
spotkanie z oficjalnym s³ug¹ Koœcio³a.

PRZEBIEG WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
Nale¿y tak¹ wizytê odpowiednio
przygotowaæ. Stó³ nakryty bia³ym obrusem,
na nim krzy¿, œwiece. Wodê œwiêcon¹ i
kropid³o przynios¹ ze sob¹ ministranci. Na
stole k³adziemy ksiêgê Pisma Œwiêtego i
zeszyty katechetyczne dzieci. Wszyscy
domownicy oczekuj¹ kap³ana w odpowiednim, stosownym do okolicznoœci, stroju.
Przed przybyciem kap³ana mo¿emy
wspólnie pomodliæ siê s³owami:
Dziêkujemy Ci Chryste za to, ¿e przysy³asz
nam kap³ana na znak Twej wœród nas
obecnoœci. Spraw, aby wraz z jego
przybyciem zagoœci³ w naszym domu Twój
pokój, a b³ogos³awieñstwo Twoje niech
spocznie na nas, domownikach. Który
¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kap³an wchodz¹c pozdrawia domowników
s³owami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkaj¹cym.
K. Panie wys³uchaj modlitwy nasze.
W. A wo³anie nasze niech do Ciebie
przyjdzie.
Nastêpuj¹ teraz: modlitwy o
b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej rodziny,
uca³owanie krzy¿a, pokropienie wod¹
œwiêcon¹, rozmowa duszpasterska. Na
zakoñczenie wizyty kap³an sk³ada ¿yczenia
rodzinie.

w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela
A.D. 2006/2007
Drodzy Parafianie!
Cieszymy siê na doroczne spotkanie z Wami podczas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolêd¹.
Prosimy pytaæ nas o sprawy dotycz¹ce naszego ¿ycia parafialnego, o inicjatywy o¿ywiaj¹ce nasz¹
wspólnotê. My pragniemy wielu naszym parafianom osobiœcie podziêkowaæ za dotychczasowe
zaanga¿owanie i okazywan¹ - naszym poczynaniom - ¿yczliwoœæ, za pracê w ró¿nych zespo³ach
parafialnych oraz zachêciæ do dzia³ania w ramach takich formacji, jak: Akcja Katolicka, Grupa
Charytatywna CARITAS, Ró¿e Parafialne, grupa ministrantów, Chór Parafialny, oddzia³ "Semper
Fidelis", muzyczny zespó³ dzieciêcy, muzyczne zespo³y m³odzie¿owe "Effatha" i "Allegretto" oraz
rodzinny zespó³ muzyczny "Przebudzenie". Przypominamy tak¿e, ¿e dzia³a kawiarenka i Klub
Betania.
Odnoœnie samej kolêdy - bêdziemy wdziêczni za Wasz¹ obecnoœæ i wspóln¹ modlitwê. Prosimy
nas o wszystko wypytywaæ! Odwiedzaæ bêdziemy Wasze mieszkania w godzinach od 17.00 do
21.00 w dni powszednie, a w soboty i niedziele od 14.00. Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe i
sympatyczne podejmowanie nas w Waszych domach. Zapewniamy o modlitwie wWaszej intencji.
A oto kalendarz
wizyt duszpasterskich:
Foto M. Wandtke

27.12 - œroda: ulice Nowy Œwiat ko³o przesypowni, Penelopy, Oriona i okolice
oraz Saturna
28.12 - czwartek: ulice Barniewicka strona parzysta, Rabatki, Parterowa i Willowa.
29.12 - pi¹tek: ulice Letniskowa, Nowy Œwiat za torami, Borówkowa, Witra¿owa,
Malinowa, Nad Jarem i okolice.
foto A. Balk
30.12 - sobota: ulice Wenus, Jowisza, Planetarna, Andromedy, WoŸnicy i okolice.
02.01 - wtorek: ulice Wendy i Gryfa Pomorskiego.
03.01 - œroda: ulice Kielnieñska strona nieparzysta i Okrêtowa oraz Osiedle Tadeusza.
04.01 - czwartek: ulice Barniewicka strona nieparzysta, Junony, Westy, Cerery, Ledy i
okolice.
05.01 - pi¹tek: ulice Korsarzy i Siedleckiego 2-6.
06.01 - sobota: ulica Niedzia³kowskiego i ulice przyleg³e.
foto F.Najbar

foto F.Najbar

07.01 - niedziela: ulice Komandorska i Sopocka.
08.01 - poniedzia³ek: ulice Balcerskiego strona nieparzysta i Szafera.
09.01 - wtorek: ulica So³dka.
Zwiedzamy
Wawel
foto A. Balk
10.01 - œroda: ulice Perseusza,
Komety
i Cefeusza.
foto Galria Effathy
11.01 - czwartek: ulica Biwakowa z uliczkami przylegaj¹cymi oraz Zeusa.
12.01 - pi¹tek: ulice Balcerskiego strona parzysta, Kwiatkowskiego i Parkingowa.
13.01 - sobota: ulice Izydy, Chirona, Minerwy, Pegaza, Posejdona i Prometeusza.
foto F.Najbar

14.01 - niedziela: ulice Teligi, Zaruskiego i Nawigatorów,
15.01 - poniedzia³ek: Osiedle Akademickie, ulice Kozioro¿ca, Afrodyty i Otago.
16.01 - wtorek: ulice Daru Pomorza, Maciejewicza, Borchardta i Centaura.
17.01 - œroda: ulice Smugowa i Trapowa.
18.01 - czwartek: ulice Zatokowa i Cumowników.
19.01 - pi¹tek: ulica Antygony.
foto Galeria Effathy
Msza œw. po¿egnalna
20.01 - sobota: ulice Kielnieñska
strona parzysta, Juraty i Nowa.
21.01 - niedziela: ulica Szalupowa i indywidualne zg³oszenia.

¯yczymy,
by Bo¿e Dzieciê pob³ogos³awi³o Was w Œwiêta
foto F. Najbar
i w Nowym Roku Pañskim 2007.
Wasi duszpasterze: Proboszcz - Ks. Henryk Bietzke tel. 0585527045
Wikariusze: Ks. Marcin Czeropski tel. 0585525564
Ks. Maciej Sobczak
“
i Ks. Aleksander Piotrowski - student w Rzymie
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Krótkie wspomnienie z Ziemi Œwietej
Dokoñczenie ze strony 2..

Bet Lechem ( Betlejem) miasto chleba, miejsce przyjœcia chleba
odwiecznego Tego, po którym nikt ju¿ nie bêdzie wiêcej ³akn¹. Pole
pasterzy, gdzie po raz pierwszy zosta³o wyœpiewane uwielbienie Boga
(Chwa³a na wysokoœci
Bogu)przez anielskich
pos³añców.
Galilea, kraina
m³odoœci naszego Pana,
w której spêdzi³ prawie
30 lat swego ¿ycia i
gdzie zawsze wraca³ jak
do swego domu. Na tak
ma³ym skrawku papieru
nie sposób opisaæ
piêknej i ¿yznej Galilei.
Wspomnê tylko o
miejscu pierwszego
cudu, jakim jest Kana
Galilejska - tam widzia-³em wzruszenie wszyst-kich ma³¿onków
odnawia-j¹cych swoje sakramen-talne tak.
Na brzegu œwiadek
Jeziora Galilejskiego
Jezioro Galilejskie,
wielu cudów przed i po zmartwychwstaniu oraz powo³ania pierwszych uczniów. Góra B³ogos³awieñstw, na
której Chrystus da³ nam receptê na nowe ¿ycie, Kafarnaum miasto œw.
Piotra, w którym mistrz z Nazaretu tak bardzo lubi³ przebywaæ. Jordan
przypomnia³ mi o chrzcie œwiêtym i jego znaczeniu.
Stamt¹d ruszyliœmy na górê Tabor pewnie z nadziej¹ w sercu, ¿e tam
choæ trochê dokona siê równie¿ nasze przemienienie. Przewodnik
poprowadzi³ nas równie¿ do Betanii do domu Marii, Marty i £azarza. Tu
Pan zap³aka³ nad grobem swego przyjaciela, by póŸniej podarowaæ mu
dalsze ¿ycie. Jaki¿ Bóg mo¿e byæ bli¿szy od Tego, który potrafi zap³akaæ
nad ludzkim nieszczêœciem. P³acze nie tylko w Betanii, ale i wtedy, gdy
patrzy na Jerozolimê i widzi jej przysz³¹ zag³adê - konsekwencje tego, ¿e
nie rozpozna³a czasu swego nawiedzenia. Koœció³ Pater Noster

WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII
W sobotê, 2. grudnia 2006 póŸnym popo³udniem, liturgiczne
powitanie Metropolity Gdañskiego Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza
Goc³owskiego rozpoczê³o w naszej Parafii czwart¹ wizytacjê kanoniczn¹.
S³owa powitania do naszego Arcypasterza skierowali Ksi¹dz Proboszcz i
przedstawiciele Parafii. S³owa Arcybiskupa, które wyg³osi³ na powitanie
parafii, by³y nacechowane trosk¹ i mi³oœci¹ i zawiera³y podziêkowanie dla
ksiêdza proboszcza i wiernych za trud inwestycyjny oraz duszpasterski, o
którym dowiedzia³ siê ze sprawozdania wizytacyjnego. Po przywitaniu ks.
Arcybiskup odprawi³ mszê œwiêt¹ rozpoczynaj¹c¹ wizytacjê kanoniczn¹
(zdjêcie poni¿ej).
Nastêpnym, wa¿nym
elementem upamiêtniaj¹cym uroczystoœæ by³o
ods³oniêcie i poœwiêcenie
pomnika - postumentu
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a
II. Projekt zosta³
wykonany w pracowni
osowskiego artys-ty
rzeŸbiarza p. Stanis³awa
Szwechowicza (na zdjêciu
z prawej obok swego
dzie³a), a wa¿¹cy 120 kg
wizerunek naszego
ukochanego Ojca Œw. zosta³ odlany z br¹zu i przyjecha³ do naszej œwi¹tyni
spod Wieliczki. Umieszczona po prawej stronie od wejœcia figura
pozdrawia wchodz¹cych do budynku koœcio³a w pamiêtnym dla nas
wszystkich geœcie. Taka w³aœnie by³a koncepcja autora p. Stanis³awa, który
przedstawi³ postaæ “Naszego” Papie¿a, znan¹ z pocz¹tku Jego pontyfikatu
- jakby wynurzaj¹cego siê z marmurowej œciany gdzie jego nogi
symbolicznie spowite s¹ w bruzdy ziemi i fale morza. Ca³oœæ pomnika
dope³niaj¹ niezapomniane s³owa Jana Paw³a II "Nie lêkajcie siê, otwórzcie
drzwi Chrystusowi". Fundatorem tej piêknej rzeŸby jest rodzina Pañstwa
Anusiewicz.
Ksi¹dz Arcybiskup Wizytator, spotykaj¹c siê z wiernymi naszej
Parafii, uczestniczy³ we wszystkich niedzielnych Mszach Œwiêtych. Na
niedzielê równie¿ przewidziane by³y spotkania z grupami dzia³aj¹cymi
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przywo³uj¹cy moment spe³nienia proœby uczniów: Panie naucz nas siê
modliæ. Klamr¹ zwieñczaj¹c¹ obecnoœæ Mistrza jest Sanktuarium
Wniebowst¹pienia. Miejsce to przypomina nam obietnice anio³ów, ¿e ten
Chrystus wstêpuj¹cy przyjdzie do nas powtórnie.
W drodze powrotnej kieruj¹c siê do granicy z Egiptem nawiedziliœmy
Jerycho by ujrzeæ s³ynn¹ sykomorê, drzewo, które rozs³awi³o celnika
Zacheusza i jego nawrócenie. Z pewn¹ trwog¹ patrzy³em na górê kuszenia
naznaczon¹ obecnoœci¹ szatana, który w swojej bezczelnoœci porwa³ siê na
syna Bo¿ego, a¿eby go zwieœæ. Nic, wiêc co znane jest naszemu ¿yciu, nie
zosta³o oszczêdzone cz³owieczeñstwu Jezusa. PóŸniej to ju¿ krótki pobyt w
najwiêkszej depresji œwiata nad brzegiem morza Martwego. Martwego
naprawdê, poniewa¿ ¿adne stworzenie nie ma szansy przetrwania w wodzie
o takim stopniu zasolenia. K¹piel sprawia³a du¿o satysfakcji tym bardziej,
¿e jest to jedyny akwen wodny na œwiecie, w którym umiejêtnoœæ p³ywania
Foto: Galeria Zbawiciela
jest absolutnie zbyteczna. Po sympatycznym relaksie udaliœmy siê do
Egiptu na ziemiê, któr¹ Bóg sam nazwa³ œwiêt¹ mówi¹c do Moj¿esza, aby
zdj¹³ sanda³y, poniewa¿ ziemia, na której st¹pa zosta³a uœwiêcon¹ Jego
obecnoœci¹.
To nie mo¿liwe, by napisaæ wszystko o tym gdzie byliœmy i co
osobiœcie odczu³em. Moim celem nie by³o wymienienie wszystkich miejsc,
które nawiedziliœmy. W opisie tym kierowa³em siê tylko sobie wiadom¹
chronologi¹ niezwi¹zan¹ z porz¹dkiem naszego pielgrzymowania. Nie
chcia³em wchodziæ w opisy historyczne, archeologiczne ani architektury, z
któr¹ siê tam spotkaliœmy, poniewa¿ nie czujê siê kompetentny. Chcia³em
napisaæ to z perspektywy prze¿ycia religijnego, którego osobiœcie
doœwiadczy³em i mam nadzieje, ¿e choæ w skromnym u³amku to mi siê
uda³o. To telegraficzny skrót moich doznañ, których g³êbi nie potrafiê
odkryæ s³owem ani tym pisanym ani wypowiadanym Jestem wdziêczny
Bogu za dar pielgrzymowania do Jego Ziemi, dziêkujê kiêdzu biskupowi,
moim braciom kap³anom, panu Franciszkowi, który by³ naszym
przewodnikiem i tym wszystkim, którzy mi towarzyszyli. To równie¿ dziêki
wam by³a to dla mnie pielgrzymka wiary, w której mog³em pog³êbiæ swoj¹
mi³oœæ do Boga. Za to wszystko za wasz¹ obecnoœæ jestem wam bardzo
wdziêczny.
Ks. Maciej Sobczak
przy naszej parafii, a
wiêc:
s³u¿ba
liturgiczna, Semper
Fidelis, Rodzina
Ró¿añcowa, Akcja
Katolicka, Caritas,
chór i zespo³y
muzyczne oraz
katecheci wraz z
opiekunami dzieci i
m³odzie¿y. W
poniedzia³ek nasz
Arcypasterz
odwiedzi³ Szko³ê

Ró¿aniec RODZICE ZA DZIECI
W 2001 roku grupa rodziców spotykaj¹cych siê na modlitwie przy
obrazie Matki Bo¿ej Oliwskiej w naszej katedrze postanowi³o podj¹æ
wspólnotow¹ modlitwê za swoje dzieci. W ten sposób powsta³a grupa
modlitewna na wzór ró¿y z ¿ywego ró¿añca, czyli grupa licz¹ca 20 osób,
dziêki czemu grupa codziennie odmawia ca³y ró¿aniec. Do ka¿dej
tajemnicy przygotowano specjalne wprowadzenie o charakterze
krótkiego rozwa¿ania stanowi¹cego swego rodzaju inwokacjê
formu³uj¹c¹ intencje w jakiej odmawiany jest ten ró¿aniec.
Tak zorganizowany ruch modlitewny zacz¹³ siê rozwijaæ i do dzisiaj
zg³osi³o swój udzia³ ponad 100 ró¿ z ca³ego kraju co oznacza, ¿e
codziennie modli siê w tym ruchu ponad 2000 osób.
Pani Halina z ró¿y œw. Jadwigi Królowej z Rodziny Ró¿añcowej
dzia³aj¹cej w naszej parafii zaproponowa³a, aby w naszej parafii równie¿
taki ruch modlitewny rozwin¹æ. I dlatego prosimy wszystkich, którzy
chcieliby uczestniczyæ we wspólnotowej modlitwie za dzieci, aby
przy³¹czyli siê do tego ruchu zg³aszaj¹c siê bezpoœrednio do p. Haliny
b¹dŸ te¿ zg³aszaj¹c siê do kancelarii parafialnej. Pamiêtajmy przy tym o
obietnicy Pana Jezusa, ¿e „... gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê
moje, tam jestem poœród nich”.(Mt18,20). Obietnica ta sugeruje, ¿e
modlitwa wspólnotowa jest naszemu Panu szczególnie mi³a.
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