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WIELKI TYDZIEÑ

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na MARZEC

w naszej Parafii - program na stronie 3

EWANGELIZACYJNA: Aby ca³y Koœció³ uzna³ piln¹ potrzebê
formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym
i wspólnotowym.
Bazylika œw. Krzy¿a w Jerozolimie

foto Wojciech Kapusta

Œmieræ Boga
Niech tak¿e ten œwiat, który dzisiaj na ró¿ne sposoby
gotuje siê do „ œmierci Boga” us³yszy orêdzie
Zmartwychwstania.
Wy wszyscy, którzy g³osicie „œmieræ Boga”, którzy
szukacie œmierci Boga w ludzkim œwiecie, wstrzymajcie siê
i pomyœlcie, czy „œmieræ Boga” nie niesie w sobie
nieuchronnej „œmierci cz³owieka”?!
Chrystus zmartwychwsta³, aby cz³owiek ¿y³, aby
cz³owiek ¿y³ pe³ni¹ ¿ycia, aby cz³owiek ¿y³ z Boga i w Bogu.
Chrystus zmartwychwsta³. On jest kamieniem
wêgielnym. Ju¿ raz próbowano Go odrzuciæ i przywaliæ
kamieniem. Ale kamieñ grobowy zosta³ odwalony. Chrystus
zmartwychwsta³.
Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki œwiat.
Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób,
w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie œwiat, którzy
budujecie œwiat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie
œwiat kultury i cywilizacji. Którzy budujecie œwiat ekonomii
i polityki. Którzy budujecie œwiat nauki i informacji. Którzy
budujecie œwiat pokoju... czy wojny? Którzy budujecie œwiat
³adu... czy terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa. On jest
kamieniem wêgielnym!
Niech ¿aden cz³owiek Go nie odrzuca - bo ka¿dy jest
budowniczym w³asnego cz³owieczeñstwa: budowniczym
lub niszczycielem w³asnego istnienia.
Chrystus zmartwychwsta³ - odwali³ kamieñ grobowy
i objawi³ siê jako kamieñ wêgielny, na którym buduj¹ siê ca³e
dzieje cz³owieka i dzieje ka¿dego z nas.
Chrystus „nasza Pascha” nie przestaje byæ Pielgrzymem
dziejów cz³owieka. Tego Pielgrzyma spotkaæ mo¿e ka¿dy.
Nie przestaje byæ Bratem cz³owieka w ka¿dej epoce
i w ka¿dej chwili.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum 1993

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(luty 2018):
£aski chrztu dost¹pili:
Piotr Jankowski, 11.02.2018
Nikodem Klein, 11.02.2018
Agata Pogorzelska, 11.02.2018
Franciszek Czech, 11.02.2018
Pawe³ ¯yliñski, 11.02.2018
Martyna Gajewska, 11.02.2018
Wojciech Kaczyñski, 17.02.2018
Feliks Cyra, 25.02.2018
Do Pana odesz³a:
Henryka Opacka Podsiad³o, l. 81

WYDARZENIA PARAFIALNE
W nocy z pi¹tku na sobotê
(9/10 marca) grupa naszych
Parafian, pod duchowym
przewodnictwem ks. Marka,
wziê³a udzia³ w nocnej ekstremalnej drodze krzy¿owej.
W pi¹tek i sobotê 9. i 10.
marca nasz parafialny zespól
CARITAS prowadzi³ zbiórkê
¿ywnoœci w ramach ogólnopolskiej
akcji TAK POMAGAM. Akcja by³a
prowadzona w sklepach Marcin,
Mariol i Delfin.
W sobotê, 10 marca, przypad³a
w naszej parafii - w ramach
nieustannej Adoracji w Archidiecezji - ca³odzienna Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
Ofiarujemy tê Adoracjê w sposób
szczególny w intencji o b³ogos³awione owoce naszych rekolekcji wielkopostnych.
Od niedzieli 11. marca do œrody 14. marca odbywa³y siê w naszej parafii
Rekolekcje Wielkopostne. We wszystkie dni w naukach bra³o udzia³ wielu
parafian..
W pi¹tek 23. marca wierni obu parafii uczestniczyli w drodze krzy¿owej,
która rozpoczê³a siê przy koœciele œw. Polikarpa o godzinie 19.00 i przesz³a
ulicami: Wodnika, Jednoro¿ca, Kozioro¿ca, Niedzia³kowskiego,
Balcerskiego, Biwakow¹ i Zeusa, do koœcio³a Zbawiciela. Uczestniczy³o w
niej wiele osób, zw³aszcza m³odych.
W pi¹tek 6. kwietnia i sobotê 7. kwietnia odbêdzie siê w naszej parafii
Kurs Dla Narzeczonych. Uczestnictwo obojga narzeczonych upowa¿nia do
otrzymania zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu przedma³¿eñskiego.

Niech radoœæ Wielkanocy nape³ni
nasze serca nadziej¹ i obfitoœci¹ ³ask
od Chrystusa Zmartwychwsta³ego
- ¿yczy Redakcja
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DZIESI¥TA ROCZNICA OBJÊCIA PARAFII
przez ksiêdza proboszcza Wojciecha Tokarza

N

ied³ugo minie dziesiêæ lat od niedzieli 30. marca 2008 roku,
w którym to dniu Ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz obj¹³
Parafiê pw. Chystusa Zbawiciela w Osowie, mianowany na
proboszcza przez œp. ksiêdza arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego.
Przypominamy poni¿ej s³owa, którymi Ksi¹dz Arcybiskup
wprowadzi³ ksiêdza Wojciecha na stanowisko proboszcza:
W spotkaniu modlitewnym, skierowaniu nowych myœli do Boga,
wprowadzam Ciê w obowi¹zki proboszcza Parafii Chrystusa
Zbawiciela tu w Gdañsku Osowej i przekazujê Ci w³adzê jak¹ prawo
koœcielne daje proboszczowi.
Twojej pasterskiej pieczy powierzam troskê o tutejsz¹ parafiê.
Niech Duch Œwiêty uzdolni Ciê do wielkodusznego podjêcia
duszpasterskich zadañ.
G³oœ S³owo Bo¿e, aby wierni umocnieni w wierze na dzieñ
mi³oœci wzrastali w Chrystusie.
GromadŸ wokó³ o³tarza
parafian, aby w Eucharystii
odnajdowali Ÿród³o uœwiêcenia ¿ycia i poprzez Ni¹ oddawali chwa³ê
Ojcu.
Otaczaj opiek¹, ojcowsk¹ mi³oœci¹ chorych i cierpi¹cych.
O¿ywiaj w sercach wiernych Apostolskiego Ducha i zachêcaj ich
do wspólnej troski o sprawy Koœcio³a.
Zarz¹dzaj roztropnie dobrami materialnymi powierzonymi
twojej pieczy.
Na znak powierzenia Tobie obowi¹zków proboszczowskich, jako
symbol w³adzy kap³añskiej, przyjmij stu³ê oraz klucz tej œwi¹tyni.
Gratulujemy Ksiêdzu Proboszczowi spe³nienie z nadmiarem
tych poleceñ œp. Ksiêdza Arcybiskupa, ¯yczymy dalszych lat
dzia³alnoœci w s³u¿bie Chrystusowi i Koœcio³owi, wielu ³ask Bo¿ych
i darów Ducha Œwiêtego. Matka Najœwiêtsza niech ma Ksiêdza
w swojej opiece, a parafianie darz¹ ¿yczliwoœci¹.

Pomódlmy siê za naszego
Ksiêdza Proboszcza.

B

o¿e w Trójcy Jedyny, racz wejrzeæ ³askawie
na naszego ksiêdza proboszcza, aby
ojcowskim sercem i Bo¿¹ m¹droœci¹
prowadzi³ nas do Ciebie. Pocieszaj go w smutku, ratuj
w niebezpieczeñstwach, dodawaj mu si³ do pracy,
zapal go gorliwoœci¹ apostolsk¹, a serca nasze nak³oñ
ku niemu, abyœmy jego nauk i rad zbawiennych
chêtnie s³uchali i wiernie je wykonywali. Amen.

Foto: F. Najbar

UROCZYSTOŒÆ BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII
W czwartek 1. marca na mszy œwiêtej o godz. 18.00, koncelebrowanej przez ksiê¿y naszego dekanatu pod przewodnictwem ksiêdza biskupa Zbigniewa
Zieliñskiego, mia³a miejsce Uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania. Do Sakramentu przyst¹pi³o 84 m³odych ludzi.

Foto: £ukasz Wolak

CASTING DO CHÓRU!

S

zanowni Pañstwo ! Nasza Pani dyrygent Magdalena Nanowska zaprasza do œpiewania w
chórze Was wszystkich, którzy choæ trochê lubicie œpiewaæ. Ukazuj¹c swoje oblicze przy tym
zaproszeniu, Pani Magda chce tak¿e zaprzeczyæ obiegowym pojêciom, ¿e chór jest tylko dla
doros³ych – czytaj starszych ludzi. Nic podobnego, wystarczy spojrzeæ na Ni¹, na jej uœmiech oraz
poznaæ bli¿ej jej umiejêtnoœci i sposób bycia. Pani Magda jest z nami ju¿ ponad 6 lat i nie tylko
œwietnie siê czuje, ale równie¿ ca³y chór cieszy siê z ka¿dej próby i wspólnego œpiewania. Warunkiem
pozytywnego przejœcia swoistego „castingu” jest przybycie na próbê w salce nr 2 Parafii Chrystusa
Zbawiciela w ka¿dy dowolny poniedzia³ek o godz. 18.30.
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WIELKI TYDZIEÑ 2018
SPOWIED ŒWIÊTA
WIELKI PONIEDZIA£EK – 26. marca WIELKI WTOREK – 27. marca
od 7.15 do 8.30
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00
od 17.00 do 20.00

TRIDUUM

WIELKA ŒRODA - 28.marca
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00

PA S C H A L N E

WIELKI CZWARTEK -

29.marca

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.
GODZ. 10.00 - MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA

GODZ. 19.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ
PO MSZY ŒW. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) DO GODZ. 23.00

WIELKI PI¥TEK -

30.marca

GODZ. 8.00 – LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH – GÓRNY KOŒCIÓ£
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 18.00
GODZ. 15.00 - ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 18.00 - LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA
SPOWIED ŒW. OD GODZ. 20.00 DO GODZ. 24.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£
PO LITURGII CA£ONOCNA ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM W DOLNYM
KOŒCIELE (BEZ PRZERWY DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ), NA KTÓR¥ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN
DO GODZ. 24.00 (W WIELKI PI¥TEK) ADORACJA INDYWIDUALNA W CISZY
OD GODZ. 24.00 DO GODZ. 7.00 RANO W WIELK¥ SOBOTÊ ADORACJÊ PROWADZ¥:
24.00 – 1.00: KOŒCIÓ£ DOMOWY, ALLEGRETTO, EFFATHA
1.00 – 2.00: CHÓR, SEMPER FIDELIS
2.00 – 4.00: RODZINA SZENSZTACKA
4.00 – 5.00: MARANA THA, PZ CARITAS
5.00 – 6.00: MATKI W MODLITWIE
6.00 – 7.00: RODZINA RÓ¯AÑCOWA

WIELKA SOBOTA -

31.marca

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM (DOLNY KOŒCIÓ£)
PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
GODZ. 7.00 - LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA (DOLNY KOŒCIÓ£)

ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 (GÓRNY KOŒCIÓ£)
W TYM DNIU SK£ADAMY W OFIERZE RODZINNE SKARBONKI JA£MU¯NY WIELKOPOSTNEJ, JAK RÓWNIE¯
¯YWNOŒÆ DLA OSÓB POTRZEBUJ¥CYCH NASZEJ POMOCY ORAZ DARY RZECZOWE DLA HOSPICJUM DZIECIÊCEGO

SPOWIED ŒW. TYLKO DLA CHRZESTNYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17.00 DO 19.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 21.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy œwiece)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO - 1. kwietnia
GODZ. 6.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥
NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7.30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY - 2. kwietnia
MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ. O GODZ. 14.30 MSZA ŒW. CHRZCIELNA.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

A L L E L U J A !!!
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Olaf - wiking i król
(995 - 1030)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 29. lipca

P

ragnê przybli¿yæ naszym
Czytelnikom bardzo dziwnego
œwiêtego. Ju¿ w 12. roku ¿ycia Olaf
zosta³ wikingiem. W ksi¹¿kach czêsto
pojawia siê tendencja, by przedstawiaæ
romantyczny obraz wikingów, jako speców
od ¿eglowania, jako krzepkich, rubasznych
i odwa¿nych wojowników. W rzeczywistoœci
byli napastnikami i grabie¿cami. Niszczyli
wszystko, co spotkali na drodze, a co mo¿na
by³o unieœæ zabierali jako ³up,a to, co nie by³o
im potrzebne palili i niszczyli. W ten sposób
traktowali zw³aszcza ksi¹¿ki; dlatego kultura
i cywilizacja europejska i chrzeœcijañska
straci³a ogromn¹ liczbê wspania³ych
zabytków. Bano siê wikingów w ca³ej
Europie. Pustoszyli miasta, wsie, klasztory,
koœcio³y Anglii, Belgii, Hiszpanii, Francji, a nawet docierali do W³och.
Wracajmy jednak do naszego g³ównego bohatera. W roku 1014.,
w czasie wyprawy do Rouen we Francji, zapozna³ siê z chrzeœcijañstwem
i postanowi³ przyj¹æ chrzest, a potem wróciæ do Norwegii, powalczyæ o tron
i wprowadziæ now¹ wiarê. Zosta³ królem i niezwykle gorliwie i bezwzglêdnie
torowa³ drogê do niemal powszechnego przyjêcia chrzeœcijañstwa. Budowa³

koœcio³y, sprowadza³ zakonników z Europy kontynentalnej. Takim by³
wyznawc¹ Ewangelii Chrystusa, ale w g³êbi serca by³ jeszcze ci¹gle
wikingiem. Wobec przeciwników by³ bezwzglêdny: zabójstwa, oœlepienia,
czy obciêcia r¹k by³y na porz¹dku dziennym.
W roku 1030. król duñski Kanut najecha³ na Norwegiê i w bitwie pod
Nidaros (dzisiejsze Trondheim) 29. lipca król Olaf zgin¹³. Trzeba przyznaæ,
¿e miejscowy biskup post¹pi³ niezwykle przebiegle i perspektywicznie.
Mianowicie og³osi³ Olafa œwiêtym. W XI wieku taka mo¿liwoœæ istnia³a
i dla lokalnej spo³ecznoœci by³a obowi¹zuj¹ca. Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e
w Rzymie, nawet wed³ug ówczesnych standardów, taka kanonizacja by³aby
niemo¿liwa.
Tym niemniej wkrótce w Nidaros wybudowano koœció³, a potem katedrê i
przez blisko 500 lat do relikwii œwiêtego Olafa przybywa³y liczne rzesze
czcicieli. Dopiero w roku 1537 (w roku tym Norwegia przyjê³a
protestantyzm), gdy w sposób niezwykle brutalny i bezwzglêdny niszczono
wszystkie katolickie œwiadectwa i obrazy Matki Bo¿ej i œwiêtych, relikwie,
ksiêgi, Sanktuarium œw. Olafa przesta³o istnieæ i o œwiêtym Patronie
Norwegii niemal zapomniano. Obecnie mo¿na zaobserwowaæ powolny
renesans tego niezwyk³ego Œwiêtego.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

ZBIÓRKA NA HOSPICJUM
Nasz parafialny Caritas obj¹³ swoim patronatem hospicjum
dzieciêce "Pomorze Dzieciom". Podczas ostatniej zbiórki po mszach œw.
na ten cel zebrano 2 200 z³. Za ofiarnoœæ sk³adamy Bóg zap³aæ.
Aktualnie CARITAS prowadzi zbiórkê rzeczow¹ tj. podk³ady
medyczne, pampersy dla dzieci 1 do 6, pieluchy SENI numer 1 i 2,
chusteczki nawil¿ane. Dary mo¿na sk³adaæ w zakrystii lub w ka¿dy pi¹tek
w salce nr 3 CARITAS od 17.00-18.00.

Z cyklu: KATOLICKI SAVOIR - VIVRE

pozosta³ym uczestnikom liturgii. Przeszkadzaj¹ tak¿e celebransowi w jego
eucharystycznej pos³udze.
Dlatego apelujemy do rodziców bardzo ¿ywych pociech, aby
korzystali ze specjalnej mszy œwiêtej dla naszych dzieci, w ka¿d¹ niedzielê
rodzy Czytelnicy. Otrzymaliœmy od jednego z naszych parafian mail o godzinie 12.00, któr¹ specjalnie przygotowuj¹ i sprawuj¹ nasi
z apelem o nastêpuj¹cej treœci:
duszpasterze; potrafi¹ oni opanowaæ ¿ywio³ dzieciêcy.
Pozwólmy, aby msza œwiêta przebiega³a w atmosferze mi³oœci
i empatii wobec wspó³uczestników, a zw³aszcza wobec celebransa.
Szanowna Redakcjo,
Redakcja
w nawi¹zaniu do zakoñczonego cyklu artyku³ów “O zachowaniu siê
w koœciele” publikowanym w “Rodzinie Osowskiej”, chcia³bym podnieœæ
jeszcze jedn¹, delikatn¹ kwestiê, a mianowicie uczestnictwo we mszy œw.
Nasi ksiê¿a w Wielki Czwartek obchodz¹ swoje
rodziców ze swoimi pociechami.
Nie przypadkowo u¿ywam okreœlenia “pociechy”, poniewa¿ w tym
kap³añskie œwiêto. ¯yczymy im b³ogos³awieñstwa
okreœleniu zawiera siê pewien stopieñ bezkrytycyzmu rodziców, który
Bo¿ego oraz wspomo¿enia Matki Bo¿ej w ich trudnej
sprawia, ¿e maluszki niekiedy zak³ócaj¹ przebieg nabo¿eñstw, a na pewno
pos³udze
duszpasterskiej.
przeszkadzaj¹ w nale¿ytym skupieniu siê na tym co w koœciele powinno byæ
najwa¿niejsze. W tym kontekœcie godne podziwu jest nie tylko spokój ksiê¿y
MODLITWA ZA NASZYCH
w czasie np. wyg³aszania kazañ, ale tak¿e taktowne milczenie w tej sprawie
w ogóle. Ze swej strony ksiê¿a robi¹ co mo¿liwe, organizuj¹c msze œw. dla
DUSZPASTERZY
dzieci. St¹d apel do rodziców, którzy nie mog¹, b¹dŸ uwa¿aj¹ za zbêdne
kontrolowaæ zachowanie swoich dzieci. W wypadku pozytywnej reakcji na
anie Jezu Chryste, Najwy¿szy Kap³anie, Ty dajesz
ten apel wyœwiadczyli by, chyba wszystkim bez wyj¹tku uczestnikom
swojemu Koœcio³owi pasterzy wed³ug Twojego
nabo¿eñstw w szczególnoœci mszy œw. , ogromn¹ przys³ugê, pozbawiaj¹c ich
Serca. Dziêkujemy Ci za kap³anów pos³uguj¹cych
niestosownych w tym miejscu negatywnych emocji.
obecnie
w naszej parafii, ksiê¿y: Henryka, Wojciecha,
Nie uwa¿am, by tekst ten oddawa³ ca³¹ z³o¿onoœæ i delikatnoœæ
podniesionej kwestii, dlatego formê zwrócenia na ni¹ uwagi pozostawiam do
Marka i Andrzeja, a tak¿e za tych, którzy pos³ugiwali
uznania Redakcji.
w niej w przesz³oœci, jak równie¿ za tych, których do nas
Autor maila znany Redakcji
poœlesz w przysz³oœci.
Rzeczywiœcie, jest to pewien problem, ale spróbujmy podejœæ do niego
Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordopragmatycznie.
wanymi
s³ugami i g³osicielami Ewangelii, szafarzami
Czêsto rodzina przychodzi na mszê œwiêt¹ z kompletem swoich dzieci.
sakramentów i w duchu mi³oœci s³u¿yli powierzonym im
Zwykle dzieci spokojnie przytulaj¹ siê do rodziców i w ten sposób
wytrzymuj¹ one do koñca liturgii. Niekiedy najm³odsze potrzebuje ruchu;
wiernym. Niech bêd¹ pasterzami zapatrzonymi w Ciebie,
wtedy jedno z rodziców lub któreœ ze starszego rodzeñstwa zajmuje siê nim
który jesteœ Dobrym Pasterzem i w Tobie niech bêd¹
i wyprowadza je na zaplecze. Niemowlêta w wózkach cichutko œpi¹, a gdy
rozmi³owani.
przebudzone zaczynaj¹ kwiliæ - któreœ z rodziców wyje¿d¿a z wózkiem poza
Nam zaœ daj ³askê wspomagania ich w pos³ugiwaniu
wnêtrze œwi¹tyni. W ten sposób sami uczestnicy liturgii staraj¹ siê o to, by ich
i ¿yciu przez modlitwê i anga¿owanie siê w ¿ycie parafii.
dzieci nie zak³óca³y jej przebiegu.
Problem zaczyna siê wtedy, gdy na mszê œwiêt¹ przychodz¹ rodzice
Daj nam tak¿e poczucie odpowiedzialnoœci za kap³anów
z bardzo ¿ywym dzieckiem. Dziecko nie wytrzymuje spokojnego przebiegu
w ¿yczliwie wypowiadanych s³owach, w modlitwie
liturgii, wyrywa siê opiekunom, biega lub chodzi po koœciele, wchodzi do
i trosce o ich owocne pos³ugiwanie poœród nas. Który
prezbiterium. Rodzice biegaj¹ za dzieckiem, czêsto dziecko wyrywa siê
¿yjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
rodzicom, krzyczy. A zdarza siê to nawet w trakcie wyg³aszania homilii.
W ten sposób rozpraszaj¹ uwagê i przeszkadzaj¹ w nale¿ytym skupieniu siê

O zachowaniu w koœciele (suplement)
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