
Triduum Sacrum...

Chryste, Synu Boga ¯ywego!

...na nowo przypomina nam w sposób szczególny mêkê, œmieræ 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego s³owa, którymi Pan zapowiada 
swój bliski ju¿ kres, mówi¹ o chwale. „Nadesz³a godzina, by uwielbiony 
zosta³ Syn Cz³owieczy. (...) Teraz dusza moja dozna³a lêku i có¿ mam 
powiedzieæ? (...) Ojcze, ws³aw Twoje imiê! “(J 12, 23, 27-28).

I wreszcie wypowiada s³owa, które tak g³êboko ukazuj¹ tajemnicê 
odkupieñczej œmierci: „Teraz odbywa siê s¹d nad tym œwiatem. (...) A Ja, 
gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie” 
(J 12, 31-32). To wywy¿szenie Chrystusa nad ziemiê poprzedzi³o 
wywy¿szenie w chwale: wywy¿szenie na drzewie Krzy¿a, wywy¿szenie 
mêczeñskie, wywy¿szenie œmiertelne.

Jezus zapowiada swoj¹ œmieræ tak¿e w tych tajemniczych s³owach: 
„Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy 
w ziemiê nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze, przynosi 
plon obfity” (J 12,24). Jego œmieræ jest rêkojmi¹ ¿ycia, jest Ÿród³em ¿ycia 
dla nas wszystkich. Przedwieczny Ojciec postanowi³ tê œmieræ 
w porz¹dku ³aski i zbawienia, tak jak w porz¹dku natury postanowiona 
jest œmieræ ziarna pszenicy w ziemi, a¿eby móg³ ukazaæ siê k³os 
przynosz¹cy obfity plon. Tym plonem, który staje siê chlebem 
codziennym, ¿ywi siê potem cz³owiek.

Tak¿e ofiara, jaka dokona³a siê w œmierci Chrystusa, sta³a siê 
pokarmem naszych dusz pod postaciami chleba.

Jesteœmy tutaj, my, Twój Koœció³: Cia³o z Twojego Cia³a i z Twojej Krwi - 
jesteœmy tutaj, czuwamy.

Czuwamy, a¿eby uprzedziæ te niewiasty, które “bardzo rano” 
przybêd¹ do grobu, nios¹c z sob¹ “przygotowane wonnoœci”, aby 
namaœciæ Twe cia³o z³o¿one do grobu (£k 24,1) Czuwamy, aby byæ przy 
Twym grobie, zanim przybêdzie tu Piotr, sprowadzony s³owami trzech 
niewiast - zanim przybêdzie Piotr, i „schyliwszy siê nad grobem, zobaczy 
same tylko p³ótna”. I wróci do Aposto³ów, „dziwi¹c siê temu, co siê sta³o” 
(£k 24,12).(...)

Dlatego czuwamy. Chcemy uprzedziæ Niewiasty i Aposto³ów... 
Chcemy byæ z Tob¹ - my, Twój Koœció³, cia³o z Twojego cia³a i z Twojej 
krwi przelanej na Krzy¿u.

Jesteœmy Twoim Cia³em - i jesteœmy Twoim Ludem. Jest nas wielu. 
Gromadzimy siê na wielu miejscach ziemi... Jest nas wielu - a wszystkich 
nas ³¹czy jedna Wiara, zrodzona z Twojej Paschy, z Twego Przejœcia przez 
Œmieræ do ̄ ycia Nowego, zrodzona z Twego Zmartwychwstania.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ 2015):

£aski chrztu dost¹pi³:

-

Do Pana odeszli:

Paulina Olszewska, 04.02.2017
Wilhelm Gierej, 05.02.2017
Franciszek Jamruszka, 12.02.2017

Izabela Wasilewska, l. 75
Janina Wojewnik, l. 90
Leszek Niemczuk, l. 75
Joanna Klein, l. 72
Kazimierz Littwin, l. 69

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 Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

WIELKI TYDZIEÑ
w naszej Parafii - program na stronie 3 

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na kwiecieñ 

Ogólna:  Aby m³odzie¿ umia³a wielkodusznie odpowiadaæ na swoje 
powo³anie, rozwa¿aj¹c powa¿nie równie¿ mo¿liwoœæ poœwiêcenia siê 
Panu w kap³añstwie lub w ¿yciu konsekrowanym.

Ogrzewanie górnego koœcio³a

Na pocz¹tku miesi¹ca marca, w naszym górnym koœciele, zosta³y pod 
³awkami zamontowane panele grzewcze SpeedUp firmy Danfoss 
Speed, które pozwoli³y na ³atwy i szybki monta¿ ogrzewania 

pod³ogowego. Pod³oga pod wszystkimi ³awkami w koœciele podnios³a siê 
o 10 cm. W ten sposób, tak¿e dziêki zakoñczeniu przebudowy fasady koœcio³a 
oraz „uszczelnieniu” g³ównego wejœcia do koœcio³a, w okresie grzewczym 
wierni bêd¹ mieli znoœn¹ temperaturê powietrza w czasie nabo¿eñstw. 
Przewiduje siê, ¿e nawet w czasie mrozów temperatura powietrza w ³awkach 

0bêdzie rzêdu 10  C, mo¿e i wiêcej. 
i trójk¹tne okna witra¿owe na dachu naszego koœcio³a. 

Zakoñczyliœmy wiêc w naszej Parafii, dziêki „sk³adkom” parafian oraz 
¿yczliwoœci sponsorów, szereg wa¿nych i du¿ych zadañ inwestycyjnych, 
chocia¿ wiemy, ¿e bêd¹ dalsze inwestycje termo - modernizuj¹ce nasz¹ 
œwi¹tyniê.

Bogu niech bêd¹ dziêki! 

Zamontowane zosta³y tak¿e witra¿e krzy¿a 
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BIERZMOWANIE  W  PARAFII

W œrodê 8. marca odby³a siê uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Szafarzem sakramentu by³ JE Ksi¹dz Arcybiskup S³awoj 
Leszek G³ódŸ, Metropolita Gdañski. Pod Jego przewodnictwem odprawiona zosta³a Msza œw. koncelebrowana przez ksiê¿y naszego dekanatu. 
Do Sakramentu przyst¹pi³o 81 m³odych gimnazjalistów, których przygotowywa³ ksi¹dz Marek Górzyñski. Gra³ zespó³ EFFATHA.

Pozosta³e wydarzenia parafialne
W pi¹tek i sobotê 24. i 25. marca, w godzinach od 9.00 do 16.00, 

w sklepach MARCIN, MARIOL oraz DELFIN, nasz parafialny CARITAS 
zorganizowa³ zbiórkê ¿ywnoœci dla najubo¿szych rodzin.W akcji brali udzia³ 
wolontariusze z Gimnazjum. Paczki œwi¹teczne PZ CARITAS rozprowadzi³ 
w tygodniu poprzedzaj¹cym Wielki Tydzieñ.

W sobotê 25 marca, w Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego, przypad³a 
naszej Parafii - w ramach nieustannej Adoracji w naszej Archidiecezji - 
ca³odzienna Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. W Adoracji uczestniczyli 
Parafianie oraz grupy duszpasterskie dzia³aj¹ce w Parafii. Ofiarowaliœmy tê 
Adoracjê w sposób szczególny w intencji o b³ogos³awionych owoców 
naszych Rekolekcji Wielkopostnych. Zwieñczeniem ca³odziennej adoracji 
by³a w tym roku, podczas Mszy œw. o godz. 17.00, Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczêtego. Istot¹ tej adopcji jest objêcie modlitewn¹ opiek¹ 
wiadomego Bogu poczêtego dziecka przed narodzeniem, którego przyjœcie 
na œwiat jest zagro¿one z ró¿nych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu 
aborcji. Cieszymy siê, ¿e 75 osób z naszej Parafii podjê³o to dzie³o Duchowej 
Adopcji.

W niedzielê 26. marca rozpoczê³y siê w naszej parafii REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE i trwa³y do œrody 29 marca w³¹cznie. W niedzielê nauki 
odbywa³y siê podczas ka¿dej mszy œwiêtej. Od poniedzia³ku do œrody nauki 
rekolekcyjne dla dzieci ze Szko³y Podstawowej odbywa³y siê w naszej 
parafii, a nauki dla gimnazjum i liceum, w parafii Œw. Polikarpa.  Rekolekcje 
dla doros³ych g³osi³ u nas ks. prof. dr hab. Czes³aw Parzyszek SAC, a nauki 
dla dzieci i m³odzie¿y poprowadzi³ ks. Andrzej Nowak.

W dniu 31. marca wyruszy³a z naszego koœcio³a, o godzinie 20.00, 
Nocna Droga Krzy¿owa, aby rano po godzinie 5.00 dotrzeæ do monasteru 
sióstr w Grabowcu i do³¹czyæ do wspólnej liturgii Jutrzni i mszy œwiêtej. 
Dystans, jaki przesz³a z krzy¿em grupa 56 osób, wyniós³ oko³o 30 km 
i prowadzi³ w wiêkszoœci przez las. By³a to, dla ka¿dej uczestnicz¹cej osoby, 
doskona³a mo¿liwoœæ wype³nienia umartwienia wielkopostnego, jak i 
okazja do rozwa¿enia Mêki Pana Jezusa w wyj¹tkowy sposób.

W niedzielê 2. kwietnia, w Archikatedrze Oliwskiej, liturgiê 
dziêkczynnej Mszy Œwiêtej, sprawowanej z okazji 25. rocznicy  utworzenia 
Archidiecezji Gdañskiej, wspomaga³y œpiewem nasze parafialne zespo³y 
Allegretto i Effatha. Ogl¹daliœmy tê Mszê o 13.00 w telewizji Polonia.

1
Przebacz

Nawet teraz
nie myœlisz o sobie.
Do koñca wierzysz
w piêkno –
tych, którzy siê pogubili
i nie wiedz¹ co czyni¹.

2
W raju

W tym najbardziej
smutnym dniu
jesteœ szczêœliwy
patrz¹c na otwarte bramy raju.

3
Niewiasto

Przez trzydzieœci trzy lata
by³eœ wiecznym darem.
Teraz, kiedy Twoje
hojne d³onie
przybito do krzy¿a,
oddajesz mi swoj¹ Matkê.

4
Opuszczony

Jesteœ ca³kowicie samotny,
¿ebym Ja nigdy
nie czu³ siê opuszczony.

5
Pragnê

W ostatnich chwilach
pragniesz jednego,
¿ebym przyj¹³
Twoj¹ obola³¹ mi³oœæ.

6
Wykona³o siê

Poœród najwiêkszego z³a,
kiedy cz³owiek
zabi³ Boga,
wykona³o siê –
najwiêksze dzie³o Mi³oœci.

7
Oddajê

Nie masz ju¿ niczego,
jesteœ ogo³ocony.
W swojej bezradnoœci
oddajesz wszystko.

SIEDEM  S£ÓW  CHRYSTUSA
Z tomiku wierszy ks Krzysztofa Konkola “Ksi¹dz z rozwi¹zanym butem”
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SPOWIED� ŒWIÊTA

WIELKI CZWARTEK -  13. kwietnia
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 -  14. kwietnia

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: CHÓR, SEMPER FIDELIS
1.00 – 2.00: KOŒCIÓ£ DOMOWY, ALLEGRETTO
2.00 – 4.00: MARANA THA, PZ CARITAS, ICHTIS, EFFATHA
4.00 – 5.00: RODZINA SZENSZTACKA
5.00 – 6.00: MATKI W MODLITWIE

              6.00 – 7.00: RODZINA RÓ¯AÑCOWA

WIELKA SOBOTA -  15. kwietnia

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

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 -  16. 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 - 17. 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 !!!

WIELKI  TYDZIEÑ  2017

 WIELKI PONIEDZIA£EK – 10. kwietnia

od   7.15  do  8.30

                od 17.00 do 20.00

WIELKI WTOREK – 11. kwietnia

      od   7.15  do  8.30

      od 17.00 do 20.00

 WIELKA ŒRODA - 12. kwietnia   

          od   7.15  do  8.30

          od 17.00 do 20.00
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CHUSTA  Z  MANOPPELLO

Na œwiecie s¹ trzy tajemnicze wizerunki, o których mo¿na powiedzieæ, 
¿e nie zosta³y uczynione ludzk¹ rêk¹: Ca³un Turyñski, obraz Matki 
Bo¿ej z Guadalupe w Meksyku odbity na indiañskim p³aszczu oraz 

Chusta z Manoppello. Badania naukowe wskazuj¹, ¿e ta Chusta - ikona 
pochodzi z Jerozolimy i to z czasów Chrystusa. O ile Ca³un Turyñski 
przedstawia Jezusa martwego, o tyle obraz z Monoppello ukazuje Cz³owieka, 
który przekroczy³ próg œmierci, który zmartwychwsta³. Na Ca³unie 
uwieñczona zosta³a i to bardzo szczegó³owo, mêka i œmieræ, natomiast 
Chusta ukazuje twarz, wprawdzie naznaczon¹ cierpieniem, ale jest to Oblicze 
Cz³owieka ¿ywego. Oba te niezwyk³e obrazy powsta³y na skutek nieznanego 
do dziœ zjawiska fizycznego wypromieniowania energii, z t¹ ró¿nic¹, ¿e 
Ca³un stanowi negatyw, a Chusta pozytyw swoistego rodzaju fotografii. I w 
jednym i drugim wypadku nauka jest do tej pory bezradna; nie wiadomo. w 
jaki sposób, w jakiej technice te wizerunki powsta³y.

Monoppello - niewielkie w³oskie miasteczko w regionie Abruzja w 
Apeninach Œrodkowych, oko³o 200 km na wschód od Rzymu. Jest to 
przepiêkny zak¹tek W³och: trudno dostêpny i ma³o uczêszczany.

Niew¹tpliwie prze³omem dla tego miejsca by³ rok 2006, gdy do 
œwi¹tyni, w której przechowywano Volto Santa (Œwiêt¹ Chustê), przyby³ 
nieoficjalnie Ojciec œwiêty Benedykt XVI i d³ugo tam siê modli³. Samo 
wnêtrze œwi¹tyni jest proste i skromne. Natomiast w g³ównym o³tarzu, nad 
tabernakulum, znajduje siê relikwiarz z litego srebra; ma on formê 
monstrancji z ochronn¹ szklan¹ szkatu³¹, która os³ania ow¹ œwiêt¹ relikwiê. 
Wierni mog¹ j¹ ogl¹daæ z bliska (oko³o 40 cm) z jednej i drugiej strony. 
Sprawia niezwyk³e wra¿enie. Obraz jest trójwymiarowy, a tkanina na której 
powsta³ jest tak cienka i delikatna, ¿e wszelkie zabiegi malarskie na niej s¹ 
fizycznie niemo¿liwe. Jest to jakby fotografia sprzed dwóch tysiêcy lat, 
u³amek sekundy po Zmartwychwstaniu.

Byæ mo¿e ktoœ z czytelników pamiêta pogrzeb œw. Jana Paw³a II. 

Bezpoœrednio przed zamkniêciem trumny dwaj najbli¿si wspó³pracownicy - 
bp Dziwisz i bp ceremoniarz Marini - na³o¿yli na twarz papie¿a bia³¹ 
chustkê. Podobnej ceremonii wobec Cia³a Jezusa dokona³y kobiety obecne 
przy pochówku: Matka Najœwiêtsza i Maria Magdalena. To jest w³aœnie owa 
Œwiêta Chusta.

Parê lat temu przeczyta³em ksi¹¿kê Boskie Oblicze” Paula Badde. 
Czyta siê jak doskona³y krymina³, z gotowym scenariuszem na przygodowy 
film. W wielkim skrócie... By³a to najwa¿niejsza relikwia w Bazylice œw. 
Piotra. Gdy w czasie Renesansu podjêto decyzjê o budowie nowej, 
monumentalnej œwi¹tyni - jedni uwa¿ali, ¿e mo¿na rozbudowaæ star¹, 
dotychczasow¹ bazylikê, a inni mówili zburzyæ ca³kowicie i zbudowaæ 
zupe³nie now¹. Papie¿ opowiedzia³ siê za drug¹ wersj¹. Wœród 
najwa¿niejszych ludzi Koœcio³a dosz³o do bardzo ostrego konfliktu. Gdy 
wynoszono wspania³e, staro¿ytne obiekty zabytkowe, okaza³o siê po 
pewnym czasie, ¿e Volto Santo zaginê³o. Ani ekskomuniki, ani groŸby, ani 
nagrody,ani niezwyk³e szeroko zakrojone poszukiwania nie przynios³y 
efektu.

W najwiêkszej tajemnicy, umieszczona w Manoppello, czeka³a do 
naszych czasów. Pionierk¹ badañ nad t¹ relikwi¹ okaza³a siê niemiecka 
trapistka, w cywilu uczona i pisarka ikon - siostra Blandina Paschulis.  
Œci¹ga³a ró¿nych uczonych i znawców, zachêca³a do szczegó³owych badañ, 
publikowa³a sensacyjne odkrycia. Wreszcie w roku 2003 przygotowano 
bardzo profesjonalnie dokument, który pos³ano Ocju œw. Janowi Paw³owi II. 
Papie¿ wykaza³ ogromne zainteresowanie, wysy³a³ swoich 
wspó³pracowników, sam jednak ze wzglêdu na stan zdrowia nie móg³ 
osobiœcie tej relikwii odwiedziæ i tam siê pomodliæ. Zostawi³ jednak ten 
dokument na papieskim biurku i rzeczywiœcie Benedykt XVI spe³ni³ 
¿yczenie swego poprzednika i modli³ siê przed Œwiêt¹ Chust¹. Ta 
pielgrzymka sprawi³a, ¿e Monoppella zyska³a nowe ¿ycie. Coraz wiêcej 
pielgrzymów, tak¿e polskich oraz turystów nawiedza to niezwyk³e miejsce.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

„

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

SEMPER FIDELIS W NASZEJ PARAFII

W dniu 25. lutego w archikatedrze oliwskiej odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta z okazji 30. rocznicy powstania Koœcielnej S³u¿by 
Mê¿czyzn „Semper Fidelis” w Archidiecezji Gdañskiej, powo³anej 

 Eucharystii przewodniczy³ bp Zbigniew Zieliñski. W homilii przypomnia³ historiê powstania KSM. Nale¿y dodaæ, ¿e Ojciec 
Œwiêty Franciszek, z okazji 30. rocznicy powstania, udzieli³  KSM w w Archidiecezji Gdañskiej Apostolskiego B³ogos³awieñstwa. W trakcie mszy œwiêtej 
bp Zieliñski przyj¹³ w szeregi KSM nowych braci, w tym dwóch z naszej Parafii. A jak powsta³a w nasza KSM? 

„

28. lutego 1987 roku przez Metropolitê Gdañskiego abp Tadeusza 
Goc³owskiego.

Otó¿ w czerwcu 1999 r., decyzj¹ proboszcza ks Henryka Bietzkiego, przy bardzo gorliwym zaanga¿owaniu ówczesnego wikariusza ks. Jaros³awa 
Piotrowskiego, któremu pomaga³ Andrzej Balk, do diecezjalnego duszpasterstwa KSM SEMPER FIDELIS do³¹czyli bracia z naszej parafii Chrystusa 
Zbawiciela.  Aktualnie funkcjê moderatora  parafialnej grupy SEMPER FIDELIS, ju¿ od kilku lat, pe³ni p. Hieronim Czapowiecki.

Z ponad piêædziesiêciu osób, uczestnicz¹cych w s³u¿bie w czasie pielgrzymki Papie¿a do Gdañska w roku 1999, wiernych  etosowi  s³u¿by Bogu 
i Koœcio³owi pozosta³o 10 braci. Bracia czynnie uczestnicz¹ w organizowaniu ¿ycia parafialnego, zapewniaj¹c sprawny przebieg uroczystoœci, 
gromadz¹cych wiêksz¹ liczbê wiernych, szczególnie w czasie uroczystoœci odbywaj¹cych siê na ulicach naszej dzielnicy.  

Spogl¹daj¹c wstecz nale¿y wspomnieæ jednego z najbardziej aktywnych cz³onków parafialnego Semper Fidelis, a mianowicie Kazimierza 
Zelewskiego, którego Pan powo³a³ do siebie przed piêciu laty.

W 30 rocznicê powstania Semper Fidelis”, dalsi dwaj bracia z³o¿yli przysiêgê wiernoœci. S¹ to  
£ukasz Waluk i Romek Behnke.

                                                                                                                                   HC   i   AB

Reprezentacja Parafialnego Oddzia³u SEMPER FIDELIS w roku 1999                  Foto: Feliks Najbar
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