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£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
  ------

Do Pana odeszli:

Michalina Kajut, 11.12.2016
Antoni Konkel, 26.12.2016
Natalia Hadrich, 26.12.2016
Krzysztof Janiszewski, 26.12.2016
Liliana Zarzycka, 26.12.2016
Wojciech Richert, 26.12.2016

Monika Kañczura, l. 91
Stefan Wywia³, l.88

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

Papieskie intencje modlitewne na styczeñ
Intencja ewangelizacyjna: 

   Aby wszyscy chrzeœcijanie, dochowuj¹c wiernoœci nauczaniu 
Pana, anga¿owali siê, przez modlitwê i mi³oœæ bratersk¹, na rzecz 
przywrócenia pe³nej jednoœci koœcielnej i wspó³pracowali, 
mierz¹c siê z aktualnymi wyzwaniami stoj¹cymi przed ludzkoœci¹.

STATYSTYKA   PARAFIALNA
za rok 2016

Wed³ug statystyki w naszej Parafii:
-  ochrzczono 86 (77) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o  129 (28) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 45 (62) gimnazjalistów,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych w Parafii zwi¹zki   
   ma³¿eñskie zawar³o 16 (19) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy 39 (53) zmar³ych  parafian.

(w nawiasach podano liczby z 2015 roku)

W œrodê 18. stycznia rozpocz¹³ siê Tydzieñ modlitw 
o Jednoœæ Chrzeœcijan, obchodzony w tym roku pod has³em: 
„Pojednanie – mi³oœæ Chrystusa przynagla nas".

Podczas Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2017 
rozwa¿any jest biblijny tekst zaczerpniêty z 2. Listu do Koryntian 
5,14–20.

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan odbywa siê co roku 
miêdzy 18. a 25. stycznia. To czas, gdy chrzeœcijanie ró¿nych 
wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie na ekumenicznych 
nabo¿eñstwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych 
spotkaniach.

Jednoœæ chrzeœcijan
jest darem Bo¿ym

Tydzieñ modlitw o jednoœæ powraca rokrocznie, aby 
zdopingowaæ sumienie chrzeœcijan do zastano-
wienia siê w obliczu Boga nad problemem 

przywrócenia pe³nej jednoœci. Powraca on tak¿e, aby 
przypomnieæ, ¿e jednoœæ jest darem Boga i dlatego trzeba 
Go usilnie o ni¹ prosiæ. Fakt, ¿e chrzeœcijanie ró¿nych 
wyznañ ³¹cz¹ siê we wspólnej modlitwie, nabiera 
szczególnego znaczenia... Chrzeœcijanie coraz wyraŸniej 
odkrywaj¹, ¿e stanowi¹ prawdziw¹, choæ niezupe³n¹, 
wspólnotê i razem w obliczu Boga i z Jego pomoc¹ zd¹¿aj¹ 
do pe³nej jednoœci. Pod¹¿aj¹ do tego celu, zaczynaj¹c 
w³aœnie od modlitwy do Boga, do Tego, który oczyszcza 
i wyzwala, który zbawia i jednoczy.

Nale¿y jednak bardzo uwa¿aæ, a¿eby modlitwa nie 
zatraci³a swego ³adunku prze¿ycia, który poruszyæ ma 
sumienia wszystkich w obliczu podzia³u chrzeœcijan, “który 
jawnie sprzeciwia siê woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla 
œwiata, a przy tym szkodzi najœwiêtszej sprawie 
przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”.

Prosimy Ciê, Panie, o dary Twojego Ducha, spraw, 
abyœmy mogli ogarn¹æ g³êbiê ca³ej Prawdy.

Naucz nas przekraczaæ podzia³y. Zeœlij nam swego 
Ducha,aby doprowadzi³ do pe³nej jednoœci wszystkie Twoje 
dzieci w prawdziwej mi³oœci i pos³uszeñstwie Twojej woli, 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum 

ZMIANY W OKRESIE WIZYT 
DUSZPASTERSKICH

     Przypominamy, ¿e w okresie kolêd, tj. do 31 stycznia 2017r. zmieniony 
zosta³ harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie, i tak:
Msze œw. s¹:
- rano o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz - popo³udniu o godz. 16.00. 
   Nie ma mszy œw. o godz. 17.00 i 18.00, jedynie w soboty bêdzie odprawiana 
wieczorna msza œw. o godz. 18.00.
     Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne jest czynne tylko w soboty od 
11.00 do 13.00. Metryki do I komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ 
telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych mszach œwiêtych.
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WYKONANE PRACE INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

W roku 2016 zakoñczono, dziêki wsparciu naszych Parafian oraz szczodroœci sponsorów, dwa 
g³ówne zadania inwestycyjne. Pierwszym powa¿nym zadaniem by³o uruchomienie 
i wystrojenie, dziêki paro miesiêcznej ¿mudnej pracy specjalistów, nowych organów. Otó¿ 

15. marca, podczas uroczystoœci Sakramentu Bierzmowania, ks. Infu³at Stanis³aw Ziêba pob³ogos³awi³ 
nasze nowe organy, a w Poniedzia³ek Wielkanocny odby³ siê Koncert Inauguracyjny. Po tym pierwszym 
koncercie instrument by³ u¿ywany nie tylko do celów liturgicznych. Od Wielkanocy do miesi¹ca 
paŸdziernika wys³uchaliœmy siedem koncertów na naszych organach. Zapewne w roku 2017 artyœci 
organiœci bêd¹ nas cieszyæ swymi wystêpami, poniewa¿ niezwykle pozytywna opinia o naszym 

instrumencie zosta³a rozpowszechniona; 
g³ównie przez wykonawców z Gdañskiej 
Akademii Muzycznej.

W maju rozpocz¹³ siê III etap remontu 
fasady naszego koœcio³a - remont 
g³ównego wejœcia. Dziêkujemy Panu 
Bogu, ¿e uda³o siê na nasz odpust 
parafialny otworzyæ g³ówne wejœcie 
naszego koœcio³a. Mamy fasadê przy 
g³ównym wejœciu wy³o¿on¹ kamieniem - 
piaskowcem z Bieszczad. Podobnie 
schody - nowe, równie¿ z piaskowca i z 
wiêksz¹ liczb¹ porêczy. Wewn¹trz, 
w górnej czêœci s¹ szklane drzwi wewnêtrzne. S¹ tak¿e kropielnice i kinkiety. Czekamy 
jeszcze na witra¿ - ma byæ wykonany do koñca stycznia bie¿¹cego roku.W ten sposób, w 
ci¹gu trzech lat, zakoñczony zosta³ generalny remont ca³ej fasady naszego koœcio³a.

WYDARZENIA KOÑCA ROKU
JASE£KA I PASTERKA DLA DZIECI W Wigiliê o godzinie 22.00 odby³y siê  przygotowane przez ks. Krzysztofa, Osowskie Rodziny 

i Eucharystyczny Ruch M³odych. Gratulacje dla ksiêdza Krzysztofa za œwietny scenariusz i re¿yseriê. Wykonanie Jase³ek powtórzono w dniu 8. stycznia.

W Wigiliê o pó³nocy, w piêknie udekorowanym górnym koœciele, odprawiona zosta³a uroczysta .PASTERKA

W Sylwestra o godzinie 18.00 odprawiona zosta³a .UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA DZIÊKCZYNNA NA ZAKOÑCZENIE ROKU
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W Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan

KATOLIK  A  REFORMACJA

My, katolicy, w tym roku bêdziemy œwiêtowaæ 100. rocznicê 
objawieñ fatimskich, a nasi bracia ewangelicy uczcz¹ 500 - lecie 
reformacji. Jak katolik powinien odnieœæ siê do rocznicy 

wydarzenia, które w konsekwencji podzieli³o Koœció³ i na wieki wykopa³o 
przepaœæ miêdzy œwiatem protestanckim a katolickim? Zignorowaæ i zbyæ 
argumentem, ¿e “to nie nasza sprawa”? Czy mo¿na œwiêtowaæ rocznicê 
podzia³u, który sta³ siê wielkim dramatem w dziejach Koœcio³a?

W zasadzie odpowiedzi na te pytania udzieli³ papie¿ Franciszek, udaj¹c 
siê w paŸdzierniku ubieg³ego roku na inauguracjê jubileuszu reformacji do 
Szwecji. Otoczenie Ojca Œwiêtego i on sam t³umaczyli, ¿e nie chodzi 
o celebrowanie schizmy, ale o pog³êbienie jednoœci miêdzy dwoma 
od³amami chrzeœcijañstwa oraz podziêkowanie za 50 lat wspólnie przebytej 
drogi w dialogu miêdzy katolikami i luteranami.

Sprawa jednak nie jest tak oczywista, skoro Rada ds. Ekumenizmu KEP 
uzna³a niedawno za stosowne wyraziæ ubolewanie z powodu g³osów krytyki 
skierowanych wobec tych katolików, którzy brali lub wezm¹ udzia³ w 
obchodach jubileuszu reformacji.

Zdanie Rady, dla katolików trafnym s³owem kluczem jest tutaj 
“upamiêtnienie”, które obejmuje zarówno wdziêcznoœæ za dary, które 
przynios³a reformacja, jak i pokutê za utracon¹ jednoœæ, a tak¿e za cierpienia 
wynikaj¹ce z upolitycznienia teologicznego sporu. Istotnie reformacja 
podzieli³a nie tylko chrzeœcijañstwo, ale ca³e pañstwa i narody. Gdy jednak 
na zachodzie królowa³a zasada; “Cuius regio, eius religio” (Czyja w³adza, 
tego religia) i ca³e pañstwa przechodzi³y na protestantyzm w œlad za swym 
monarch¹, król Polski mawia³ do swoich poddanych: “Nie jestem panem 
waszych sumieñ”. [...]

Tymczasem na fenomen reformacji trzeba spojrzeæ z innej strony. Jaki 
by³by Koœció³ katolicki dzisiaj, gdyby nie potê¿ny impuls do odnowy, jaki 
da³a mu reformacja? Mo¿na do dziœ spieraæ siê z Lutrem w kwestiach 
teologicznych, ale on i inni reformatorzy mieli racjê, gdy twierdzili, ¿e 
ówczesny Koœció³ natychmiast potrzebowa³ odnowy.

Drugim pozytywem by³a nieprawdopodobna wrêcz promocja Biblii, do 
czego przyczyni³ siê wynalazek druku.

By³ to te¿ chyba ostatni okres, kiedy tak powszechnie mówiono o Bogu, 
k³ócono siê wrêcz o Niego, dyskutowano zawziêcie, jak mo¿na osi¹gn¹æ 
¿ycie wieczne. Problem niewiary w³aœciwie nie istnia³, wiara by³a w centrum 
¿ycia ludzi.

Zaiste, jest za co dziêkowaæ, jeœli chodzi o dialog z ewangelikami. 
Coraz bardziej dociera do obu wielkich rodzin wyznaniowych, ¿e jesteœmy 
sobie braæmi. [...]

Dzisiaj, dziêki dialogowi teologicznemu, okaza³o siê, ¿e katolików 
i luteranów nie dzieli nawet tak zapalna kwestia, jak nauka 
o usprawiedliwieniu. Z grubsza bior¹c, chodzi³o o to, ¿e luteranie uwa¿ali, i¿ 
zbawienie osi¹ga siê tylko i wy³¹cznie dziêki ³asce Bo¿ej; katolicy 
wskazywali na koniecznoœæ czynienia dobrych uczynków. Teologowie 
z obu Koœcio³ów w deklaracji z 1999 roku wykazali niezbicie, ¿e ca³y spór, 
o który przez piêæ bez ma³a wieków kruszono kopie, zasadza³ siê na 
nieporozumieniu, bo ani luteranie nie lekcewa¿yli dobrych uczynków, ani 
katolicy nie kwestionowali decyduj¹cego znaczenia ³aski Bo¿ej – inaczej 
tylko rozk³adali akcenty.

Przez cztery i pó³ wieku oba wielkie od³amy chrzeœcijañstwa 
wychowywa³y swoich wyznawców do wrogoœci. Ostatnie kilkadziesi¹t lat 
to odbudowywanie wspólnoty i pójœcie dalej ni¿ tolerancja i wzajemna 
akceptacja. Zgodnie z tym, co œw. Jan Pawe³ II mówi³ w 1999 roku we 
Wroc³awiu, dziœ Jezus Chrystus oczekuje od nas, chrzeœcijan ró¿nych 
wyznañ, czytelnego znaku jednoœci, œwiadectwa i wspó³pracy. I tak siê, 
dziêki Bogu, dzieje.[...]

Grzegorz Polak, Niedziela nr 3, 2017

INFORMACJA PARAFIALNEGO ZESPO£U 
CARITAS

PRZY PARAFII CHRYSTUSA ZBAWICIELA
W GDAÑSKU - OSOWEJ

ZA ROK 2016

WYKORZYSTANIE ŒRODKÓW POZYSKANYCH PRZEZ PZC

OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy                     62 650,00

AKCJE PZ CARITAS W ROKU 2016:

- dojazdy do szko³y                                                           758,00
- wyjazdy szkolne                                                           1 000,00
- korepetycje dla dzieci                                                  3 600,00
- zakup ksi¹¿ek i podrêczników szkolnych                       93,50
- wypoczynek dzieci (letni i zimowy)                             7 660,00
- pomoc dzieciom Afryki                                                1 200,00
- pomoc w utrzymaniu zdrowia, zakup lekarstw          6 081,00
- pomoc w zakupie opa³u i op³aty za energiê                13 950,00
- zakup ¿ywnoœci                                                           24 390,00
- pomoc na potrzeby mieszkaniowe                               1 676,50
- spotkanie op³atkowe seniorów                                       500,00
- nagroda w konkursie „Kolêdowanie”                           200,00
- ofiara na budowê studni w Afryce                                  250,00
- pielgrzymka Oliwska na kalwariê Wejhrowsk¹           660,00
- dzieñ chorego                                                                  125,00
- ofiara na mszê œwiêt¹ w intencji ofiarodawców            100,00
- koszty PZC (telefon, œrodki biurowe)                            406,00

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej;

„TAK, POMAGAM” akcja zorganizowana 4-5 marca 2016 w sklepie 
MARCIN - zebrano 396 kg ¿ywnoœci;

„POMOC WIELKANOCNA” – zbiórka ¿ywnoœci w Wielk¹ Sobotê, 
rozprowadzanie „Baranków Wielkanocnych” i „Skarbonek Ja³mu¿ny 
Wielkopostnej”;  

„TORNISTER PE£EN UŒMIECHÓW” - przekazano 36 tornistrów 
przygotowanych przez parafian dla dzieci z rodzin potrzebuj¹cych;

„WIGILIJNE DZIE£O POMOCY DZIECIOM” – w ramach akcji 
rozprowadzono œwiece, z których dochód jest przeznaczony na pomoc dla 
dzieci;

„TAK, POMAGAM” akcja zorganizowana 9-10 grudnia 2016 
w sklepach MARCIN,  MARIOL, DELFIN - zebrano 754 kg ¿ywnoœci;

„TUTKA CHARYTATYWNA” – zbiórka ¿ywnoœci do specjalnych 
papierowych toreb. zebrano 220 wype³nionych toreb;

„DAR SERCA” - wykonanie przez naszych darczyñców szalików, 
czapek dla osób bezdomnych;

„POSZEWKA DLA BEZDOMNYCH” - PZC w³¹czy³ siê w Akcjê 
prowadzon¹ przez diecezjalny CARITAS; przygotowano 18 poszewek.

Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim, którzy wsparli nasz¹ 
dzia³alnoœæ poprzez ofiary materialne i rzeczowe. Szczególne 
podziêkowania kierujemy do w³aœcicieli sklepów Marcin, Mariol oraz 
Delfin, którzy umo¿liwili nam zbiórkê ¿ywnoœci w ramach akcji „TAK 
POMAGAM”, ponadto dziêkujemy Szkole Podstawowej nr 81 za 
zaanga¿owanie siê w akcjê „TUTKA CHARYTATYWNA” oraz   
wolontariuszom z Gimnazjum nr 33.

PZ  CARITAS bardzo dziêkuje prywatnej szkole HAPPY KIDS, która 
w roku 2016 przygotowa³a 12 paczek dla rodzin wielodzietnych.

BÓG ZAP£AÆ. 
Mariusz Jurkiewicz

Prezes PZC
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Ryta, dziewica
(1381 - 1447)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 22. maja

Niedawno us³yszeliœmy zapowiedŸ ksiêdza proboszcza Wojciecha, i¿ 
byæ mo¿e jeszcze w tym roku pojawi siê w naszym koœciele figura 
œw. Ryty naturalnej wielkoœci. Dlatego postanowi³em przybli¿yæ tê 

postaæ naszym czytelnikom, chocia¿ liturgiczne wspomnienie tej œwiêtej 
przypada dopiero 22. maja.

Œw. Ryta urodzi³a siê w rejonie Perugii w miasteczku Cascia, niedaleko 
Rzymu - miasta œw. Franciszka i œw. Klary, a tak¿e blisko Kortony - miasta 
œw. Ma³gorzaty. Mimo takiej konkurencji do jej grobu w œwi¹tyni corocznie 
przybywa kilkaset tysiêcy czcicieli; co wiêcej, liczba odwiedzaj¹cych jest 
coraz wiêksza. Jak siê okazuje - œw. Ryta ma swoich fanów równie¿ w naszej 
parafii. Dlaczego? 

By³a dobr¹ ¿on¹ i matk¹, chocia¿ jej m¹¿ by³ cz³owiekiem 
o gwa³townym usposobieniu i Ÿle traktowa³ swoj¹ ¿onê. W 15 - tym roku 
ma³¿eñstwa, wskutek krwawej wendety, zosta³ œmiertelnie ranny (przed 
œmierci¹ prosi³ o przebaczenie i pojednanie). Jednak presja rodziny by³a tak 
silna, i¿ przygotowywano jej dwóch nieletnich synów bliŸniaków do 
kontynuowania wendety. Ryta zaœ modli³a siê: Panie, raczej ich zabierz do 
siebie, ni¿ mieliby dalej uczestniczyæ w kolejnych morderstwach. Szalej¹ca 
w owym czasie epidemia sprawi³a, i¿ obaj jej synowie umarli.

Mia³a wtedy zaledwie 26 lat. Wst¹pi³a do zakonu augustianek, 
a poniewa¿ by³a analfabetk¹, spe³nia³a najbardziej prozaiczne zadania 

w klasztorze i to prawie 40 lat. 
Mia³a szczególne nabo¿eñstwo do 
mêki Pañskiej i wyprosi³a sobie 
znak tej mêki na swoim ciele. 
Pewnego dnia w czasie modlitwy 
poczu³a nagle w g³owie silne 
uk ³uc ie .  Na  tym mie j scu  
utworzy³a siê bolesna rana, która 
zadawa³a jej nieznoœne cierpienia 
przez 15 lat, a¿ do œmierci. Aby 
jednak unikn¹æ sensacji, œwiêta 
prosi³a Chrystusa, by rana by³a 
ukryta,  lecz by pozosta³y 
cierpienia. Tak te¿ siê sta³o.

Zmar³a w opinii œwiêtoœci 
i jak za ¿ycia ró¿ni ludzie 
przychodzili do niej z proœb¹ 
o modlitwê w ich intencji, tak i po 
œmierci nie potrafi³a nikomu 
odmówiæ swojego wstawien-
nictwa u Pana i Jego Matki. 
Okaza³a siê wielk¹ Patronk¹ 
w sprawach szczególnie trudnych 
i beznadziejnych. St¹d coraz wiêksza jej popularnoœæ wœród wiernych. 
Cieszymy siê, ¿e ten kult dotar³ do naszej parafii.

Ksi¹dz Henryk

  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

KONCERT  KOLÊD

W niedzielê 15. stycznia w dolnym koœciele wys³uchaliœmy, 
zapowiadane wczeœniej, œpiewy dwóch chórów, mianowicie 
naszego chóru parafialnego oraz Kartuskiego Chóru Mêskiego. 

Chóry te tworzy³y oprawê muzyczn¹ mszy œwiêtej rozpoczynaj¹cej siê 
o godzinie 16.00, a po mszy wykona³y koncert kolêd.

K a r t u s k i  C h ó r  
Mêski powsta³ z inicja-
tywy w³adz miasta 
Kartuzy w 2013 roku. 
Od  pocz¹ tku  chór  
prowadzi i nim dyryguje 
Mateusz Trepkowski, 
absolwent Akademii 
Muzycznej w Gdañsku, 
gdzie koñczy³ dyrygen-
turê oraz œpiew solowy. 
Chór  wspó³pracuje  
z Parafi¹ œw. Wojciecha 
w Kartuzach.  Wystêpo-
wa³ w wielu miastach 
Polski oraz bra³ udzia³ 

w kilku wa¿nych i presti¿owych konkursach chóralnych.
Naszym chórem parafialnym dyrygowa³a Pani Magdalena Nanowska, 

a akompaniowa³a Pani Ma³gorzataNanowska, matka Magdaleny.
Mszê œwiêt¹ obs³ugiwa³y oba chóry w ten sposób, ¿e goœcie œpiewali na 

Wejœcie i na Dziêkczynienie, a nasz chór œpiewa³ Gloria, przed Ewangeli¹, na 
Ofiarowanie i w czasie Komunii œwiêtej.

W koncercie po mszy chóry œpiewa³y przemiennie po cztery lub trzy 
kolêdy. Chór Kartuski 
bardzo ciekawie wy-
kona³ cztery kolêdy 
w obcych jêzykach, 
w tym kolêdê afry-
kañsk¹. Natomiast 
nasz chór, oprócz 
znanych kolêd pol-
skich, wykona³ cztery 
kolêdy swego patrona 
ksiêdza profesora 
Józefa Orszulika.

Wykonanie kolêd 
przez nasz chór by³o 
n a  z n a n y m  n a m  

wysokim poziomie, osi¹gniêtym ¿mudn¹ prac¹ zespo³u i wysi³kiem Pani 
Magdy. Jeœli chodzi o goœci, to podziwialiœmy wysoki poziom wykonawczy 
tego oœmioosobowego chóru. Brzmienie chóru, zw³aszcza 
w czterog³osowym wykonaniu kolêd, by³o wyœmienite. Podziwialiœmy 
tak¿e dynamikê oraz bieg³oœæ wykonywania trudnych fraz, na przyk³ad 
w afrykañskiej kolêdzie Betelehemu.

Na zakoñczenie koncertu po³¹czone chóry zaœpiewa³y pastora³kê Nad 
Betlejem, a potem kolêdê Bóg siê rodzi z ca³ym koœcio³em, na stoj¹co. 
Ciekawostk¹ by³ kameralny zespó³ instrumentalny, z³o¿ony z czterech 
cz³onków naszego chóru, który ujawni³ siê na koniec koncertu.

Dziêkujemy za organizowanie w naszej parafii takich imprez.
JJ
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