
Kilka myœli o Sercu Pana Jezusa

Nieraz ludzie sami nadaj¹ znaczenie pewnym miesi¹com, np. maj, 
kiedy pe³nia wiosny, odradza siê ¿ycie, nadzieja, czujemy radoœæ, 
bo przetrwaliœmy jesieñ, zimê - to znaczy ³aska Boska jest z nami 

- poœwiêcamy Matce Bo¿ej. PaŸdziernik poœwiêcamy ró¿añcowi, chocia¿ 
œw. Bernadeta mia³a siedemnaœcie wizji nie w paŸdzierniku, ale od lutego 
do lipca. Listopad, miesi¹c, który ukazuje porê przemijania przez 
opadaj¹ce liœcie i wiêdn¹ce kwiaty, poœwiêcamy umar³ym.

Wygl¹da jednak tak, ¿e Pan Jezus sam 
wybra³ czerwiec na miesi¹c swego Serca. 
Najwiêksze objawienia, tak zwane wielkie 
objawienie œw. Ma³gorzaty Marii, mia³o 
miejsce 16. czerwca, kiedy to us³ysza³a 
s³owa: Oto Serce, które tak umi³owa³o ludzi, 
¿e niczego nie szczêdzi³o, a¿ do wyczerpania 
i wynoszenia siê, by im daæ dowody swej 
mi³oœci”.

Co mo¿na powiedzieæ o czerwcu?
Jest poœrodku roku, tak jak serce 

poœrodku cz³owieka. Szósty z dwunastu miesiêcy.
O ile maj jest miesi¹cem odradzania siê ¿ycia, to czerwiec jest 

miesi¹cem, w którym wszystko kwitnie i owocuje, nawet pokrzywa, 
obgadana, ¿e parzy, wstrêtna jak czarownica, a kwitnie. Uœmiechniêta 
czarownica. Miesi¹c kwitn¹cych piwonii, nazywanych ró¿ami 
zielonoœwi¹tkowymi.

Czerwiec jest najcieplejszym miesi¹cem, ma najwiêcej ciep³ych dni 
i nocy.

Taki w³aœnie miesi¹c Pan Jezus wybra³ sobie na objawienie.
Koniec czerwca jest pocz¹tkiem radoœci. Miesi¹c odchodzi, ale 

czerwcowy Jezus rozdaje podarunki, jak œwiêty Miko³aj: uczniom 
wakacje, i to a¿ dwa miesi¹ce po trzydzieœci jeden dni ka¿dy. Nie daje 
lutego - sk¹pca, ale miesi¹ce w pe³nym wymiarze. Doros³ym daje urlopy, 
rolnikom - zapowiedŸ ¿niw, owocu ich pracy.

Nie smuæmy siê kiedy koñczy siê czerwiec. Litaniê do Serca Pana 
Jezusa mo¿na odmawiaæ ka¿dego dnia. Cieszmy siê bogactwem radoœci, 
jakie daje miesi¹c Serca Jezusowego.

*     *     *
Jezu cichy i pokornego serca, uczyñ serca nasze wed³ug Serca 

Twego”...
Ile w tej modlitwie jest ¿ywej treœci i natchnienia dla naszego ¿ycia 

wewnêtrznego. Wiemy z Ewangelii, ¿e Jezus tylko trzy lata naucza³, 
a trzydzieœci lat ¿y³ w milczeniu - nic o Nim nie wiemy. (...)

Jezu...pokornego serca.”
Pokora to nie umniejszanie samego siebie - to jest prawda o sobie.

*     *     *
Tyle namalowano obrazów Najœwiêtszego Serca Jezusowego, tyle 

napisano o nim prac teologicznych. Tyle o Sercu us³ysza³a œw. Ma³gorzata 
Maria Alacoque, jednak najwiêcej i najlepiej zna Jezusowe Serce Matka 
Bo¿a.

Zna je lepiej od anio³ów, od œwiêtych, od teologów, od malarzy, od 
czcicieli pierwszych pi¹tków, od wszystkich tych, którzy wypisuj¹ proœby 
ufaj¹c Sercu.

Matka Bo¿a najlepiej zna Serce Jezusa.

Ks.Jan Twardowski, Kalendarz, wyd. AD OCULOS, 2001

„
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ i maj 2016):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Kacper Kunda, 10.04.2016
Daniel Ró¿ycki, 10.04.2016
Maria Gajewska, 10.04.2016
Zofia Bukowska, 01.05.2016
Julia Sieradzan, 08.05.2016
Inez Nierzwicka, 08.05.2016
Nina Olejarczyk, 08.05.2016
Marcel Romanowski, 21.05.2016
Micha³ Najmowicz, 29.05.2016

Barbara Szymañska i Micha³ Goerick, 30.04.2016
Paulina i Przemys³aw Tomaszewscy, 07.05.2016
Agata Musia³ i Sebastian Rasch, 14.05.2016
Wiktoria Czapczyk i Kamil Rassek, 21.05.2016

Teresa Zaborowska, l. 59
Jan Pawe³ek, l. 88
Stanis³aw Dawidowski, l. 54
Franciszek Hebel, l. 66
Joanna Roe-Renc, l. 42
Anna Fifielska, l. 61

Papieskie intencje modlitewne na czerwiec
Ogólna: 

Misyjna:

Aby osoby w podesz³ym wieku, zepchniête na margines 
i samotne znajdowa³y, równie¿ w wielkich miastach, okazje do spotkania 
i solidarnoœæ.

 Aby seminarzyœci, nowicjusze i nowicjuszki spotykali 
formatorów ¿yj¹cych z radoœci¹ Ewangeli¹, którzy m¹drze przygotuj¹ ich 
do misji, jak¹ maj¹ pe³niæ.

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

TRWA MIESI¥C
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA 

JEZUSOWEGO
W czerwcu codziennie odprawiamy

Naboýeñstwo do Najúwiætszego Serca Pana Jezusa: 
w dni powszednie po Mszy úw. o godz. 18.00, 

w niedziele po Mszy úw. o godz. 16.00.

Od 27. czerwca do 31. sierpnia w³¹cznie obowi¹zywaæ bêdzie 
wakacyjny porz¹dek Mszy œw.: 
- w dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00 (nie ma 7.15)
- w niedziele: 7.30, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 20.00 (nie ma 9.00 w 
dolnym koœciele)
Msze œw. chrzcielne o 14.30 bêd¹ 10. lipca i 14. sierpnia.

SEKUNDYCJA

W  n i e d z i e l ê  
1 2 . c z e r w c a  
o godzinie 10.30 
odprawiona zosta³a 
u r o c z y s t a  m s z a  
œwiêta ze specjalnym 
b³ogos³awieñstwem, 
k o n c e l e b r o w a n a  
przez ksiê¿y neoprez-
biterów, którzy jako 
d i a k o n i  o d b y l i  
w naszej parafii prak-
tyki duszpasterskie.
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Wyjazd m³odzie¿y z naszej Parafii na ŒDM 
W naszej Parafii ksi¹dz Grzegorz zebra³ grupê 19 osób, które udadz¹ siê do Krakowa na 

Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Grupa ma oficjaln¹ nazwê: “Grupa Parafialna Zbawiciel 
Gdañsk Osowa”. Ma ona zapewnione: noclegi, wy¿ywienie, transport 
na miejscu, ubezpieczenie, a ka¿dy otrzyma tzw. plecak pielgrzyma. 
Nasza m³odzie¿ pojedzie specjalnym poci¹giem z grup¹ diecezjaln¹. 
Wyjazd nast¹pi 25. lipca, a powrót 31. lipca.

Zapisy zakoñczy³y siê 5. maja. Spotkanie przygotowawcze odby³o 
siê 18. maja, na którym omówiono sprawy organizacyjne, 
skompletowane materia³y oraz odprawiono nabo¿eñstwo. Msza œwiêta 
26. maja o godzinie 10.30 koncelebrowana by³a miêdzy innymi 
w intencji przygotowañ grupy do ŒDM.

¯yczymy naszym m³odym, aby uczestnicz¹c w ŒDM 2016, 
poczuli na sobie pe³ne mi³oœci spojrzenie Jezusa i odpowiedzieli na nie. 

WeŸmiecie udzia³ w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i mi³oœci do 
Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Koœcio³a.

JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA

Modlitwy o ³askê mi³osierdzia
z Modlitewnika MI£OSIERDZIE BO¯E na wieki wys³awiaæ bêdê, ks. Z.Sobolewski, Wyd. JEDNOŒÆ, 2015

Mi³osierdzie Bo¿e dla rodzin
Mi³osierdzie Bo¿e objawi³o siê w przyjœciu Syna Bo¿ego na œwiat. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy 

cz³owiek, sta³ siê jednym z nas w rodzinie. Sw¹ obecnoœci¹ na Weselu w Kanie Galilejskiej uœwiêci³ ludzk¹ mi³oœæ i 
pob³ogos³awi³ ma³¿eñstwu. On te¿ ustanowi³ sakrament ma³¿eñstwa, potwierdzaj¹c jego nierozerwalnoœæ i jednoœæ.

Mi³osierdziu Bo¿emu zawierzamy wszystkie ma³¿eñstwa i rodziny, ufaj¹c, ¿e dzêki Bo¿ej ³asce stan¹ siê 
Koœcio³em domowym - prawdziw¹ wspólnot¹ ¿ycia, wiary i mi³oœci. Módlmy siê te¿ za tych, którzy tworz¹ ma³¿eñstwa i rodziny, by 
wspierali siê nawzajem w drodze do œwiêtoœci.

Do Serca Jezusowego za rodziny
Serce Jezusa, Dobry Pasterzu, Tobie zawierzamy radoœci 

i smutki, nadzieje i przysz³oœæ wszystkich rodzin, które ufaj¹ w Twoje 
mi³osierdzie.

Serce Jezusa, Mistrzu cichy i pokorny, b³ogos³aw pracy 
wychowawczej rodziców, niech Twój Duch oœwieci ich przy 
wykonywaniu  swoich  obowi¹zków.

Serce Jezusa, Ÿród³o ¿ycia i œwiêtoœci, wejrzyj na rodziny, daj im 
zrozumienie i m¹droœæ, wype³ni je Twoj¹ mi³oœci¹ i przebaczeniem 
i pozwól im uwierzyæ w prawdziw¹ mi³oœæ.

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, prosimy Ciê 
za polityków, aby byli odpowiedzialni, aby zrozumieli, ¿e rodzina jest 
na pierwszym miejscu w ¿yciu spo³ecznym oraz pomagali 
w poszanowaniu œwiêtoœci rodziny.  Amen.

ProwadŸ nas w prawdzie
Modlitwa œw. Jana Paw³a II

Ku Temu, który przyjdzie - ku Chrystusowi - zwróæmy siê z pe³n¹ 
ufnoœci¹ i przekonaniem, I mówmy do Niego: ProwadŸ mnie w 
prawdzie! ProwadŸ nas w prawdzie!

ProwadŸ o Chryste, w prawdzie, ojców i matki rodzin w parafii, aby 
pobudzeni i umocnieni ³ask¹ sakramentalnego ma³¿eñstwa i œwiadomi 
istnienia na ziemi znaku widzialnego Twojej niestrudzonej mi³oœci dla 
Koœcio³a, pogodnie i odwa¿nie, w ewangelicznej harmonii, podejmowali 
odpowiedzialnoœæ ¿ycia ma³¿eñskiego i chrzeœcijañskiego wychowania 
dzieci.

ProwadŸ, o Chryste, w prawdzie m³odzie¿ parafii: aby nie da³a siê 
zwabiæ przez nowych bo¿ków, jak konsumizm do ostatecznoœci, 
dobrobyt za wszelk¹ cenê, swobodê moraln¹, przemoc w sprzeciwie, ale 
z radoœci¹ prze¿ywa³a Twoje orêdzie mi³oœci ku Bogu i ku bliŸniemu, 
orêdzie zaanga¿owania moralnego dla rzeczywistego przekszta³cenia 
spo³eczeñstwa.

ProwadŸ, o Chryste, w prawdzie wszystkich wiernych w parafii: 
niech wiara chrzeœcijañska przepaja ca³e ich ¿ycie i niech sprawi, aby 
stali siê wobec œwiata odwa¿nymi œwiadkami Twojej zbawczej misji, 
œwiadomymi i dynamicznymi cz³onkami Koœcio³a, radosnymi dzieæmi 
Boga i braæmi, z Tob¹ Zbawc¹ wszystkich ludzi!

ProwadŸ nas , o Chryste, w prawdzie! Zawsze! Amen.

Za narzeczonych
Modlitwa ksiêdzaTymoteusza

Widzê, Panie, ludzi m³odych i zakochanych. Za nich siê modlê. 
Przecie¿ Ty, Panie, kierujesz krokami cz³owieka. Niech ich mi³oœæ 
bêdzie piêkna. Przecie¿ Ty jesteœ Mi³oœci¹ i tym darem obdarzy³eœ 
ludzi. A jeœli wol¹ jest Twoj¹, aby ci ludzie za³o¿yli rodzinê, uœwiêæ 
ich mi³oœæ przez sakrament ma³¿eñstwa. Niech bêd¹ szczêœliwi. 
Niech maj¹ jedno serce i jednego ducha. Niech ich mi³oœæ bêdzie 
rodz¹ca, a ich dzieci niech bêd¹ ich radoœci¹ i nagrod¹. Niechaj siê 
kochaj¹, ale nie grzesz¹. Pob³ogos³aw im, Panie. Nas naucz, byœmy 
modlitw¹, dobrym s³owem wspierali powstaj¹ce rodziny. Matko 
Piêknej Mi³oœci - b¹dŸ Opiekunk¹ ich domów, ich rodzin. Naucz ich 
mi³oœci, która siê nie koñczy. Amen.

Modlitwa ma³¿onków
B¹dŸ uwielbiony, Chryste, za to, ¿e pozwoli³eœ nam siê spotkaæ 

i zapali³eœ w naszych sercach ogieñ wzajemnej mi³oœci. Ty uœwiêci³eœ 
nasz zwi¹zek w sakramencie ma³¿eñstwa i obdarzy³eœ nas hojnym 
b³ogos³awieñstwem. Dziêkujemy Ci za radoœæ, któr¹ ka¿dego dnia 
wype³niasz nasze serca.

Dziêkujemy Ci, Panie, za to, ¿e jesteœ z nami w trudnych chwilach, 
pomagasz nam rozwi¹zywaæ codzienne problemy i uczysz cierpliwoœci 
i przebaczenia. Wiemy, ¿e Ty jesteœ z nami i prowadzisz nas przez ¿ycie.

Panie, umacniaj w nas pragnienie mi³oœci, abyœmy nigdy nie 
przestali troszczyæ siê o nasze ma³¿eñstwo i rodzinê. Spraw, byœmy oboje 
wzrastali w œwiêtoœci, pomagaj¹c i s³u¿¹c sobie nawzajem. Amen.

Naucz nas, Panie
Naucz nas, Panie, patrzeæ na wszystko, co nas spotyka ka¿dego 

dnia, Twoimi oczyma. Pomó¿ dostrzegaæ potrzeby i pragnienia tych, 
których kochamy. Ucz nas z wdziêcznoœci¹ przyjmowaæ ka¿de 
otrzymane dobro. Spraw, by nasze ma³¿eñstwo i rodzina sta³y siê 
Koœcio³em domowym, w którym s³u¿¹c Tobie, bêdziemy oczyszczaæ 
i umacniaæ mi³oœæ wzajemn¹. Amen.

Autokarowa pielgrzymka 
do Gniezna, Poznania, 

Lednicy
W zwi¹zku z Jubileuszem 1050-
lecia chrzeœcijañstwa w  Polsce, 
z naszej Parafii wyruszy³a 
autokarowa pielgrzymka do 
miejsc, gdzie wszystko siê 
zaczê³o: do Gniezna, Poznania, 
Lednicy. Pielgrzymi wyruszyli 
spod koœcio³a  w sobotê ,  
18. czerwca, wczeœnie rano 
o godzinie 3.30, a powrócili 
w tym samym dniu póŸnym 
wieczorem.



KRÓTKA  RELACJA 
Z PROCECJI BO¯EGO CIA£A

W tym roku w procesji Bo¿ego Cia³a w naszej Parafii uczestniczy³o 
wyj¹tkowo du¿o wiernych. Procesji towarzyszy³a orkiestra dêta, 
a œpiewy prowadzi³ nasz 

organista, Pan Adam. Trasa by³a 
identyczna, jak w roku ubieg³ym, 
a cztery o³tarzy umieszczone w tych 
samych miejscach i piêknie 
przystrojone. Ceremoniom przy 
pierwszym o³tarzu towarzyszy³ 
nasz chór parafialny, przy drugim 
i trzecim œpiewa³a schola dzieciêca 
przygotowana przez ks. Krzysztofa, 
a przy czwartym œpiewa³ zespó³ 
Effatha. Homiliê przy czwartym 
o³tarzu wyg³osi³ nasz goœæ, ksi¹dz Krzysztof Mudlaff, ojciec duchowy GSD.             

Ksi¹dz Proboszcz bardzo serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy 
przyczynili siê do przygotowania Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W sposób 
szczególny dziêkuje buduj¹cym o³tarze, paniom, panom dzieciom 
i m³odzie¿y, którzy nieœli sztandary, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, 
dzieciom I-komunijnym i rocznicowym nios¹cym ró¿aniec, dziewczynkom 
sypi¹cym kwiaty, LSO, KSM „Semper Fidelis”, zespo³om œpiewaczym, 
panom nios¹cym baldachim i kolumny nag³oœnieniowe i wszystkim 
parafianom za obecnoœæ.  Serdeczne Bóg zap³aæ!
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Nikt z nas nie ¿yje dla siebie... (Rz 14,7)

To ju¿ ponad miesi¹c, kiedy nie ma wœród nas ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Goc³owskiego. Ale pamiêæ o Nim nie wietrzeje, 
przynajmniej we mnie. Niestety ka¿da œmieræ, która zabiera osobê 

nam blisk¹, bardzo blisk¹, czy chocia¿by tê, któr¹ dobrze znaliœmy, 
niezale¿nie od tego, czy spodziewaliœmy siê jej ze wzglêdu na chorobê czy 
wiek, zawsze powoduje poczucie braku, a zarazem doœwiadcza siê, jak wiele 
te osoby znaczy³y w naszym ¿yciu, jak du¿y mia³y na nas wp³yw. Myœlê, ¿e 
œmieræ ks. Abpa Tadeusza dotknê³a bardzo wielu Gdañszczan, czy id¹c dalej 
Diecezjan od Helu (najbardziej na pó³noc wysuniêta parafia) po Posto³owo 
(parafia najbardziej wysuniêta na po³udnie). 

Kiedy siêgam wspomnieniami do momentu 
powo³ania mnie na funkcjê kapelana 
ks. Arcybiskupa (posiadanie kapelana 
przys³uguje ka¿demu biskupowi ordynariuszowi 
- rz¹dcy diecezji, ale równie¿, je¿eli on tak 
postanowi, to mo¿e przydzieliæ kapelana 
biskupowi pomocniczemu)  i przez ca³¹ moj¹ 
prawie siedmioletni¹ s³u¿bê przy boku 
ks. Arcybiskupa, to przede wszystkim mam przed 
oczami  tê ogromn¹ rzeszê ludzi, z którymi 
ks. Abp przez ca³¹ swoj¹ pos³ugê mia³ do 
czynienia, spotyka³ siê. Bardzo lubi³ spotkania 
z ludŸmi. Chyba nie by³o dnia, w który nie by³oby 
spotkania z ludŸmi, z cz³owiekiem. Czy to 
w Kurii, gdzie urzêdowa³, czy to w swoim 
mieszkaniu (równie¿ w Kurii), czy te¿ w rezydencji papieskiej, która na co 
dzieñ by³a izb¹ pamiêci po Janie Pawle II, ale równie¿ miejscem 
przyjmowania wiêkszej iloœci goœci. 

Ale najwiêcej by³o spotkañ poza Kuri¹. Ks. Abp by³ zapraszany do 
wielu œrodowisk, z ró¿nych okazji i bardzo chêtnie korzysta³ z tych 
zaproszeñ. Oczywiœcie przede wszystkim by³a to pos³uga jako biskupa, czyli 
bierzmowania (ok. 7,5 tys. m³odzie¿y w czasie jednego "sezonu", czyli od 
koñca lutego do pocz¹tku czerwca) wizytacje, odpusty, poœwiêcenia i wiele 
innych uroczystoœci religijnych. Liczne poœwiêcenia obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej, szkó³, sal gimnastycznych, urzêdów, zak³adów pracy itd.. -  to 
by³a okazja do spotkañ z ludŸmi, które ks. Abp bardzo sobie ceni³; spotkania 
z seniorami w domach opieki, z dzieæmi niepe³nosprawnymi na 
ul. Starogardzkiej czy na wyspie sobieszewskiej, z m³odzie¿¹ szczególnie 
uzdolnion¹, umuzykalnion¹ na ul. Gnilnej. Mo¿na by jeszcze d³ugo 
wymieniaæ. Pamiêtam, ¿e najbardziej skomasowanym czasem spotkañ 
z ludŸmi to by³y tzw.  "op³atki" przy okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, czyli 
w okresie nieca³ych 2 miesiêcy od pocz¹tku grudnia do koñca stycznia: poza 
sta³ymi licznym obowi¹zkami dochodzi³o nawet do 100 spotkañ 
op³atkowych rozsianych po ca³ej diecezji. Niektóre by³y bardzo kameralne 
np. u filatelistów w Starym Gdañsku (kilkanaœcie osób), a niektóre by³y 
imponuj¹ce, jak w Stoczni Remontowej im. Pi³sudskiego (dochodzi³o do 

prawie tysi¹ca osób a mo¿e nawet wiêcej). G³êboko w pamiêci mam 
spotkania ks. Arcybiskupa w okresie Œwi¹t z osadzonymi w areszcie 
œledczym na Kurkowej, czy wiêzieniu na Przeróbce. By³y to d³ugie 
spotkania, kilkugodzinne, zawsze indywidualne z ka¿dym osadzonym, 
który dosta³ przepustkê na to spotkanie. 

Szczególnie ujmuj¹cym dniem by³a Wigilia Bo¿ego Narodzenia: od 
samego rana do samej Pasterki by³ ci¹g spotkañ z ludŸmi, najpierw œniadanie 
dla ubogich, póŸniej spotkanie w Domach Seniora (minimum w trzech), 
nastêpnie kilkugodzinne odwiedziny w szpitalach, gdzie pozostawali ci 
chorzy, którzy musieli ze wzglêdu na swój stan zdrowia no i personel 
medyczny, który mia³ dy¿ur. Te spotkania by³y najbardziej przejmuj¹ce. 

Ks. Abp podchodzi³ z op³atkiem do ka¿dego 
lekarza do ka¿dej pielêgniarki, salowej a przede 
wszystkim do ka¿dego chorego. Nie zapomnê 
naszego wejœcia na oddzia³ Hematologii 
i Onkologii Dzieciêcej, gdzie wœród pustych 
³ó¿eczek (bo dzieci, które mog³y, by³y w domu) 
w jednym sta³a patrz¹c w stronê drzwi 3-letnia 
dziewczynka, której rodzice nie mogli wzi¹æ do 
domu na Œwiêta. I trudno by³o opanowaæ ³zy - 
zw³aszcza ks. Arcybiskupowi. Po oko³o 
4 godzinach odwiedzin w szpitalach, 
przechodzenia od ³ó¿ka do ³ó¿ka, udawaliœmy siê 
na Wigiliê dla bezdomnych, organizowan¹ przez 
Duszpasterstwo Akademickie przy wspólnocie 
dominikañskiej, w koœciele œw. Jana albo 
w budynkach dawnej stoczni. Te wigilie 

gromadzi³y po kilkaset osób. I znów to samo: ks. Arcybiskup podchodzi³ 
z op³atkiem od stolika do stolika, od cz³owieka do cz³owieka, bez wzglêdu 
na to, czy od tego biednego by³o czuæ alkoholem,  czy zaniedbaniem - nie 
opuœci³ nikogo. Wracaliœmy ok. 22.30 w nocy aby siê "ogarn¹æ" i udaæ siê na 
Pasterkê,  czy to do katedry czy w inne miejsce, by zakoñczyæ ten dzieñ 
œwi¹teczny ju¿ w Bo¿e Narodzenie o 3.00 nad ranem. Co nie przeszkadza³o, 
aby ju¿ o 7.30 rano w I dzieñ Œwi¹t byæ w samochodzie w drodze do sióstr 
Karmelitanek do Gdyni Or³owa. 

Przywo³a³em tutaj ma³y fragment ¿ycia ks. Arcybiskupa jako pasterza. 
Pewnie ks. Arcybiskup nie jest zbyt zadowolony z tego, co o Nim piszê. 
Nigdy tego nie lubi³. Nigdy nie lubi³ zwracaæ na siebie uwagi. Nigdy nie 
lubi³ byæ obiektem westchnieñ, czy to nad jego osob¹, czy to nad jego 
pracowitoœci¹. Nie lubi³ skupiaæ uwagi na sobie lecz przede wszystkim na 
innych, bo kiedy wracaliœmy z tych spotkañ to zawsze w drodze powrotnej 
w samochodzie dzieli³ siê doœwiadczeniem tych rozmów, które na nim 
wywiera³y zawsze jakieœ wra¿enie. Zawsze o tym mówi³ i widaæ by³o, ¿e te 
spotkania z ludŸmi zostawiaj¹ w nim samym pewne doœwiadczenia, pewien 
œlad. Bardzo czêsto przywo³ywa³ te spotkania w swoich homiliach.  W wielu 
wypadkach - zw³aszcza trudne rozmowy - póŸniej w swojej kaplicy 
powierza³ Bogu. By³ pasterzem który zna³ swoje owce.

 Ks. Wojciech

Wiz  2006rytacja kanoniczna .

KONCERT
Ks. Abp Tadeusz Goc³owski In Memoriam

W  d r u g ¹  
niedzielê  czerwca 
mieliœmy okazjê 
w y s ³ u c h a æ  
w naszym koœciele 
koncertu organowe-
go, poœwiêconego 
pamiêci, zmar³ego 
przed ponad miesi¹-
cem, ksiêdza arcy-
biskupa Tadeusza 
G o c ³ o w s k i e g o .   
Wykonawc¹ kon-
certu by³, mieszka-
j¹cy w Osowie, 
p r o f .  R o m a n   
Perucki, znany w Europie i na œwiecie wirtuoz organowy i, jak stwierdzi³ 
w swym koñcowym wyst¹pieniu, przyjaciel zmar³ego Arcybiskupa. 

W repertuarze koncertu us³yszeliœmy utwory znanych twórców muzyki 
organowej od XVII do pocz¹tków XX wieku. Prowadzeniem koncertu zaj¹³ 
siê z powodzeniem ksi¹dz Wojciech. Pomimo inauguracyjnego meczu 
reprezentacji w telewizji, wszystkie ³awki w górnym koœciele by³y zajête. 

JJ

Foto: M. Biernat 
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Œw. Bruno z Kwerfurtu - arcybiskup i mêczennik
(934 - 1009)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 12. lipca

Prze¿ywamy obecnie rok jubi-
leuszowy 1050 -  lecia chrztu Polski. 
Jedn¹ z wielkich postaci pocz¹tków 

chrzeœcijañstwa na polskiej ziemi jest 
œw. Bruno z Kwerfurtu - takie by³o jego imiê 
chrzestne. St¹d w historiografii niemieckiej 
wystêpuje pod tym imieniem. Natomiast 
w literaturze historycznej Italii wystêpuje 
pod imieniem Bonifacy, bo takie imiê 
otrzyma³, gdy w Rzymie wstêpowa³ do 
zakonu benedyktyñskiego. Przez pewien 
okres s¹dzono, ¿e chodzi o dwie ró¿ne 
osoby, a dopiero po wiekach odkryto, ¿e  
jest to jedna i ta sama postaæ.

Studiowa³ w Magdeburgu, gdzie by³a 
jeszcze niezwyk³a pamiêæ o by³ym uczniu 
Wojciechu z Pragi, który wkrótce zosta³ 
mêczennikiem i œwiêtym.

Œw. Bruno - Bonifacy dzia³a³ 
duszpastersko i misyjnie w Niemczech, na 
Wêgrzech, w Kijowie, a zw³aszcza 
w Polsce. ZaprzyjaŸni³ siê z Boles³awem 
Chrobrym. Jest to bardzo wa¿ne, bo 

w konflikcie naszej w³adzy z cesarzem 
Henrykiem II, absolutnie opowiedzia³ 
siê za racjami polskiej strony. Ten 
zachowany do dzisiaj list œwiêtego do 
cesarza œwiadczy o wielkiej erudycji, 
o d y p l o m a t y c z n y m  w y c z u c i u  
w referowaniu niektórych problemów 
ówczesnej polityki miêdzy dwoma 
narodami. Nadto znakomity styl i forma 
dowodz¹, ¿e nasz autor by³ jednym 
z najznakomitszych historyków 
tamtych czasów. By³ tak¿e autorem 
¯ywota œw. Wojciecha i ¯ywota Piêciu 
Braci Kamedu³ów Mêczenników 
(+1003). S¹ to dzie³a wysokie klasy, 
pisane ze znajomoœci¹ realiów tamtych 
czasów.

Jego mêczeñska œmieræ na ziemi 
nadbu¿añskiej 9. marca 1009 roku odbi³a siê szerokim echem w tej czêœci 
Europy. Boles³aw Chrobry wykupi³ cia³o swego przyjaciela mêczennika 
i gdzieœ pochowa³, ale niestety nie zachowa³y siê ¿adne bli¿sze informacje, 
gdzie to dok³adnie nast¹pi³o. Z biegiem czasu o kulcie œw. Brunona prawie 
zapomniano.

Odrodzenie nast¹pi³o dopiero po II wojnie œwiatowej. Od roku 1969 
uroczystoœci ku czci œwiêtego mêczennika obchodzone s¹ ju¿ w ca³ej 
Polsce. Zosta³ patronem katolików na Warmii, a w diecezji ³om¿yñskiej ( na 
jej terenie poniós³ mêczeñstwo) zosta³ g³ównym patronem. 

S. Henryk Bietzke 
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MAJÓWKA U ZBAWICIELA

W  niedzielê 5. czerwca, z okazji „Dnia dziecka” 
w godzinach od 13.00 do 20.00, nasi parafianie bawili siê 
na festynie „Majówka u Zbawiciela”. W ramach festynu 

obejrzeliœmy m.in wystêpy taneczne i muzyczne naszych lokalnych 
artystów, a o godzi-
nie 17.00 koncert 
gwiazdy tegorocz-
nego festynu - Har-
cerskiej Orkiestry 
Dêtej z Tczewa. 
Oprócz tego wiele 
innych at rakcj i :  
dmuchañce, strze-
lnicê, turniej pi³kar-
ski  i  szachowy, 
loteriê fantow¹ - 
ka¿dy los wygrywa, by³a tak¿e potañcówka. Odby³a siê te¿ licytacja 
na rzecz rehabilitacji chorej Weroniki. Udany festyn!

PIERWSZA  KOMUNIA  
TRZECIOKLASISTÓW

W sobotê i niedzielê 14 i 15. maja 
prze¿ywaliœmy w naszej Parafii 
Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej. 

Do sakramentu Eucharystii przyst¹pi³o po 
raz pierwszy 129 trzecioklasistów, w tym 
63 dziewczynki i 66 ch³opców. 

Dzieciom pierwszokomunijnym 
¿yczymy, aby to pierwsze pe³ne spotkanie 
z Jezusem Eucharystycznym zaowocowa³o 
w ich ¿yciu i ¿yciu ich Rodzin g³êbok¹ 
przyjaŸni¹ z Panem Jezusem. 

Dziêkujemy ks. Krzysztofowi oraz 
wszystkim osobom zaanga¿owanym 
w p r z y g o t o w a n i e  t e g o  p i ê k n e g o  
wydarzenia.

KONCERT  ZESPO£U „KAIROS”

W czwartek 26.maja (Bo¿e Cia³o) o godzinie 17.00 wyst¹pi³ 
w naszym koœciele bardzo ciekawy MÊSKI ZESPÓ£ 
WOKALNY „KAIROS" z Lublina.

Mêski Zespó³ Wokalny „KAIROS” powsta³ w 1999 r. w Lublinie. Jest 
jednym z nielicznych zespo³ów w Polsce wykonuj¹cych piêkn¹ i tajemnicz¹ 
muzykê koœcio³ów Wschodu oraz jedynym, który od kilkunastu lat 
specjalizuje siê w wykonywaniu dawnych œpiewów liturgicznych i ludowych 
Armenii, Gruzji czy Grecji.

Foto: J. Drozdowski

PROMOCJA  MINISTRANCKA

Dnia 29. maja, podczas mszy œwiêtej o godzinie 12.00, odby³a siê 
promocja na kolejne szczeble s³u¿by ministranckiej. Do grona 
ministrantów œwiat³a do³¹czy³o 10 ministrantów, a do grona 

ministrantów o³tarza do³¹czy³o 4 kandydatów.

Foto: £ukasz Wolak
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