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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(listopad i grudzieñ 2015):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Olga Zdunek, 07.11.2015
Liliana Œmiejewska, 08.11.2015
Maja Tryba, 08.11.2015
Antoni Buderek, 08.11.2015
Anton Ciurariu, 14.11.2015
Larisa Caldarar, 14.11.2015
Tereza Ciurariu, 14.11.2015
Miko³aj Binek, 13 .12.2015
Julia K³odda, 26.12.2015
Aniela Jab³onowska, 26.12.2015
Wiktoria Pietrusiak, 26.12.2015
Tymoteusz Gajewski, 26.12.2015
Leonard K³os, 26.12.2015
Ignacy Borejko, 26.12.2015

Zofia Burka i Pawe³ Stanis³awski, 07.11.2015

Bohdan Biernacki, l. 77
Gabriela Kuliñska, l. 63
Zbigniew Homernik, l. 59
Lucjan Wielewski, l. 47
Henryk Olszewski, l. 66
Bogus³aw Kalinowski, l. 73
Jerzy Donarski, l. 65
Nikola Górna, l. 15
Ewa Tokarzewska, l. 44
Stanis³awa Czwartosz, l. 85
Cecylia Jach, l. 86

Papieskie intencje modlitewne na styczeñ
Ogólna: 

Misyjna:

Aby szczery dialog miædzy ludêmi wyznajàcymi róýne religie 
przyniósù owoce pokoju i sprawiedliwoúci.

 Aby poprzez dialog i miùoúã braterskà, dziæki ùasce Ducha 
Úwiætego, zostaùy przezwyciæýone podziaùy wúród chrzeúcijan.

STATYSTYKA   PARAFIALNA
za rok 2015

Wed³ug statystyki w naszej Parafii:
-  ochrzczono 77 (89) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o 28/Happy Kids/ (105) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 62 (82) gimnazjalistów,
- w czasie œliubnych mszy œwiêtych w Parafi
  zwi¹zki ma³¿eñskie zawar³o 19 (16) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy zmar³ych 53 (32) parafian.

(w nawiasach podano liczby z 2014 roku)

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

ZMIANY W OKRESIE WIZYT 
DUSZPASTERSKICH

W okresie kolêd, tj. do 31 stycznia 2016r. obowi¹zuje zmieniony 
harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: 

Msze œwiête bêd¹ odprawiane rano o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po 
po³udniu o godzinie 16.00. 

Nie bêdzie mszy œw. o godz. 17.00 i 18.00, jedynie w soboty 
bêdzie odprawiana wieczorna msza œw. o godz. 18.00 (niedzielna).

Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne bêdzie 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 œw.

JUBILEUSZ  
MI£OSIERDZIA

   na str. 2

Wykonane prace inwestycyjne
W roku 2015 zakoñczono dziêki wsparciu naszych Parafian oraz 
szczodroœci sponsorów - szereg zadañ inwestycyjnych. Oto one.

Zakoñczono dwa prawe 
segmenty fasady naszego 
koœc io ³a  wraz  z  13  
kolorowymi witra¿ami,

a tak¿e drzwi wejœciowe do dolnej 
kondygnacji i dolnego koœcio³a.
 P r z e p r o w a d z o n o  r e m o n t  
i ocieplenie dwóch nie remonto-
wanych jeszcze salek przy dolnym 
koœciele: klubu BETANIA i salki 
numer 8.
     Wykonano nowy wystrój o³tarza 

Matki Boskiej Nieustaj¹cej pomocy.
  Zainstalowano nowoczesn¹ 

rozdzielniê elektryczn¹ w koœciele 
oraz zamontowano, jeszcze nie 
uruchomione, piêkne organy,



MODLITWA 
JUBILEUSZU MI£OSIERDZIA

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczy³eœ nas, abyœmy byli mi³osierni, jak Ojciec nasz niebieski

i powiedzia³eœ nam, ¿e kto widzi Ciebie, widzi tak¿e i Jego.
Uka¿ nam Twoje oblicze, a bêdziemy zbawieni.

Twój wzrok pe³en mi³oœci uwolni³ Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieni¹dza,
a nierz¹dnicê i Magdalenê od szukania szczêœcia 

wy³¹cznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawi³, ¿e Piotr zap³aka³ po zdradzie,

a ¿a³uj¹cy Dobry £otr us³ysza³ zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wys³uchaæ s³ów, które wypowiedzia³eœ do Samarytanki, 

jakbyœ je wypowiedzia³ do ka¿dego nas:
O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y!

Ty, który jesteœ Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoj¹ wszechmoc przede wszystkim 

przez przebaczenie i mi³osierdzie:
spraw, aby Koœció³ na œwiecie sta³ siê widzialnym obliczem Ciebie, 

swojego Pana zmartwychwsta³ego i uwielbionego.
Ty zechcia³eœ równie¿, aby Twoi s³udzy przybrani byli w s³aboœæ po to,

aby mogli okazywaæ s³uszne wspó³czucie tym,
 którzy trwaj¹ w niewiedzy i b³êdzie:

niech ka¿da osoba, która siê do nich zwraca, 
czuje siê oczekiwana, kochana oraz doœwiadcza przebaczenia od Boga.

Poœlij Twojego Ducha i uœwiêæ wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Mi³osierdzia by³ rokiem ³aski od Pana,

a Twój Koœció³ z odnowionym entuzjazmem móg³ nieœæ dobr¹ nowinê ubogim, 
g³osiæ wolnoœæ wiêŸniom i uciœnionym oraz przywracaæ wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Mi³osierdzia, Ciebie, 
który z Ojcem i Duchem Œwiêtym ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.
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DRZWI ŒWIÊTE
SZEROKO OTWARTE

Msz¹ œwiêt¹ z udzia³em 50 tysiêcy wiernych z ca³ego œwiata na Placu œw. Piotra i otwarciem 
Drzwi Œwiêtych w Bazylice Watykañskiej papie¿ Franciszek zainaugurowa³ 8. grudnia 2015 
roku Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia. Przy o³tarzu sta³a, s³yn¹ca z ³ask, XVII wieczna  

ikona “Brama Mi³osierdzia”, któr¹ na specjalne ¿yczenie Ojca Œwiêtego przywieziono z Polski 
z Jaros³awia (zdjêcie obok).

Natomiast w niedzielê 13. grudnia 1015 roku biskupi ca³ego œwiata otwarli szeroko drzwi katedr. 
Sam papie¿ Franciszek tego¿ dnia otworzy³ Drzwi Œwiête w papieskiej katedrze œw. Jana na Lateranie. 
Uroczystego otwarcia drzwi dokonano równie¿ w tzw koœcio³ach jubileuszowych. W Polsce jest takich 
œwi¹tyñ oko³o 500, a w naszej diecezji 15. Wykaz diecezjalnych koœcio³ów jubileuszowych 
przedstawiliœmy w poprzednim numerze naszego biuletynu. Najbli¿szym koœcio³em jubileuszowym dla 
wiernych z Osowy jest:

Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Œwiêtej w Oliwie.
Przez ca³y Rok Mi³osierdzia mo¿na w koœcio³ach jubileuszowych uzyskaæ jeden raz dziennie odpust 

zupe³ny dla siebie lub dla zmar³ych.
Nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystaæ z papieskiego zaproszenia do pielgrzymowania 

i przekraczania drzwi œwiêtych. Papie¿ Franciszek mówi nie tylko o symbolicznym pielgrzymowaniu 
i przekroczeniu Bramy Mi³osierdzia, ale te¿, zwi¹zanym z tymi symbolami, g³êbokim pragnieniu 
prawdziwego nawrócenia, po³¹czonego z sakramentem pojednania, eucharysti¹ oraz z refleksj¹ nad 
mi³osierdziem. Czyñmy tak¿e uczynki mi³osierdzia!

JUBILEUSZ  MI£OSIERDZIA

BÓG OFIAROWA£ 
NAM CZAS, 
W KTÓRYM 

MO¯EMY ZRZUCIÆ 
CIÊ¯AR GRZECHÓW 

I DOST¥PIÆ £ASKI 
ICH ODPUSZCZENIA. 
PRZENIEŒCIE PRZEZ 

BRAMÊ 
MI£OSIERDZIA 

WASZE RADOŒCI 
I TROSKI, 

WSZYSTKO, CO 
TWORZY WARTOŒÆ, 
PIÊKNO, GODNOŒÆ 
WASZEGO ¯YCIA -

mówi³ 13. grudnia w Katedrze 
Oliwskiej abp S³awoj Leszek G³ódŸ, 
w trakcie uroczystoœci otwarcia 
katedralnych Drzwi Œwiêtych.
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INFORMACJA  PZ CARITAS
Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela

ZA ROK 2015

POMOC DLA  DZIECI 

POMOC UDZIELONA PARAFIANOM

OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy                    59 434  z³.

AKCJE PZ CARITAS W ROKU 2015:

W szkole œrodki wykorzystano miêdzy innymi na:
  - do¿ywianie dzieci w szkole                  6 200 z³
  - dojazdy do szko³y (bilety)                    792 z³
  - wyjazdy szkolne 4 186 z³
W parafii na potrzeby dzieci wykorzystano œrodki,
 na wypoczynek dzieci (letni i zimowy)                  3 652 z³
Pomoc dzieciom Afryki      1 200 z³

Ogó³em na potrzeby dzieci                  17 515 z³

Pomoc w utrzymaniu zdrowia                  8 120 z³.
Pomoc w zakupie opa³u i op³aty za energiê                 5 846 z³.
Pomoc w zakupie ¿ywnoœci                               23 900 z³.
Pomoc na potrzeby mieszkaniowe                  3 003 z³.
Inne wydatki dzieñ chorego, pielgrzymka chorego itp     1 050 z³.

Razem na potrzeby parafian                 41 919 z³.

Zorganizowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w Oœrodku 
CARITAS w Warzenku ;

Korepetycje dla dzieci                  1 485 z³

„TAK, POMAGAM” zorganizowana 13-14 marca 2015 zbiórka 
artyku³ów w sklepach MARCIN i MARIOL; 

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

„TORNISTER PE£EN UŒMIECHÓW”  - akcja wyposa¿ania 
tornistrów dla dzieci szkolnych;

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

„TAK, POMAGAM” zorganizowana 11-12 grudnia 2015 zbiórka 
artyku³ów w sklepach MARCIN i MARIOL;

„TUTKA MI£OSIERDZIA” – zbiórka ¿ywnoœci do specjalnych 
papierowych toreb. 

Kierujemy  serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy wsparli 
dzia³alnoœæ CARITASu w naszej parafii, wszystkim ofiarodawcom, 
wolontariuszom – to dziêki Wam i waszej pracy osoby potrzebuj¹ce 
otrzyma³y niezbêdn¹ pomoc.

 Nasze podziêkowania kierujemy do w³aœcicieli sklepów Marcin 
i Mariol, które co roku umo¿liwiaj¹ nam zbiórkê ¿ywnoœci w ramach dwóch 
akcji „TAK POMAGAM” w marcu i grudniu oraz   wolontariuszom 
z gimnazjum nr 33 czynnie zaanga¿owanym w te akcje.

PZ CARITAS kieruje szczególne podziêkowanie prywatnej szkole 
HAPPY KIDS, która w grudniu 2015 przygotowa³a 12 paczek dla dzieci 
i rodzin.    

BÓG ZAP£AÆ za pomoc
Mariusz Jurkiewicz

W 2015 roku  PZ CARITAS udzieli³ pomocy 300 osobom.

WYDARZENIA KOÑCA ROKU
JASE£KA 

I PASTERKA DLA DZIECI
W Wigiliê  o godzinie 22.00 odby³y siê 

 przygotowane przez Liturgiczn¹ 
S³u¿bê O³tarza i Eucharystyczny Ruch M³odych w re¿yserii 
ks. Krzysztofa.

 

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

W Sylwestra o godzinie 18.00 odprawiona zosta³a 

.

PASTERKA.

UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA DZIÊKCZYNNA 
NA ZAKOÑCZENIE ROKU

ŒW. PIOTR
I  BO¯E  MI£OSIERDZIE

[...]Wejœcie do Bazyliki œw. Piotra przez Bramê Mi³osierdzia oznacza 
odkrycie na nowo historii rybaka z Galilei, w której objawi³o siê Bo¿e 
zmi³owanie. Tak jest z ka¿dym uczniem Jezusa. Najpierw jest zawsze 
spojrzenie Boga na cz³owieka, który powo³uje grzeszników do s³u¿by 
w swoim Koœciele. “Miserando atque eligendo” - to zawo³anie papie¿a 
Franciszka, które pochodzi z opisu powo³ania aposto³a Mateusza, celnika 
i grzesznika. Jezus “spojrza³ z mi³osierdziem i wybra³ go”. Te s³owa mo¿na 
z powodzeniem odnieœæ do Piotra i do ka¿dego ucznia. Kiedy Jezus powo³a³ 
Szymona nad Jeziorem Galilejskim, ten ambitny rybak prze¿ywa³ w³aœnie 
moment klêski. Nic nie z³owi³. Siedzia³ zmêczony i p³uka³ puste sieci. 
Dopiero kiedy na s³owo Jezusa wyp³yn¹³ na g³êbok¹ wodê, po³ów okaza³ siê 
obfity. OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny” - wo³a³, widz¹c 
co siê sta³o. Sk¹d my to znamy?

Kiedy Bóg spogl¹da na nas, kiedy pozwala nam doœwiadczyæ swojej 
mocy, kiedy zaprasza nas do wspó³pracy, pojawia siê odruch ucieczki, wrêcz 
paniki. “Jestem niegodny, ubrudzony grzechem, nieczysty, nie dam rady”. To 
pycha w nas tak wo³a. Ona ci¹gle wmawia mi, ¿e jestem zerem i nic i tak mi 
siê nie uda albo ¿e jestem mistrzem œwiata, który sam da sobie radê i nie 
potrzebuje ¿adnych cudów.

“Nie bój siê” - mówi Jezus do Piotra i do nas. Mi³osierdzie Bo¿e dotyka 
moich lêków, mojej pychy. Wyci¹ga mnie z t³umu. Wybiera mimo mojej 
nêdzy. Przywraca mi poczucie wartoœci i godnoœci. Posy³a, bym sta³ siê s³ug¹.

Pójœcie za Jezusem jest jak chodzenie po wodzie. Oznacza ryzyko wiary. 
Nieraz nie dajemy rady, wtedy to my jak Piotr krocz¹cy po falach. “Panie, 
ratuj mnie!” Jezus natychmiast go pochwyci³ i ocali³ mu ¿ycie. Tak dzia³a 
Bo¿e mi³osierdzie. Ratuje nas, gdy idziemy na dno. Czasem nas upomina, 
gdy kombinujemy po swojemu. Nawet w mocnych s³owach. “ZejdŸ mi 
z oczu, szatanie!” Jesteœ Mi zawad¹ (gr. skandalon - kamieñ, o który mo¿na 
siê potkn¹æ), bo myœlisz nie na sposób Bo¿y, lecz ludzki”. To by³a gorzka 
pigu³ka dla pewnego siebie Piotra. Mi³osierdzie nie oznacza zawsze 
przytulenia, czasem w imiê prawdy wymaga twardego napomnienia.

I scena chyba najbardziej dramatyczna w ¿yciu Piotra. Wieczorem po 

Ostatniej Wieczerzy na dziedziñcu przed domem arcykap³ana wielki aposto³ 
siêgn¹³ dna. Trzy razy zapar³ siê Mistrza. Ska³a okaza³a siê skandalem, 
kamieniem zgorszenia. Najczarniejsza godzina ¿ycia rybaka. “A Pan obróci³ 
siê i spojrza³ na Piotra”. To przejmuj¹cy obraz mi³osierdzia Bo¿ego. Jezus 
nic nie powiedzia³. Nie zawsze najmocniej przemawiaj¹ s³owa, czasem 
wystarczy tylko spojrzenie. Piotr wybucha. “Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko 
zap³aka³”.

Bo¿e mi³osierdzie ma nierozerwalny zwi¹zek z prawd¹. Czasem trudna 
prawda o grzechu d³ugo dociera do cz³owieka. Istotne jest to, ¿e Piotr 
zobaczy³ w oczach Jezusa nie tylko oskar¿aj¹c¹ go prawdê, ale 
towarzysz¹c¹ jej mi³oœæ, która choæ odrzucona, nadal kocha, nie rezygnuje, 
jest gotowa przebaczyæ. Ta mi³oœæ skruszy³a jego serce. Pokona³a. Piotr 
zrozumia³, ¿e mo¿e byæ ska³¹ tylko wtedy, gdy sam pozostaje ca³kowicie 
zale¿ny od mi³osierdzia Boga. Mo¿e pe³niæ wobec innych pos³ugê 
przebaczenia grzechów tylko wtedy, gdy najpierw to przebaczenie 
otrzymuje od Boga. Kiedy Zmartwychwsta³y pyta³ go trzykrotnie: “Czy 
mi³ujesz Mnie...?”, Piotr ju¿ siê nie 
wym¹drza³, ju¿ nie gra³ bohatera. 
Odpowiada³, zaczynaj¹c od s³ów 
“Panie TY wiesz, ¿e Ciê kocham”.

Przejœc ie  przez  Bramê 
Mi³osierdzia w Bazylice œw. Piotra 
oznacza odkrycie na nowo Koœ-
cio³a, jako wspólnoty uczniów 
Jezusa, którzy okazuj¹ siê s³abi, 
grzeszni, niewierni. Jak¿e czêsto 
ton iemy tak  j ak  Szymon.  
Potrzebujemy obok siebie mocnej 
d³oni Jezusa, która wyci¹gnie nas z otch³ani naszych grzechów, na³o-gów, 
zw¹tpieñ, pychy. “Panie ratuj mnie!”. To byæ mo¿e najczêstsze wyz-nanie 
naszej wiary, Jesteœmy zdani na Bo¿¹ mi³oœæ, która nigdy nie zmêczy siê 
przebaczaniem naszych grzechów. Koœció³ powstaje tylko tam, gdzie 
cz³owiek odkrywa tê prawdê o sobie, ¿e koniecznie potrzebuje Bo¿ego 
zmi³owania. Jeœli pycha zamyka mu na ni¹ oczy, nie znajdzie drogi do 
Jezusa. Nikt nie wyci¹gnie siebie samego z bagna, ci¹gn¹c siê za swoje 
w³osy. [...]

Ks. Tomasz Jaklewicz, Goœæ Niedzielny, nr. 48/2015,s. 20, fragment

Œw. Brama w Bazylice œw. Piotra
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Jerzy Matulewicz (Matulevicius)
zakonoznawca, biskup wileñski

(1871 - 1927)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 27. stycznia

Urodzi³ siê 13. kwietnia 1871 roku w pobli¿u Mariampola, 
w pó³nocnej SuwalszczyŸnie na Litwie. Maj¹c trzy lata straci³ ojca,  
siedem lat póŸniej umar³a mu matka. Opiekê nad nim przej¹³ jego 

starszy brat. Po szkole podstawowej (codziennie pokonywa³ pieszo 10 km) 
uczy³ siê w gomnazjum mariampolskim. 
Po paru latach zacz¹³ odczuwaæ ból w 
nodze. Miejscowy lekarz s¹dzi³, ¿e jest to 
reumatyzm. Dopiero po wielu latach 
odkryto, i¿ jest to gruŸlica koœci i wtedy 
dopiero rozpoczêto w³aœciwe leczenie. 
Ten ból bêdzie mu wiêc towarzyszy³ 
niemal przez ca³e ¿ycie. Musia³ opuœciæ 
szko³ê i wróciæ do gospodarstwa brata. Na 
szczêœcie na wakacje przyjecha³ daleki 
krewny profesor jêzyków klasycznych, 
któremu Jerzy zwierzy³ siê ze swojego 
gor¹cego pragnienia - chcia³by zostaæ 
ksiêdzem.

Krewny zabra³ go do Kielc i po 
odpowiednim uzupe³nieniu nauki 
i maturze, zosta³ klerykiem seminarium 
kieleckiego. Wkrótce powsta³y kolejne trudnoœci. W³adze carskie - rosyjskie 
zamknê³y w roku 1893 seminarium. Zosta³ wys³any na dalsze studia do 
Warszawy.  Jako wybitnie uzdolnionego i szlachetnego wys³ano go na studia 
specjalistyczne do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie w roku 1898 
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w diecezji 
kieleckiej, jednak wkrótce z powodu choroby zosta³ wys³any na leczenie do 
Niemiec i Szwajcarii. Dopiero wtedy odkryto w³aœciw¹ chorobê. Pozostaj¹c 
pod opiek¹ lekarsk¹ rozpocz¹³ studia w Fryburgu Szwajcarskim uwieñczone 
doktoratem i najwy¿szym wyró¿nieniem

Wyspecjalizowa³ siê w duszpasterstwie ludzi pracy. G³osi³ rekolekcje, 
konferencje, pisa³ artyku³y na ten temat. Wkrótce dostrzeg³ ogromne 
zaniedbanie religijne naszej inteligencji. Pracuj¹c w Polsce wœród studentów, 

ale i robotników, widzia³ koniecznoœæ istnienia ognisk ¿ycia religijnego 
w postaci zakonów. Dziêki inspiracji o. Honorata KoŸmiñskiego skierowa³ 
swoje zainteresowanie na Zakon Marianów, który na skutek kasaty ze strony 
Rosji, zosta³ skazany na wymarcie. Zaproponowa³, by zakonnicy niczym siê 
nie wyró¿niali od ksiê¿y diecezjalnych i w najwiêkszej tajemnicy rozpocz¹³ 
nowicjat najpierw w Petersburgu, a potem boj¹c siê wykrycia wspólnoty 
przez policjê, przeniós³ siê do Fryburga Szwajcarskiego. Wkrótce powo³a³ 
do istnienia równie¿ ¿eñsk¹ rodzinê sióstr, które wspiera³y prace oœrodków 
dla dzieci i m³odzie¿y - trwa³a przecie¿ pierwsza wojna œwiatowa, 
a m³odych dziewcz¹t i ch³opców potrzebuj¹cych opieki by³o ogromnie 
du¿o.

Po zakoñczeniu wojny Benedykt XV mianowa³ go w roku 1918 
biskupem wileñskim. Diecezja ta liczy³a oko³o 3 miliony ludzi, katolików, 
prawos³awnych, ¿ydów. Istnia³y ogromne napiêcia, zw³aszcza miêdzy 
Polakami i Litwinami, a Rosjanie jeszcze tê wrogoœæ podsycali. W tym 
czasie Wilno osiem razy przechodzi³o z r¹k do r¹k. Ostatecznie zosta³o 
zbrojnie zajête przez Polaków, czego Litwini absolutnie nie zaakceptowali, 
tym bardziej, ¿e czêœæ diecezji - 54 parafie zosta³y pzry Republice 
Litewskiej. 

Nowy biskup mia³ wiêc ogromnie skomplikowane zadanie. Po³o¿y³ 
nacisk na wykszta³cenie, sprowadza³ do pomocy mêskie i ¿eñskie zakony 
z Polski. Wizytowa³ parafie, bierzmowa³, w niektórych parafiach nie 
widziano biskupa nawet od 20 do 30 lat. Utrzymywa³ bardzo poprawne 
stosunki z prawos³awnymi, wspiera³ ich wiernych ró¿norak¹ pomoc¹ 
charytatywn¹. Mimo wszystko by³ jednak mocno atakowany ze wszystkich 
stron. St¹d z okazji konkordatu w roku 1925 poprosi³ o zwolnienie 
z obowi¹zków biskupa wileñskiego. Proœba zosta³a przyjêta przez Piusa XI - 
zreszt¹ jego przyjaciela. Zachowa³a siê bogata korespondencja owych 
dwóch nieugiêtych synów Koœcio³a. Papie¿ og³osi³ go arcybiskupem 
i zaprosi³ go do Rzymu, by podj¹³ siê ró¿nych zadañ w Koœciele w imieniu 
Ojca œw. Przygotowywa³ tak¿e konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ 
a Litw¹ w roku 1927. Przygotowa³, ale ju¿ nie ¿y³, gdy go podpisywano. Po 
wielkiej chorobie zmar³ 27. stycznia 1927. Jego cia³o znajduje siê w koœciele 
parafialnym w Mariampolu.

Papie¿ Pius XI by³ przekonany o jego œwiêtoœci, podobnie wielu innych 
ludzi œwieckich i biskupów. O jego wyniesienie na o³tarze apelowali miêdzy 
innymi kardyna³ Wyszyñski i kardyna³ Wojty³a. 28. czerwca 1987 roku Jan 
Pawe³ II zaliczy³ go do grona b³ogos³awionych, a jego œwiêtem uczyni³ 
27. stycznia, dzieñ jego odejœcia do Domu Ojca. 

Ks. 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

ROK 2016,
Rokiem Jubileuszu

1050-lecia Chrztu Polski

Sejm jednomyœlnie ustanowi³ rok 2016 Rokiem Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski. „Akt ten mia³ decyduj¹ce znaczenie 
dla procesu jednoczenia plemion polskich pod w³adz¹ Piastów 

i kszta³towania siê chrzeœcijañskiej to¿samoœci naszego Narodu” - 
g³osi uchwa³a. Za jej przyjêciem 
g³osowa³o 413 pos³ów. Nie by³o ani 
jednego g³osu przeciw, nikt te¿ siê nie 
wstrzyma³.

Sejm postanowi³, ¿e rok 2016 
bêdzie ponadto Rokiem Henryka 
S i e n k i e w i c z a ,  F e l i k s a  
Nowowiejskiego i Cichociemnych.

W uchwale dotycz¹cej rocznicy 
Chrztu Polski pos³owie wyrazili 
nadziejê, ¿e obchody rocznicy bêd¹ 
okazj¹ do pojednania i odbudowy 
polskiej wspólnoty narodowe.

Podkreœlaj¹c znaczenie przyjêcia 
chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina s³owa wypowiedziane 
14. lutego 1998 r. do polskich biskupów przez œw. Jana Paw³a II: 
„Polska wesz³a w kr¹g kultury chrzeœcijañskiego Zachodu i zaczê³a 
budowaæ sw¹ przysz³oœæ na fundamencie Ewangelii. Od tamtych 
czasów staliœmy siê pe³noprawnymi cz³onkami europejskiej rodziny 

narodów ze wszystkimi wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami. 
Wespó³ z innymi narodami Europy jesteœmy wspó³twórcami, 
a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury”.

Centralne wydarzenia rocznicowe zaplanowano w Poznaniu 
i GnieŸnie w dniach 14-16. kwietnia 2016 r. Towarzyszyæ im bêd¹ 
liczne inicjatywy religijne, kulturalne i spo³eczne.

Rocznicowe obchody rozpoczn¹ siê msz¹ œwiêt¹ z udzia³em 
Episkopatu w katedrze gnieŸnieñskiej. Po po³udniu biskupi udadz¹ 
siê na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach 
pierwszych Piastów znajdowa³ siê jeden z g³ównych Oœrodków 
obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski.

Na dwa dni obchody przenios¹ 
s iê  do  Poznania .  W pi¹ tek  
15. kwietnia na terenie Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich 
planowane s¹ uroczyste obrady 
Sejmu I Senatu. Wieczorem 
w katedzre poznañskiej odprawiona 
zostanie uroczysta Msza œwiêta 
z udzia³em biskupów poslich oraz 
przedstawicie l i  episkopatów 
z zagranicy.

Nastêpnego dnia, 16. kwietnia, 
w  g m a c h u  p o z n a ñ s k i e g o  
seminarium duchownego odbêdzie 

siê zebranie plenarne Konferencji Episkopaty Polski. Na stadionie 
miejskim odprawiona zostanie msza œwiêta, a po niej nast¹pi 
odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych.
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