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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ 2015):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Pola KaŸnica, 16.05.2015
Maria Latosiñska, 16.05.2015
Mi³osz Maderski, 17.05.2015
Joanna Bystry, 17.05.2015
Witold Muszyñski, 17.05.2015
Szymon Kolankowski, 17.05.2015
Agata Jakacka, 17.05.2015
Bart³omiej Pogorzelski, 17.05.2015

Aleksandra Polañska i Artur Feldzensztajn, 23.05.2015
Anna Hope i Jakub Bielecki, 23.05.2015
Hanna Banaszak i Micha³ Kostkowski, 30.05.2015
Justyna Pawelczyk i Bartosz Przybytkowski, 30.05.2015

Henryka Bastian, l. 36
Marek Chrzuszczyñski, l. 52
Ewa Zywert Wilimiñska, l. 83

Intencje modlitewne na CZERWIEC
Ogólna: 

Misyjna:

Aby migranci i uchodŸcy spotykali siê z dobrym przyjêciem 
i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywaj¹.

 Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudza³o w wielu 
m³odych ludziach pragnienie ofiarowania Mu w³asnej egzystencji 
w kap³añstwie lub w ¿yciu konsekrowanym.

TRWA MIESI¥C
NAJŒW. 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.

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

UROCZYSTOŒÆ ŒW. APOSTO£ÓW
PIOTRA I PAW£A

poniedzia³ek 29. czerwca 2015 r.

N

P

“B³ogos³awiony jesteœ, Szymonie, synu Jony” (Mt 16,17)

ie zosta³o nigdy cofniête to b³ogos³awieñstwo. Tak jak nie 
zosta³o nigdy przyæmione w duszy Piotra to wyznanie, jakie 
uczyni³ wtedy, w okolicy Cezarei Filipowej.

Z nim przeby³ ca³e swoje ¿ycie a¿ do ostatniego dnia. Przeby³ z nim 
ow¹ straszn¹ noc pojmania Chrystusa w ogrodzie Getsemani; noc swojej 
s³aboœci, która siê ujawni³a w zaparciu siê cz³owieka..., ale która nie 
zniszczy³a wiary w Syna Bo¿ego. Próba Krzy¿a zosta³a wynagrodzona 
przez œwiadectwo o Zmartwychwstaniu. Ono przynios³o wyznaniu 
uczynionemu w okolicy Cezarei Filipowej definitywn¹ treœæ.

Piotr szed³ teraz, z t¹ swoj¹ wiar¹ w Syna bo¿ego, na spotkanie misji, 
któr¹ Pan mu wyznaczy³. Kiedy z rozkazu Heroda znalaz³ siê w wiêzieniu 
jerozolimskim, skuty i skazany na œmieræ, wydawa³o siê, ¿e ta misja 
bêdzie trwa³a krótko.

Tymczasem Piotr zosta³ uwolniony przez tê sam¹ moc, przez któr¹ 
zosta³ powo³any. Przeznaczona mu by³a jeszcze d³uga droga..

Na koñcu tej drogi znalaz³ siê, jak wskazuje tradycja potwierdzona 
sk¹din¹d przez liczne rygorystyczne badania, jedynie dzieñ 29 czerwca 
68 roku tej ery, która umownie liczy siê od narodzenia Chrystusa.

“Cia³o i krew” zosta³y zniszczone a¿ do koñca; zosta³y poddane 
œmierci. Ale to, co kiedyœ objawi³ mu Ojciec (porównaj.Mt 16,17), 
prze¿y³o œmieræ cia³a; sta³o siê pocz¹tkiem wiecznego spotkania 
z Mistrzem, któremu da³ œwiadectwo a¿ do koñca. Pocz¹tkiem 
b³ogos³awionego Widzenia Syna Ojca.

I sta³o siê tak¿e niewzruszonym fundamentem wiary Koœcio³a. Jej 
ska³¹, kamieniem.
                                             *       *       *

an stan¹³ przy mnie - pamiêtamy dobrze, jak i gdzie mia³o to 
miejsce; czy pamiêtamy o tym, co zdarzy³o siê blisko murów 
Damaszku?  “Pan stan¹³ przy mnie i wzmocni³ miê, ¿eby siê 

przeze mnie dope³ni³o g³oszenie Ewangelii i ¿eby wszystkie narody je 
pos³ysza³y” (2TM 4,17).

Pawe³ opisuje dzie³o swojego ¿ycia w bardzo wielkim skrócie. 
Mówi o nim st¹d, z Rzymu, do swojego umi³owanego ucznia, kiedy 
zbli¿a³ siê koniec jego ¿ycia ca³kowicie poœwiêconego Ewangelii.

Przenikliwa jest - jeszcze na tym etapie - ta œwiadomoœæ grzechu 
i ³aski, która przewy¿sza grzech i otwiera drogê do chwa³y: “Wyrwie 
mnie Pan od wszelkiego z³ego czynu i wybawi miê, przyjmuj¹c do swego 
królestwa niebieskiego” (2Tm 4,18).

Koœció³ Rzymski przywo³uje dzisiaj w sposób szczególny w swojej 
pamiêci dwa ostatnie spojrzenia w tym samym kierunku; w kierunku 
Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. Spojrzenie Piotra 
konaj¹cego na krzy¿u i Paw³a umieraj¹cego pod mieczem.

Te dwa spojrzenia wiary - tej wiary, która wype³ni³a ich ¿ycie a¿ do 
koñca i po³o¿y³a fundamenty œwiat³a Bo¿ego w historii cz³owieka na 
ziemi - trwaj¹ w naszej pamiêci.

I w tym dniu o¿ywiamy nasz¹ wiarê w Chrystusa ze szczególn¹ 
moc¹.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

      Trwaj¹ prace przy dwóch segmentach fasady naszego koœcio³a. Mamy 
nadziejê, ¿e do Odpustu Parafialnego II etap modernizacji fasady koœcio³a, 
obejmuj¹cy tak¿e remont przylegaj¹cych salek, zostanie zakoñczony.

       ¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji, 
a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy 
wszyscy o niedzielnych mszach œwiêtych.

Od 29. czerwca do 29. 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 12 lipca i 9 sierpnia.



2 RODZINA   OSOWSKA  NR 6(190)                                                                                                          

W niedzielê, 31 maja 2015 r. z okazji Dnia Dziecka, nasza Parafia zorganizowa³a festyn 
rodzinny. Zabawa rozpoczê³a siê o godzinie 13.00, a zakoñczy³a o godzinie 20.00.

Festyn wypad³ wspaniale. Pogoda dopisa³a. Mieliœmy: konkursy dla dzieci,  prezentacjê 
samochodów policji, stra¿y po¿arnej, dmuchañce, kucyki, loteriê fantow¹, licytacjê, turniej 
szachowy, ma³¹ gastronomiê i wiele innych atrakcji.

Na scenie wyst¹pi³y DZIECIAKI NA MEDAL ze szko³y Podstawowej nr 81, ALLEGRETTO 
i FFATHA, które tym razem zaprezentowa³y repertuar dla najm³odszych uczestników festynu. 
Oprócz tego swoimi zdolnoœciami tanecznymi pochwali³y siê dzieci z AKADEMII TALENT i ze 
Szko³y Happy Kids.

Po godzinie 17.00, w drugiej czêœci festynu, na scenie wyst¹pi³ zespó³ NEW BAND, który gra³ 
szlagiery polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, a nasi Parafianie œwietnie siê bawili.

Dziêkujemy serdecznie ks. Krzysztofowi i p. Mariuszowi Jurkiewiczowi za zorganizowanie 
festynu, sponsorom za ofiarnoœæ, wolontariuszom za zaanga¿owanie i poœwiêcony czas, parafianom 
za wspóln¹ zabawê.

FESTYN RODZINNY “MAJÓWKA U ZBAWICIELA”
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Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim, 
którzy przyczynili siê do przygotowania 
Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W sposób 

szczególny dziêkujemy buduj¹cym o³tarze, 
paniom i panom, którzy nieœli sztandary, 
m³odzie¿y nios¹cej figurê Matki Bo¿ej 
F a t i m s k i e j ,  d z i e c i o m  I - k o m u n i j n y m  
i rocznicowym oraz Ró¿om Ró¿añcowym 
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!

Ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz

RELACJA  Z  BO¯EGO  CIA£A  

Procesja wysz³a z Koœcio³a - czo³o procesji

...panie z naszych Ró¿ z ró¿añcem,... ...chor¹gwie,... ...m³odzie¿ z MB Fatimsk¹ (1 obsada ca³¹ tras¹)...

...dziewcz¹tka sypi¹ce p³atki kwiatów. Do 1 o³tarza monstrancjê niós³ ks. Henryk,... ...do 2 o³tarza ks. Proboszcz.

Na ulicy Junony widaæ d³ugoœæ procesji. Do 3 o³tarza monstrancjê niós³ ks. Krzysztof,...  ...a do 4 o³tarza przy koœciele ks. Grzegorz.

Przy 4 o³tarzu homiliê wyg³osi³ ks. Krzysztof. Ks. Proboszcz podziêkowa³ wiernym,... ...a ks. Grzegorz pob³ogos³awi³ dzielnicê.

Procesji towarzyszy³a m³oda  orkiestra dêta,...

Foto: W. Kapusta
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Maria Magdalena
Wspomnienie liturgiczne w dniu 22. lipca

Zawsze mnie intrygowa³o, dlaczego wierni naszej macierzystej parafii 
chwaszczyñskiej wybrali przed kilkuset laty œw. Mariê Magdalenê 
jako swoj¹ szczególn¹ patronkê i do dzisiaj jej dzieñ - 22. lipca - jest 

odpustem parafialnym?
Ewangelie wymieniaj¹ ró¿ne Marie, 

z których najwa¿niejsze to: Maria - matka 
Jezusa, Maria Magdalena i Maria siostra 
Marty i £azarza. Dopiero w VI wieku 
papie¿ Grzegorz Wielki og³osi³, ¿e 
anonimowa grzesznica z Ewangelii 
œw. £ukasza, Maria siostra Marty i Maria 
Magdalena to jedna i ta sama osoba. Dziœ 
natomiast wiemy, ¿e by³y to ca³kowicie 
osobne kobiety. Dlaczego jednak 
chwaszczyñska patronka cieszy siê 
w historii i ikonografii tak¹ w¹tpliw¹ 
reputacj¹? Pewnie dlatego, i¿ pochodzi³a 
z Magdali - miasta z nad jeziora 
Genezaret, gdzie wiêkszoœæ stanowili 
urzêdnicy, kupcy i ¿o³nierze z okupacji 
rzymskiej i ich nader swobodne ¿ycie 

gorszy³o miejscowych ¯ydów. St¹d te¿ tylko krok, jeœli ktoœ mieszka³ 
w Magdali, to wiadomo, z jakim gagatkiem mamy do czynienia.

Chcia³bym te¿ wspomnieæ, ¿e wspó³czesna moda na rehabilitacjê 
i ponowne odczytanie Marii Magdaleny wcale nie u³atwia sytuacji. Jedno jest 
pewne, ¿e dzisiaj wspominaj¹c Mariê Magdalenê, akcentujemy zw³aszcza 
najwa¿niejsze wydarzenie z jej ¿ycia - spotkanie ze Zmartwychwsta³ym 
Jezusem i zadanie powiadomienia o tym aposto³ów. 

Chcia³bym przy tej okazji wspomnieæ i jeszcze jednym ma³ym fakcie. 
W Manopello w Abruzji jest przechowywana tzw. chusta z Manopello, 
przedstawiaj¹ca twarz Jezusa Zmartwychwsta³ego. Chusta ta zosta³a utkana 
z bisioru, a wiêc by³a to tkanin bardzo cenna. Sk¹d taka droga rzecz u Pana 
Jezusa? I tu odpowiedŸ nasuwa siê 
sama - Maria Magdalena by³a osob¹ 
bardzo bogat¹. Z pewnoœci¹ staæ j¹ 
by³o na taki luksus. Ale to ju¿ historia 
na osobne opowiadanie.

Wracajmy jednak do g³ównego 
tematu.

W pierwszych s tu lec iach  
istnienia Koœcio³a oraz w œrednio-
wieczu, autorzy szczerze opisywali 
¿ywoty œwiêtych, mówi¹c o ich 
grzechach, s³aboœciach i o ich 
nawróceniu. St¹d wiemy na przyk³ad: 
œw. Olga w zemœcie za zabójstwo jej 
mê¿a utopi³a we krwi licznych 
przeciwników,  ¿e  œw.  Mar ia  
Egipcjanka z upodobaniem przecha-
dza³a siê po Aleksandrii, szukaj¹c 
kolejnych zdobyczy seksualnych, ¿e œw. Tomasz Becket, bajecznie bogaty, 
obojêtnie patrzy³ na zamarzaj¹cego biedaka. Natomiast w póŸniejszym 
okresie œwiêci byli przedstawiani jako niewinne istoty, myœl¹ce tylko 
o niebie, bez ¿adnych ludzkich s³aboœci.

A jednak parafianie chwaszczyñscy wybrali Mariê Magdalenê, 
nawrócon¹ grzesznicê, jako swoj¹ patronkê. Pewnie chcieli sobie i nam 
przypomnieæ, jak ogromn¹ rolê odgrywa Bo¿a £aska w ¿yciu ka¿dego 
chrzeœcijanina. Mogli wspomniani wy¿ej œwiêci, mog³a Maria Magdalena,  
dost¹piæ zbawienia; mo¿emy i my mieæ tak¹ szansê.

Ks. Henryk Bietzke
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W sobotê 6. czerwca 2015 r. wyruszyliœmy w grupie 
miêdzyparafialnej na Spotkanie M³odych na Polach Lednickich. 
Nasz¹ wspólnotê wyjazdow¹ tworzy³a: m³odzie¿ z parafii 

pw. Chrystusa Zbawiciela z ks. Grzegorzem (³¹cznie 23 osoby, a tak¿e kilka 
z terenu Oliwy i Sopotu); grupa ks. Piotra Zaremby z par. pw. Micha³a 
Archanio³a w Gdyni-Oksywu (13 osób m.in. z Rodzin¹ Pañstwa 
Cywiñskich) oraz M³odzie¿ z parafii Archikatedralnej Trójcy Œwiêtej 
w Gdañsku-Oliwie z ks. £ukaszem Grelewiczem, dwiema siostrami 
zakonnymi i osob¹ niepe³nosprawn¹ na wózku (razem 27 osób). Autokar, 
którym kierowa³ Pan Ireneusz z firmy Cars Jarocki zabra³ najpierw o g. 7.30 
grupê gdyñsk¹ z Oksywia (w tym czasie ks. Grzegorz sprawowa³ Mszê œw. 
w int. ca³ej grupy), potem o g.8.00 grupê Osowsk¹ i w koñcu grupê 
Katedraln¹.

Wspóln¹ podró¿ rozpoczêliœmy o 8.30 z placu np. Katedry Oliwskiej po 
czym udaliœmy siê przez Bydgoszcz i Gniezno nad Jez. Lednickie gdzie 
niemal 1050 lat temu ksi¹¿ê Mieszko I z ca³ym dworem przyj¹³ Chrzest Œw., 
przez co lud polski do³¹czy³ do narodów chrzeœcijañskich.

Od 19 lat dominikanin, O. Jan Góra organizuje tam ze swoj¹ wspólnot¹ 
duchow¹ wielkie i ka¿dorazowo niepowtarzalne w przebiegu i tematyce 
spotkania m³odzie¿y. Ka¿dy uczestnik mo¿e w tym czasie, doœwiadczyæ 
Bo¿ego mi³osierdzia, pog³êbiæ swoj¹ wiarê i prze¿yæ wielk¹ radoœæ 
œpiewaj¹c, tañcz¹c i modl¹c siê na œwie¿ym powietrzu w wyj¹tkowym 
zgromadzeniu. Tegoroczne spotkanie by³o poœwiêcone Osobie Ducha 
Œwiêtego. Nieprzypadkowo towarzyszy³y nam symbole zwi¹zane z Duchem 
Œw., które uczestnicy sami przywieŸli ze sob¹ oraz otrzymali w tzw. "pakiecie 
uczestnika".

Po raz kolejny przyby³y t³umy m³odych nie tylko z Polski, lecz nawet 
z innych kontynentów (porz¹dkowi oceniali liczbê uczestników na ok. 120 
tyœ. obecnych, w tym ok. 1000 kap³anów, dziesi¹tki sióstr zakonnych 
i mnóstwo harcerzy oraz wolontariuszy). Ju¿ od wyjœcia na parkingu 
i w drodze na plac, pomimo du¿ego upa³u, dawa³o siê zauwa¿yæ radosn¹ 
atmosferê wœród obecnych i przechodniów. Po rejestracji i otrzymaniu 
"pakietów", weszliœmy w "t³um", aby znaleŸæ odpowiednie miejsce. 
Ostatecznie zatrzymaliœmy siê po prawej stronie sektora F. Stamt¹d mo¿na 
by³o ³atwo przejœæ m.in. do ogromnej "strefy spowiedzi" lub ³atwo dostaæ siê 
do innych wa¿nych punktów.

Program spotkania obejmowa³ kilka "bloków" tematycznych; 
wczesnym popo³udniem gospodarze i zaproszeni goœcie przybli¿ali 
poprzez konferencje, œwiadectwa i œpiewy Osobê i Rolê Ducha Œwiêtego 
w ¿yciu m³odego cz³owieka; zachêcali do skorzystania z sakramentu 
pokuty (przez ca³y czas niemal do póŸnego wieczoru trwa³a spowiedŸ œw. 
"plenerowa").

Od 17.00 do ok. 24.00 
trwa³a oficjalna (g³ówna) 
czêœæ obejmuj¹ca cztery 
wydarzenia-symbole z cen-
traln¹ Eucharysti¹ o g.19.00, 
k t ó r e j  p r z e w o d n i c z y ³  
Prymas Polski.

Niezwyk³ym œwia-
dectwem i duchowym darem 
by³o przybycie 130 maratoñ-
czyków (w tym jednej 
zawodniczki na wózku), 
którzy w ponad 30-stopnio-
wym upale dobiegli do 
prezbiterium pod "Wielk¹ Ryb¹" na rozpoczêcie Eucharystii. Gdy 
przyszed³ czas przyjêcia Eucharystii - przy alejach poszczególnych 
sektorów stawi³y siê takie t³umy, ¿e dla kilku tysiêcy uczestników trzeba 
by³o zrobiæ komunijne "poprawiny" na koñcu placu, przy kaplicy adoracji.

Innymi znakami by³y z pewnoœci¹ efektowne œpiewy i tañce, które 
jednoczy³y zebranych, oœmiela³y spokojnych i znakomicie ubogaca³y ca³e 
spotkanie. 

Po zapadniêciu zmroku ostatnimi zaplanowanymi znakami by³y: 
"ogieñ" i "wiatr". Ogieñ przekazany przez O.O. Dominikanów zapalony 
nastêpnie przez dziesi¹tki tysiêcy uczestników - utworzy³o morze 
migotaj¹cych p³omyków! 

Gdy zakoñczy³a siê adoracja i kap³ani udzielili b³ogos³awieñstwa 
koñcowego postanowiliœmy wracaæ, nie czekaj¹c ju¿ na przejœcie przez 
Lednick¹ Rybê. Id¹c "rzek¹" m³odych, dostaliœmy siê do naszego parkingu, 
sk¹d wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.

W roku 2016 O. Jan Góra zaprasza na XX spotkanie Lednickie - to 
bêdzie z pewnoœci¹ wyj¹tkowe i niepowtarzalne wydarzenie, o którym 
warto ju¿ teraz pomyœleæ!

Dziêkujê Ksiêdzu Proboszczowi Wojciechowi za okazan¹ pomoc, 
a wszystkim uczestnikom za obecnoœæ, stworzon¹ atmosferê i porz¹dek.

ks. Grzegorz

Noli me tangere, Tycjan 1512

Carlo Dolci 1665

Spotkanie M³odych 
na Polach Lednickich
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