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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(luty 2015):

£aski chrztu dost¹pi³y:

Do Pana odeszli:

Iga Paw³owska, 08.02.2015
Nina Bernad, 08.02.2015

Marek Czaplicki, l. 58
Emilia Sadowska, l. 89

Intencje modlitewne na kwiecieñ
Ogólna:

Misyjna:

 Aby ludzie nauczyli siê szanowaæ œwiat stworzony i strzec go 
jako dar Bo¿y.

 Aby przeœladowani chrzeœcijanie odczuwali pocieszaj¹c¹ 
obecnoœæ zmartwychwsta³ego Pana i solidarnoœæ ca³ego Koœcio³a.

WIELKI TYDZIEÑ
w naszej Parafii - program na stronie 3 

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
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INFORMCJE   PARAFIALNE
Zakoñczyliœmy rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie 

dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w bezpieczne przyprowadzanie 
dzieci na rekolekcje i ich odprowadzanie, paniom katechetkom 
i nauczycielom. Parafianom dziêkujemy za obecnoœæ. Niech nasze rekolekcje 
wielkopostne przynios¹ b³ogos³awione owoce.

*    *    *
Od 13.kwietnia 2015 r. rozpoczyna siê II etap remontu fasady naszego 

koœcio³a, a w zwi¹zku z tym równie¿ remont Betanii i salki nr 8, co 
spowoduje, ¿e Betania i salka nr 8 zostan¹ wy³¹czone z u¿ytkowania 
najprawdopodobniej do koñca wakacji.

W tym czasie pozostan¹ w u¿yciu praktycznie tylko salka nr 2 i dolny 
koœció³ oraz - od maja - biblioteka (ma³a salka - max do 15 osób).

Dlatego Ksi¹dz Proboszcz prosi o opró¿nienie salek z rzeczy, które 
nale¿¹ do poszczególnych grup oraz o porozumienie miêdzy grupami 
w sprawie terminów wykorzystania dostêpnych pomieszczeñ.

Z wielk¹ radoœci¹, p³yn¹c¹ z faktu, ¿e Jezus 
zmartwychwsta³, sk³adamy wszystkim naszym Czytelnikom 

wielkanocne ¿yczenia: by wiara w Chrystusa 
Zmartwychwsta³ego by³a w centrum naszej codziennoœci, 

by Ten, który zmartwychwsta³, ubogaci³ nasz¹ œwiadomoœæ, 
umocni³ to¿samoœæ, o¿ywi³ wiarê nadziejê i mi³oœæ.
Niech Jezus Zmartwychwsta³y przyda nam si³ do ¿ycia 

godnego, pe³nego ¿yczliwoœci dla innych i umi³owania 
spraw najwa¿niejszych.
Z wielkanocnym “Alleluja”!

Zespó³ Redakcyjny “Rodziny Osowskiej”

Zmartwychwstanie wskazuje
na rzeczywisty humanizm

Dlaczego Chrystus mówi o odpuszczeniu grzechów tu¿ po 
s³owach: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego”? On powiedzia³: 
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, s¹ im zatrzymane” (J 20, 23). Odpuszczenie grzechów 
zak³ada ich œwiadomoœæ i wyznanie. Jedno i drugie jest wyrazem d¹¿enia 
do ¿ycia w prawdzie. Oznacza dzia³anie w mocy prawdy i mi³oœci”, 
która kszta³tuje nowego cz³owieka i przekszta³ca œwiat.

Zaprzeczenie temu jest zafa³szowaniem prawdy i udawaniem 
mi³oœci; zamazywaniem przedzia³u miêdzy dobrem a z³em. Pope³nianie 
grzechu nazywa siê wówczas humanizmem. Bez wiêkszych trudnoœci, 
niestety, mo¿na przytoczyæ przyk³ady wskazuj¹ce na tê zale¿noœæ. 
Terroryzm jest dziœ s³usznie potêpiany jako pogwa³cenie podstawowych 
praw cz³owieka. Zabójstwo cz³owieka jest potêpiane jako oczywista 
sprzecznoœæ z niepodwa¿alnym prawem cz³owieka do ¿ycia. W tym 
samym czasie pozbawianie ¿ycia cz³owieka jeszcze nienarodzonego 
nazywa siê humanizmem”. Traktuje siê to jako dowód postêpu”, 
przejaw emancypacji, nawet jako coœ zgodnego z ludzk¹ godnoœci¹!

Nie pozwólmy siê oszukiwaæ! Pamiêtaj¹c o tym wszystkim, 
powinniœmy demaskowaæ i pokonywaæ podobne sprzecznoœci. 
Pamiêtajcie, ¿e tylko prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Tylko prawda ma 
moc przekszta³cania œwiata w kierunku autentycznego postêpu 
i rzeczywistego humanizmu”. I nie pozwólmy, aby ¿¹dano od prawdy, 
sumienia i godnoœci jedynie politycznego” wyboru. To s¹ absolutnie 
nieuprawnione ¿¹dania; zatem cz³owiek nie mo¿e im ulegaæ.

Moi przyjaciele! Chrystus przychodzi tak¿e w naszym czasie, 
i mówi do nas: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!”. Co to znaczy? To 
oznacza, z jednej strony, ¿e ¿yjemy w sytuacji ryzykownej. Ale tak¿e, i¿ 
Chrystus pragnie wam ufaæ.

Prayers and Devottions from Pope JohnPaul II. Penguin Books, New York 1998
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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

Od niedzieli 15. marca do œrody odbywa³y siê w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. Dla doros³ych i m³odzie¿y akademickiej nauki 
rekolekcyjne g³osi³ ksi¹dz Aleksander Cesling, proboszcz Parafii Macierzyñstwa NMP w Mi³ob¹dzu, prywatnie przyjaciel ze studiów naszego 
k s i ê d z a  P r o b o s z c z a  

(zdjêcie obok). 
Reko lekc j e  d l a  dz i ec i  

poprowadzi³ ksi¹dz S³awomir 
Lademan, wikariusz Parafii 
œw. Jadwigi Królowej w Nowym 
Porcie (zdjêcie obok). Z pomoc¹ 
ks iêdza  Krzysztofa  zdo³a ³  
opanowaæ ten ¿ywio³ dzieciêcy 
(zdjêcie obok).

Nauki rekolekcyjne dla 
m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej 
odby³y siê w Parafii Œw. Polikarpa.

PARAFIALNY  DYSKUSYJNY  KLUB  FILMOWY

W czwartek 12. marca, póŸnym popo³udniem, grupa naszych parafian w ró¿nym wieku 
spotka³a siê w Betanii na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF). 
Tym razem ksi¹dz Krzysztof zaproponowa³ obejrzenie rosyjskiego filmu “WYSPA”. Film 

ten, przedstawiaj¹cy dramat ¿yciowy i tragediê 
prawos³awnego zakonnika w prymitywnym klasztorze na 
dalekiej pó³nocy Zwi¹zku Radzieckiego, by³ przedmiotem 
ciekawej dyskusji oko³o dwudziestu uczestników tego 
spotkania. Dyskusjê prowadzi³ ksi¹dz Krzysztof.

Spotkania te, przy herbacie, kawie i ciastkach 
przygotowanych przez kilka uczestnicz¹cych pañ, 
odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu, a termin ka¿dorazowo 
podawany jest w og³oszeniach parafialnych.

Zachêcamy parafian do uczestniczenia w tym Klubie. 
Kawiarenka BETANIA mo¿e pomieœciæ wiêksz¹ liczbê 
osób, a filmy i dyskusje s¹ bardzo ciekawe.

JJ
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CA£ODZIENNA ADORACJA 
NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU

Zgodnie z Kalendarzem Liturgicznym Archidiecezji Gdañskiej, 
w sobotê 14. marca przypad³a naszej Parafii - w ramach trwaj¹cej 
nieustannie Adoracji w naszej Archidiecezji - ca³odzienna Adoracja 

Najœwiêtszego Sakramentu. Rozpoczê³a siê ona po mszy œwiêtej o godzinie 
8.00 i trwa³a do godziny 17.00.

W Adoracji uczestniczyli nasi Parafianie, w tym grupy duszpasterskie 
dzia³aj¹ce w naszej Parafii. Ofiarowaliœmy tê Adoracjê, w sposób szczególny, 
w intencji pokoju na œwiecie, a tak¿e o b³ogos³awione owoce naszych 
rekolekcji wielkopostnych.

 BIERZMOWANIE  W  PARAFII

W czwartek 5. marca odby³o siê bierzmowanie naszych gimnazjalistów. Szafarzem Sakramentu Bierzmowania by³ Ks. Infu³at Stanis³aw 
Bogdanowicz, któremu podziêkowanie z³o¿yli przedstawiciele rodziców (na zdjêciu). Do Sakramentu przyst¹pi³o      dziewcz¹t i ch³opców. Na 
zakoñczenie Uroczystoœci Ksiêdzu Infu³atowi wrêczono pami¹tkê w postaci repliki krzy¿a œw. Damiana.

Foto: R. FrankowskiFoto: R. Frankowski Foto: R. FrankowskiFoto: R. Frankowski



SPOWIED� ŒWIÊTA

WIELKI CZWARTEK -  2 kwietnia

WIELKI PI¥TEK -  3 kwietnia

WIELKA SOBOTA -  4 kwietnia

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.

GODZ. 10.00 - MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA

PO MSZY ŒW. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) DO GODZ. 23.00

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£

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: DUSZPASTERSTWO M£ODZIE¯Y I AKADEMICKIE, EFFATHA 
1.00 – 3.00: MARANA THA
3.00 – 4.00: CHÓR, SEMPER FIDELIS
4.00 – 5.00: KOŒCIÓ£ DOMOWY, ALLEGRETTO
5.00 – 6.00: APOSTOLAT MARYJNY 

              6.00 – 7.00: RODZINA RÓ¯AÑCOWA

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£

NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7.30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ. 
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00 i 12.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ. O GODZ. 14.30 MSZA ŒW. CHRZCIELNA. 
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00 i 12.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

GODZ. 18.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ

GODZ. 18.00 - LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA

GODZ. 21.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  (przynosimy œwiece)

– 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO -  5 kwietnia
GODZ. 6.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY - 6 kwietnia

RODZINA  OSOWSKA  NR 3(187)                                                                                                          3

WIELKI  TYDZIEÑ  2015

 WIELKI PONIEDZIA£EK – 30 marca

od   7.15  do  8.30

                od 17.00 do 20.00

WIELKI WTOREK – 31 marca

      od   7.15  do  8.30

      od 17.00 do 20.00

 WIELKA ŒRODA - 1 kwietnia

od   7.15  do  8.30

          od 17.00 do 20.00
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Marek Ewangelista
Wspomnienie liturgiczne w dniu 25. kwietnia

Znamy go tak¿e pod imieniem Jan. O jego ojcu nic nie wiemy, 
natomiast matka Maria - ¿ydówka z Cypru, w Jerozolimie by³a 
w³aœcicielk¹ wielkiego domu, który chrzeœcijanie nazywaj¹ 

Wieczernikiem. To tu odby³a siê Ostatnia Wieczerza, tu czekali razem 
z Maryj¹ na Zes³anie Ducha Œwiêtego, tu wreszcie by³a odprawiana msza 
œwiêta w Koœciele Jerozolimskim. Wieczernik istnieje do dzisiaj. Pielgrzymi 
odwiedzaj¹ to miejsce, a zw³aszcza wielk¹ salê na piêtrze, w ciszy i bez 
mo¿liwoœci uczestniczenia we mszy œwiêtej. Dlaczego?

Otó¿ nie wiadomo dlaczego ̄ ydzi uwa¿aj¹, ¿e na parterze tego budynku 
pochowano najwiêkszego bohatera historii ¿ydowskiej - króla Dawida, 
zdobywcy Jerozolimy, poety, autora psalmów. Równie dobrze mogliby 
wskazaæ jakiekolwiek inne miejsce - wybrano chrzeœcijañski Wieczernik. 
Dlatego w tym miejscu obowi¹zuje ca³kowita cisza i p³aci siê za wstêp do 
grobu dawidowego. Natomiast pielgrzymi uczestnicz¹ we wzruszaj¹cej 
celebrze mszy œwiêtej w pobliskim domu, który jest jakby kopi¹ 
Wieczernika, a znajduje siê pod opiek¹ franciszkanów.

Wracajmy jednak do Marka. Spotykamy go, gdy razem ze swoim 
krewnym Barnab¹ towarzyszy œwiêtemu Paw³owi w jego podró¿ach 
misyjnych, a potem odpowiednio przygotowany, staje siê t³umaczem 
i pomocnikiem œwiêtego Piotra.

St¹d Ewangelia Markowa jest jakby katechez¹ Piotrowego nauczania. 
Nie ma odniesieñ do dzieciêctwa Jezusowego, bo Piotr mówi³ tylko o tym, 
czego sam doœwiadczy³.

Ewangelia powsta³a 
oko³o roku 60-tego, skiero-
wana by³a do chrzeœcijan 
nawróconych z pogañstwa, 
st¹d ma³o odniesieñ do 
proroctw starotestamen-
towych, a nawet autor 
wyjaœnia, ¿e Jordan to jest 
rzeka, a nadto t³umaczy 
ró¿ne ¿ydowskie zwyczaje.

Tradycja okreœla, ¿e 
poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ 
w Aleksandrii (ok. 68 roku), 
za czasów Nerona lub jego 
nastêpcy. W IX wieku 
Wenec jan ie  p rzen ieœ l i  
relikwie œwiêtego Marka do 
swojego miasta - Wenecji 
i wybudowali ku czci patrona 
koœció³ absolutnie wspa-
nia³y, budowlê, która do 
dzisiaj budzi powszechny zachwyt i jest odwiedzana corocznie przez 
miliony turystów.

Œwiêty Marek jest patronem pisarzy, koszykarzy, murarzy, a zw³aszcza, 
wed³ug tradycji, jest szczególnym opiekunem pierwszych wiosennych 
zasiewów.

Ks. Henryk Bietzke
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                            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

Ikona pisana przez Andrrzeja Binkowskiego (2012)

TURNIEJ  SZACHOWY
o Puchary Ksiêdza Proboszcza

Od stycznia do marca odbywa³ siê turniej szachowy o Puchar Ksiêdza Proboszcza. 
Turniej zakoñczy³ siê w czwartek 5. marca. W tym dniu Ksi¹dz Proboszcz 
wrêczy³ puchary za 3 pierwsze miejsca w grupie dzieci i 3 pierwsze miejsca 

w grupie doros³ych oraz dyplomy i statuetki wyró¿nionym. 

Wœród dzieci mieliœmy nastêpuj¹ce wyniki:

1. Chidi Ihenacho 
2. Szymon Zdunek
3. Grzegorz Pusio
4. Nnamdi Ihenacho
5. Pawe³ Zdunek
6. Piotr T³oczyñski

Przy okazji pragnê poinformowaæ, ¿e chc¹c upamiêtniæ wieloletniego uczestnika 
spotkañ szachowych – Henryka Lipkê, który zmar³ w marcu ubieg³ego roku, 
zorganizowano MEMORIA£ Jego Imienia. Partie turniejowe s¹ ju¿ rozgrywane 
i bêd¹ trwa³y do po³owy czerwca. Ka¿dy, kto rozegra wszystkie partie mo¿e 
liczyæ na nagrodê.

Zapraszamy w ka¿dy czwartek do BETANII: dzieci od 16.00 do 17.00, 
a m³odzie¿ i doros³ych od 17.00 do 19.00.

Feliks Najbar

Parafialny  Zespó³  CARITAS  W  AKCJI

W p i ¹ t e k  
i sobotê (13. 
i 14. marca) 

nasz Parafialny Zespó³ 
C A R I T A S  
zorganizowa³ zbiórkê 
¿ywnoœci dla najubo¿-
szych rodzin z naszej 
Parafii. Starym zwy-
czajem zbiórka odby-
wa³a siê w sklepach: 
MARCIN (zdjêcie po 
(lewej) i MARIOL 
(zdjêcie po prawej) od 
9.00 do 15.00. 

Wœród doros³ych i m³odzie¿y:

1. Kazimierz Zdun - 
2. Jerzy Wróblewski
3. Wiktor Maj
4. Stefan Malcharek
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