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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

Intencje modlitewne na styczeñ
Ogólna: 

Misyjna:

Aby ludzie nale¿¹cy do ró¿nych tradycji religijnych i wszyscy 
ludzie dobrej woli wspó³pracowali w promowaniu pokoju.

 Aby w tym roku, poœwiêconym ¿yciu konsekrowanemu, 
zakonnicy i zakonnice odnaleŸli radoœæ p³yn¹c¹ z naœladowania Chrystusa 
i gorliwie oddawali siê pos³ugiwaniu ubogim.

  24. grudnia, podczas uroczystej 
Mszy Œwiêtej  Pasterskiej ,  
k s . P r o b o s z c z  d o k o n a ³  
poœwiêcenia 

nowego baptysterium, 
wraz 

 z now¹ chrzcielnic¹.

G o r ¹ c o  d z i ê k u j e m y  
fundatorom za ten dar.

Pierwsza rocznica œwiêceñ biskupich 
Wies³awa Szlachetki

Mija pierwsza rocznica 
œwiêceñ biskupich 
Biskupa Pomocniczego 

A r c h i d i e c e z j i  G d a ñ s k i e j  
Wies³awa Szlachetki, które przyj¹³ 
w dniu 4. stycznia 2014 r. 
w Bazylice Archikatedralnej 
w Gdañsku-Oliwie.

Z tej okazji, w Uroczystoœæ 
Objawienia Pañskiego - 6 stycznia 
2015 r. o godz. 10.00 w Bazylice 
Archikatedralnej w Gdañsku-
Oliwie, pod przewodnictwem 
A r c y b i s k u p a  M e t r o p o l i t y  
Gdañskiego S³awoja Leszka 
G³ódzia, odprawiona zosta³a 
dziêkczynna  msza œwiêta.

przeczytasz na str. 2

 Powo³anie jest niezas³u¿onym 
darem - tajemnic¹ Bo¿ej mi³oœci

Wywiad z ksiêdzem Krzysztofem 

STATYSTYKA PARAFIALNA
za rok 2014

Wed³ug statystyki, w Parafii:

- ochrzczono 89 (66) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o 105 (97) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 82 (92) 
   gimnazjalistów,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych w Parafii, 
   zwi¹zki ma³¿eñskie zawar³o16 (20) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy zmar³ych 32 (62) 
   parafian.

(W nawiasach podano liczby z 2013 roku)

INFORMACJA 
PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS
PARAFII CHRYSTUSA ZBAWICIELA

w GDAÑSKU- OSOWIE
ZA ROK 2014

POMOC DLA  DZIECI

razem na potrzeby dzieci

POMOC UDZIELONA PARAFIANOM

Razem na potrzeby parafian 

OGÓ£EM wartoœæ udzielonej pomocy

 
W szkole œrodki wykorzystano miêdzy innymi na:

- do¿ywianie dzieci w szkole 4 100 z³,
- dojazdy do szko³y (bilety)    300 z³,
- wyjazdy szkolne 1 145 z³.

W Parafii na letni i zimowy wypoczynek dzieci        2842 z³.
Pomoc dzieciom Afryki                                            1200 z³.
A wiêc   

wydano 8 387 z³ + 1200 z³, czyli ogó³em       9 587 z³

Pomoc w utrzymaniu zdrowia    1 902,73 z³.
Pomoc w zakupie opa³u i op³aty za energiê     7 800,00 z³.
Pomoc w zakupie ¿ywnoœci                   20 191,20 z³.
Pomoc rodzinom poszkodowanym 
w po¿arach na Wodnika i Orfeusza                 6 000,00 z³
Pomoc na potrzeby mieszkaniowe                 9 767,57 z³
Spotkanie op³atkowe seniorów                    1 600,00 z³
Inne wydatki –nagroda w konkursie
„Kolêdowanie”, poczêstunek dla 
pielgrzymów i na dzieñ chorego itp.               1 670,00 z³.

                   48 931,50 z³

                  58 515,50 z³

Drug¹ czêœæ informacji PZ CARITAS umieszczono na stronie 4

PRZEBUDOWA  FASADY
     Cieszymy oczy przebudowanymi trzema segmentami fasady naszego 
koœcio³a. W dwóch z nich,w obrêbie górnego koœcio³a, zamontowane zosta³y, 
dziêki fundatorom, kolorowe witra¿e, których kolory podziwiamy wewn¹trz.
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Powo³anie jest niezas³u¿onym darem - 
tajemnic¹ Bo¿ej mi³oœci

Wywiad z ksiêdzem Krzysztofem Konkolem

Zacznijmy od pocz¹tku. Dzieciñstwo. Gdzie Ksi¹dz je 
spêdzi³ i co z tego okresu najbardziej utkwi³o ksiêdzu w 
pamiêci?

Dzieciñstwo i czas m³odoœci spêdzi³em na Kaszubach w 
Goœcicinie, tam nadal mieszkaj¹ moi rodzice i rodzeñstwo. 
Kiedy pozwala mi na to czas, staram siê ich odwiedzaæ, 
chocia¿, jak twierdzi moja mama, nie jestem w tej kwestii 
zbyt gorliwy.    

Jaki by³ ulubiony przedmiot w szkole?
Jestem raczej humanist¹. Chocia¿ z tego co pamiêtam, z pierwszych klas 

Szko³y Podstawowej, raczej wola³em matematykê, a to ze wzglêdu na 
ortografiê, która nie by³a moj¹ mocn¹ stron¹ (ten stan niestety utrzymuje siê 
do dnia dzisiejszego).     

Czy by³ Ksi¹dz ministrantem?
Nigdy nie by³em ministrantem. Tote¿ tajniki liturgii, w pierwszych latach 

seminarium, by³y dla mnie przestrzeni¹ co najmniej egzotyczn¹.  

Szko³a œrednia – zainteresowania, hobby,jaki kierunek?
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej moim marzeniem by³o zostanie 

kierownikiem Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego – ( w skrócie PGR- u). 
Myœlê, ¿e to dosyæ typowe marzenie jak dla ch³opca ze wsi. Tote¿ jeden rok 
uczêszcza³em do szko³y rolniczej. Po zmianie systemu polityczno – 
gospodarczego w Polsce i likwidacji PGR- ów, moje marzenia prys³y jak 
mydlana bañka i w ostatecznoœci ukoñczy³em szko³ê gastronomiczn¹. Wiêc 
z zawodu jestem kucharzem, chocia¿ nie œmiem konkurowaæ w tej kwestii 
z mam¹ ksiêdza proboszcza, która jest po prostu bezkonkurencyjna. Czasami 
zdarza mi siê pomieszaæ w garnkach, zw³aszcza przy okazji domowych 
imprez.

Bunt: by³? nie by³o?
Zawsze by³em bardzo grzecznym, u³o¿onym ch³opcem; w tej kwestii 

raczej nic siê nie zmieni³o. Myœlê, ¿e tê opinie potwierdzi ksi¹dz 
proboszcz….   

Krótko o swoim charakterze...
Poprostu nic dodaæ nic uj¹æ. Konkol we w³asnej osobie. K¹kol, czyli 

„rzadko” spotykany chwast zbo¿owy, o niezwykle oryginalnym wygl¹dzie, 
przypominaj¹cym…

Wybór drogi ¿yciowej; studia, praca - dlaczego takie?
Po maturze  rozpocz¹³em studia na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, 

które ukoñczy³em bêd¹c studentem pierwszego roku Seminarium 
Duchownego. Jednoczeœnie pracowa³em w sklepie przemys³owym, który 
wówczas prowadzili moi rodzice. Wiêc zagadnienia zwi¹zane 
z budownictwem, ogrodnictwem na poziomie teoretycznym nie stanowi¹ dla 
mnie tematu ze znakiem zapytania.  

Kiedy pojawi³a siê myœl o kap³añstwie, dlaczego?
Myœl o kap³añstwie pojawi³a siê stosunkowo póŸno. Pewnie pierwszy raz, 

kiedy mia³em 23 lata (widocznie Pan Bóg, w nadmiarze obowi¹zków, 
kwestie mojego powo³ania od³o¿y³ do teczki – sprawa niewymagaj¹ca pilnej 
interwencji). Na pocz¹tku myœla³em o franciszkanach i chcia³em byæ bratem 
zakonnym, który nie bêdzie myœla³ o wielkich sprawach tego œwiata, ale 
zajmie siê sadzeniem pietruszki i marchewki w przyklasztornym ogródku 
(ci¹gle wracaj¹ te dzieciêce marzenia). W ostatecznoœci po trzech latach 
poszukiwañ zdecydowa³em siê na wst¹pienie do Gdañskiego Seminarium 
Duchownego w Oliwie.    

Dlaczego ? – z tym pytaniem trzeba siê zwróciæ do Najwy¿szego. 
Powo³anie jest niezas³u¿onym darem - tajemnic¹ Bo¿ej mi³oœci.

Seminarium – jak scharakteryzowa³by Ksi¹dz, w jednym zdaniu te – 
jak¿e niezwyk³e – studia?

Seminarium by³o dla mnie czasem pustyni. Szczególnego miejsca 
poznawania Boga, ale równie¿ wnikania we w³asne serce i kryj¹ce siê w nim 
pragnienia. 

A temat pracy magisterskiej?
Relacja cz³owieka do Boga w filozofii nadziei ksiêdza Józefa Tischnera. 

Czyli coœ na pograniczu filozofii i duchowoœci. 

Prymicja – czy to jest Msza œwiêta, któr¹ pamiêta siê zawsze?
Dobrze jest, kiedy ka¿d¹ Mszê œwiêt¹ prze¿ywamy jakby to by³a pierwsza 

i zarazem ostatnia w ¿yciu. Moja Msza œwiêta prymicyjna by³a bardzo 
spokojna i pe³na serdecznoœci ze strony bliskich mi osób. 

Parafia Chrystusa Zbawiciela – jaki by³o pierwsze wra¿enie?

No… jakby to powiedzieæ. Oczywiœcie ¿artujê, pierwsze wra¿enie 
bardzo pozytywne. £adne wnêtrze koœcio³a, du¿o wspólnot, proboszcz 
wydaje siê byæ ca³kiem, ca³kiem. Wiêc chyba wszystko bêdzie O.K .     

A tak na powa¿nie; myœlê, ¿e bogactwem ka¿dej wspólnoty s¹ ludzie, 
którzy j¹ tworz¹. Ka¿dy wnosi do tej wspólnoty inne bogactwo, 
wyp³ywaj¹ce z jego niepowtarzalnej osobowoœci.

Nadzieje zwi¹zane z kap³añstwem, a mo¿e obawy...
Nadzieja na œwiêtoœæ i niebo, nie ma innej opcji. „Piek³o raczej 

przekracza moje mo¿liwoœci.”   

Krótka charakterystyka bohatera, czyli kilka zdañ o sobie...
Nie rozumiem pytania. Wola³bym pozostaæ trochê tajemniczy, lepiej nie 

wyk³adaæ wszystkich kart na stó³, bo siê oka¿e, ¿e jestem potwornie nudnym 
goœciem.   

Zainteresowania; co robi Ksi¹dz w wolnym czasie?
W wolnym czasie, lubiê czytaæ ksi¹¿ki. Czasami trochê biegam i je¿d¿ê na 

rowerze.  

Parê pytañ typowych:
Jaka ksi¹¿ka wywo³a³a najwiêksze wra¿enie?

Rozwa¿ania o wierze ksiêdza Tadeusza Dajczera. Obecnie próbujê 
zg³êbiæ doktrynê œwiêtego Jana od Krzy¿a, mam nadziejê, ¿e nie zlecê 
z wielkim hukiem z Góry Karmel.   

Czy Ksi¹dz gotuje – ulubiona potrawa?
Jak ju¿ wspomnia³em, z wykszta³cenia jestem kucharzem, wiêc trochê 

gotujê. W kuchni tak jak w ¿yciu nie trzymam siê schematów raczej lubiê 
improwizowaæ. 

Ulubiony rodzaj muzyki – ulubiony zespó³, kompozytor?
Od kiedy zosta³em ksiêdzem w Osowie, moim ulubionym wykonawc¹ 

muzyki religijnej jest nasz organista pan Adam. A z trochê mniej pobo¿nych, 
lubiê pos³uchaæ poezji œpiewanej i kawa³ków z lat szeœædziesi¹tych 
i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.  

Ulubiona dyscyplina sportu?
Bardzo lubiê szachy, czujê po nich takie przyjemne zmêczenie. To by³ 

oczywiœcie ¿art. Trochê biegam, je¿d¿ê na rowerze, chocia¿ do energii, która 
tryska z ksiêdza Grzegorza brakuje mi jeszcze bardzo, bardzo wiele. 

Spotkana osoba, która wywar³a najwiêksze wra¿enie?
Mo¿e bez nazwisk, ale najbardziej znacz¹ce s¹ dla mnie spotkania 

z ludŸmi, których nazwa³bym œwiadkami wiary. Tacy ludzie, s¹ w stanie 
obudziæ w drugim cz³owieku, dziêki doœwiadczeniu Boga, które nosz¹ 
w swoim sercu, najpiêkniejsze pragnienia.    

Wydarzenie, które wywar³o najwiêksze wra¿enie?
To bez w¹tpienia moja pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej. Niezwyk³e miejsce 

i czas, przesi¹kniête milcz¹c¹ obecnoœci¹ Boga. 

Gdyby mia³ ksi¹dz szansê wybieraæ jeszcze raz, czy by³by to taki sam 
wybór drogi ¿yciowej? Dlaczego?

Po wielu latach poszukiwañ, uwa¿am, ¿e cz³owiek tutaj na ziemi mo¿e 
prze¿ywaæ prawdziw¹ radoœæ, a czasami nawet smakowaæ szczêœcia, je¿eli 
bêdzie wybieraæ to, czego pragnie od niego Bóg. To On wie co dla nas jest 
najlepsze. Myœlê, ¿e powo³anie, które realizujê, jest Bo¿ym planem na moje 
¿ycie.   

Jakie plany na przysz³oœæ – o ile jest to w ogóle odpowiednie pytanie?
Czas poka¿e. Bóg jest naprawdê zaskakuj¹cy i ma poczucie humoru. 

I pewnie nie raz œmieje siê z naszych, tylko ludzkich, planów. 

Wywiad przeprowadzi³a JB

JASE£KA

W œrodê 24. grudnia o godzinie 22.00, m³odzi, z Liturgicznej 
S³u¿by O³tarza i Eucharystycznego Ruchu M³odych, wystawili 
w górnym koœciele  Jase³ka. 



Adwentowe Warsztaty Muzyki Liturgicznej

W dniach 19-21 grudnia odby³y siê w Osowie Adwentowe Warsztaty Muzyki Liturgicznej, prowadzone przez Paw³a Bêbenka. W Twórczym 
Przedszkolu „Roœnij Radoœnie” zgromadzi³o siê ponad 60 osób, aby wspólnie doœwiadczyæ œpiewu wielog³osowego. Dziêki prowadz¹cemu 
warsztaty, kompozytorowi muzyki liturgicznej Paw³owi Bêbenkowi, mieli okazjê odkryæ g³êboki sens pieœni adwentowych.

Warsztaty mia³y charakter nie tylko æwiczeniowy, ale tak¿e 
prze¿yciowy. Zadba³ o to Ksi¹dz £ukasz Wdowczyk, g³osz¹c rekolekcje 
podczas codziennych Eucharystii, Jutrzni i konferencji.

Prowadz¹cy warsztaty, poprzez s³owa i muzykê pieœni adwentowych, 
pomagali uczestnikom odnajdowaæ radoœæ, œwiat³o i mi³oœæ, p³yn¹ce 
z oczekiwania na przyjœcie Pana.

Fina³em Warsztatów by³a msza œwiêta i koncert uwielbienia 
w koœciele Chrystusa Zbawiciela w niedzielê, 21. grudnia o godzinie 
16.00.

Pragnê gor¹co podziêkowaæ Panu Paw³owi Bêbenkowi, za dzielenie 
siê z nami swoim doœwiadczeniem i muzyk¹, Ksiêdzu £ukaszowi 
Wdowczykowi, za opiekê duszpastersk¹, Ksiê¿om Proboszczom naszych 
osowskich parafii, za ¿yczliwoœæ i goœcinê, Pani Gra¿ynie Ferenc- 
Weso³owskiej, za u¿yczenie budynku przedszkola na czas warsztatów.

Szczególne podziêkowania pragnê skierowaæ w stronê wszystkich 
uczestników, którzy, z ogromnym zaanga¿owaniem, w³¹czyli siê 
w budowanie wspania³ej atmosfery wspólnego spotkania oraz w³o¿yli 
wiele serca w to niezwyk³e przygotowanie do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Wierzê, ¿e bêdzie nam dane jeszcze siê spotkaæ, zg³êbiaæ piêkno 
muzyki liturgicznej i wspólnym œpiewem uwielbiaæ Pana.

                                                                                  Anna Solecka
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KONCERT  KOLÊD

W niedzielê, 11. stycznia, po mszy o godzinie 16.00, nasi Parafianie 
mogli pos³uchaæ naszego Chóru parafialnego i zespo³u 
EFFATHA, we wspólnym koncercie kolêd i pastora³ek. Zespo³y 

œpiewa³y indywidualnie i wspólnie. Zespó³ EFFATHA œpiewa³ pod 
kierownictwem Pana Mariusza Pergola, a Chór prowadzony by³ przez Pani¹ 
Magdalenê Nanowsk¹. Oboma, œpiewaj¹cymi wspólnie zespo³ami, 
dyrygowa³a Pani Magdalena, która spe³nia³a w koncercie potrójn¹ rolê: 
dyrygenta, solistki w jednej z pastora³ek oraz narratora tekstów 
liturgicznych, które odczytywa³a w przerwach miêdzy utworami. Poziom 
wykonania utworów przez zespo³y, tak bardzo ró¿ni¹ce siê stylem, by³ 
naprawdê wysoki, a wspólnie wykonywane kolêdy brzmia³y imponuj¹co. 
Nale¿y siê podziêkowanie dla obu zespo³ów za dobr¹ wspó³pracê 
artystyczn¹. 

JJ

Spotkanie Seniorów

W sobotê, 20 grudnia, o godz. 11.00, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê 
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, odby³o siê coroczne op³atkowe 
spotkanie seniorów, organizowane przez nasz PZ Caritas i Szko³ê 

Podstawow¹ nr 81. W tym roku, inaczej ni¿ w ubieg³ych latach, seniorzy 
zostali zaproszeni do naszej parafialnej kawiarenki Betania. Tradycyjnie ju¿ 
by³o ³amanie siê op³atkiem, ¿yczenia, wspólne œpiewanie kolêd, prezenty 
i oczywiœcie posi³ek, na którym nie mog³o zabrakn¹æ barszczu i innych 
wigilijnych potraw.

Serdecznie dziêkujemy organizatorom i wszystkim przyby³ym za 
piêknie spêdzony czas, ju¿ w œwi¹tecznej atmosferze.

JB

Nasz Chór  
w Hospicjum im. Ks. E . Dutkiewicza

Chór Orszulika, który by³ w listopadzie organizatorem Zlotu 
gdañskich  chórów parafialnych, w dalszym ci¹gu nale¿y do 
najbardziej aktywnych tego typu zespo³ów w gdañskim œrodowisku. 

Tym razem wydarzeniem, które warto odnotowaæ,  by³ wystêp chóru 
w Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Zostaliœmy zaproszeni 
do zaœpiewania w pi¹tek 19. grudnia na godzinê15.00. Tak wczesna godzina 
spowodowa³a to, ¿e nasz i tak nieliczny chór, musia³ zaœpiewaæ w jeszcze 
bardziej okrojonym sk³adzie, gdy¿ 
czêœæ osób by³a jeszcze w pracy. 

Piêkna akustyka w kaplicy 
Hospicjum oraz akustyka w hollu 
sprawi³y, ¿e œpiewa³o siê bardzo 
dobrze i uzyskaliœmy wyrównane 
dobre brzmienie, zw³aszcza, ¿e iloœæ 
osób w poszczególnych g³osach te¿ 
by ³a  wyrównana .  Zos t a l i œmy  
zaproszeni na op³atek dla ma³ych 
pacjentów hospicjum i to nie tylko dla 
tych zgromadzonych w oœrodku, ale 
dla wszystkich bêd¹cych pod opiek¹  
rodziców w domach i przywiezionych 
na to spotkanie. Oczywiœcie byli 
obecni tak¿e ich rodzice i opieku-
nowie, wolontariusze, personel 
hospicjum i inni zaproszeni goœcie. 
W sumie obecnych by³a spora grupa 
ludzi.

Na pocz¹tek odby³a siê msza 
œwiêta w kaplicy hospicjum, podczas której œpiewaliœmy pieœni stosowne do 
aktualnego okresu, a wiêc pieœni adwentowe i maryjne.  Po mszy chór 
przeniós³ siê do holu, gdzie do dyspozycji dosta³ zabytkowe schody.  Nasz¹ 
s³u¿b¹ by³o wprowadzenie nastroju bo¿onarodzeniowego, który przy 
pomocy kilkunastu kolêd z du¿ym powodzeniem uda³o nam siê wytworzyæ. 
Moim osobistym odczuciem by³o to, ¿e w ten sposób, chocia¿ w tym 
momencie, uda³o nam siê trochê szczêœcia podarowaæ tym chorym ludziom, 
a nam tak¿e przysporzyæ  wzruszeñ, jakie s¹ naszym udzia³em przy tego typu 
koncertach.

Zapraszam do naszego œpiewania wszystkich ludzi dobrej woli z naszej 
parafii.

Konrad Hoga - Prezes

Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru 
do salki parafialnej nr 2,  

we wtorki i czwartki o godzinie 18.30.
Przed przyjœciem proszê zadzwoniæ pod 58 552 777.

Foto: www.osowa.com



foto Wojciech Kapusta
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Tomasz z Akwinu (1225 - 1274)
Prezbiter i doktor Koœcio³a. Twórca m.inn. hymnów Eucharystycznych.

Wspomnienie liturgiczne w dniu 28. stycznia

Autor wielu dzie³ filozoficznych i teologicznych, jak równie¿ systemu 
myœlowego, zwanego od jego imienia - tomizmem. W jego postaci 
zachwyca idealna symbioza m¹droœci i œwiêtoœci. Dziêki temu 

cieszy siê s³aw¹ najwiêkszego uczonego miêdzy œwiêtymi i najwiêkszego 
œwiêtego miêdzy uczonymi. Kilka razy proponowano mu godnoœæ biskupi¹, 
jednak zawsze odmawia³. O jego ogromnej pokorze œwiadczy tak¿e s³awne 
stwierdzenie, ¿e wszystko, co stworzy³ i napisa³, to przed Bogiem „wszystko 
to s³owa”.

Tomasz urodzi³ siê w Akwinie, niedaleko Neapolu, w rodzinie 
hrabiowskiej. W wieku 5 lat zosta³ wys³any do s³ynnej szko³y 
benedyktyñskiej na Monte Cassino, gdzie przebywa³ 9 lat, wzbudzaj¹c 
powszechny podziw, ze wzglêdu na wyj¹tkowe zdolnoœci. Nastêpnie 

s t u d i o w a ³  n a  u n i w e r s y t e c i e  
w Neapolu, gdzie zetkn¹³ siê 
z filozofi¹ Arystotelesa, do którego 
dzie³ pisa³ s³awne komentarze.

Tu w Neapolu zdecydowa³ siê 
wst¹piæ do zakonu dominikañskiego, 
co wywo³a³o zdecydowany sprzeciw 
ca³ej jego rodziny. Ewentualnie, 
gdyby zdecydowa³ siê na benedyk-
tynów, chocia¿ bardzo niechêtnie, 
zgodziliby siê. Natomiast do domini-
kanów - nigdy. Podczas jednej 
podró¿y zosta³ napadniêty i porwany 
oraz uwiêziony przez rodzonych 
braci, by mu wybiæ z g³owy 
niedorzeczne pomys³y. Najpierw jego 
siostra Marotta, któr¹ bardzo kocha³, 
usilnie go prosi³a. D³ugie rozmowy 

doprowadzi³y do tego, ¿e ona sama 
postanowi³a wst¹piæ do zakonu. 
Zrozpaczeni bracia trzymaj¹ go 
w wiêzieniu prawie dwa lata. Posuwaj¹ 
siê nawet do tego, ¿e do jego celi 
wysy³aj¹ kobietê lekkich obyczajów, by 
go zmusiæ do zmiany planów. Historia 
opowiada, ¿e roz³oszczony Tomasz 
wzi¹³ ¿agiew z paleniska i pogoni³ ow¹ 
kobietê i swoich braci.

Po uwolnieniu, w roku 1245 
wstêpuje do dominikanów i rozpo-
czyna studia w Pary¿u, a potem 
w Kolonii, gdzie spotyka siê z jednym 
z najs³awniejszych uczonych tamtych 
czasów, Albertem Wielkim, póŸniej-
szym œwiêtym. W Kolonii te¿ 
otrzymuje œwiêcenia kap³añskie.

Rozpocz¹³ wyk³ady i pisanie 
kolejnych ksi¹¿ek. Zadziwia³ wszystkich jasnoœci¹ wyk³adów, wymow¹ 
i g³êbi¹. Stworzy³ w³asn¹ metodê, w której najpierw wysuwa³ trudnoœci 
i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je zbija³ kolejno i dawa³ jasny 
i pe³ny wyk³ad. Spuœcizna literacka œw. Tomasza jest olbrzymia. Wprost 
wierzyæ siê nie chce, jak, wœród tylu zajêæ, móg³ napisaæ dziesi¹tki tomów. 
Na temat jego dokonañ napisano setki habilitacji i doktoratów. By³ tak¿e 
uzdolnionym poet¹.

Zmar³ 7. marca 1274 r., w drodze na XIV sobór powszechny w Lyonie.  
W roku 1323 zosta³ og³oszony œwiêtym, a potem doktorem Koœcio³a 
i patronem katolickich szkó³.

Ks. Henryk Bietzke
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foto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(listopad i grudzieñ 2014):

£aski chrztu dost¹pili:

Do Pana odeszli:

Aniela £osowska, 08.11.2014
Antoni Jagodziñski, 09.11.2014
Maksymilian Kajut, 09.11.2014
Igor Deptu³a, 09.11.2014
Martyna Marcholewska, 09.11.2014
Hanna Wycinka, 09.11.2014
Zofia Kowalczys, 15.11.2014
Maciej Browarczyk, 14.12.2014
Sara Gorczyca, 14.12.2014
Kacper Falkowski, 26.12.2014
Jerzy Idzikowski, 26.12.2014
£ukasz Kujawa, 26.12.2014
Jakub Odrobina, 26.12.2014
Letycja Jasnoch, 27.12.2014

Teresa Malcharek, l. 71
Janina Polanowska, l. 87
Anna Sikorska, l. 89
Mariusz Kleina, l. 36
Mateusz Piróg, wiek 3 dni

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

DZIEÑ  CHOREGO
Ks. Proboszcz i Parafialna CARITAS zapraszaj¹ chorych 

0011. lutego (œroda), na godzinê 10 , do dolnego koœcio³a na mszê œwiêt¹ 
z b³ogos³awieñstwem chorych.

Po mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS zaprasza na skromny 
poczêstunek do klubu BETANIA.

Opiekunów chorych prosimy o u³atwienie podopiecznym 
uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.

AKCJE PZ CARITAS 
W ROKU 2014

Wypoczynek zimowy dla dzieci:

Wypoczynek letni dla dzieci:

„TAK, POMAGAM”

„POMOC WIELKANOCNA”

„TORNISTER PE£EN UŒMIECHÓW”

„WIGILIJNE DZIE£O POMOCY DZIECIOM”

„TAK, POMAGAM”

„TUTKA CHARYTATWNA”

 do Oœrodka CARITAS w Warzenku 
skierowano 6 dzieci.

na sp³yw kajakowy Brd¹ - skierowano 
3 dzieci, a do Oœrodka CARITAS w Warzenku -  skierowano 7 dzieci.

 w akcji zorganizowanej 28-29 marca 2014 w sklepie 
MARCIN  zebrano 286 kg ¿ywnoœci.

 - przeprowadzono zbiórkê ¿ywnoœci 
w Wielk¹ Sobotê, rozprowadzano „Baranki Wielkanocne” i „Skarbonki 
Ja³mu¿ny Wielkopostnej”.  

 - przekazano 40 tornistrów, 
przygotowanych przez parafian, dla dzieci z rodzin potrzebuj¹cych. 

 - w ramach tej akcji 
rozprowadzono œwiece, z których dochód jest przeznaczony na pomoc dla 
dzieci.

 w akcji, zorganizowanej 12-13 grudnia 2014 
w sklepach MARCIN i MARIOL,  zebrano 359 kg ¿ywnoœci.

 - w zbiórce ¿ywnoœci, do specjalnych 
papierowych toreb, zebrano 85 wype³nionych tutek. 

W 2014 roku PZ CARITAS udzieli³ pomocy 40 rodzinom oraz 20 osobom 
samotnym; w sumie oko³o 160 osobom.

Kierujemy  serdeczne podziêkowania do wszystkich, którzy wsparli 
nasz¹ dzia³alnoœæ, poprzez ofiary materialne i rzeczowe. Szczególne 
podziêkowania kierujemy do w³aœcicieli sklepów Marcin i Mariol, które co 
roku umo¿liwiaj¹ nam zbiórkê ¿ywnoœci w ramach akcji „TAK, 
POMAGAM”, ponadto dziêkujemy szkole podstawowej nr 81, 
zaanga¿owanej w akcjê „TUTKA CHARYTATYWNA”, oraz 
wolontariuszom z gimnazjum nr 33.

PZ CARITAS kieruje szczególne podziêkowanie prywatnej szkole 
HAPPY KIDS, która w roku 2014 przygotowa³a 10 paczek dla dzieci 
i rodzin.

Mariusz Jurkiewicz

Turniej szachowy
   Zapraszamy mi³oœników gry w szachy na Turniej o Puchar 
Ks. Proboszcza Parafii Chrystusa Zbawiciela. Uczestników zapraszamy 
do Betanii w ka¿dy czwartek: - dzieci do lat 12 -tu od godz. 16.00 do 17.00, 
                                              - m³odzie¿ i doros³ych od godz. 17.00 do 19.00.

Œw. Tomasz
z Akwinu

Fragment obrazu Fra Angelico

Tantum ergo

Przed tak wielkim Sakramentem, 
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem 
starych praw ust¹pi czas.
Co dla zmys³ów niepojête, 
niech dope³ni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi 
ho³d po wszystkie nieœmy dni;
niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dziêki, czci,
a równemu Im Duchowi 
niechaj wieczna chwa³a brzmi.
Amen.

Œw. Tomasz z Akwinu
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