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Jubileuszowy Wywiad
z ksiêdzem Henrykiem

D
Jaki wp³yw na wybór póŸniejszej drogi ¿yciowej Ksiêdza Proboszcza mia³ 
dom rodzinny?

Czy Ksi¹dz pamiêta kiedy pojawi³a siê pierwsza myœl o wyborze drogi 
kap³añskiej? Jak przebiega³a formacja kap³añska Ksiêdza Proboszcza?

Jak wiemy, pierwsz¹ parafi¹ Ksiêdza Proboszcza by³a Wygoda nad Jeziorem 
Raduñskim, a ostatni¹ (trzeci¹) nasza osowska parafia Chrystusa 
Zbawiciela. W miêdzyczasie, przez okres 13 lat pracowa³ Ksi¹dz pod 
„dowództwem” legendarnego   ksiêdza   pra³ata  Hilarego Jastaka,  w  
parafii  NSPJ w Gdyni. Czy zechcia³by Ksi¹dz Proboszcz podzieliæ siê 
swoimi wspomnieniami z tego okresu?

o³¹czaj¹c siê do ¿yczeñ, jakie Ksi¹dz Proboszcz otrzymuje z okazji 
piêknego Jubileuszu 50-lecia Kap³añstwa, pragniemy zadaæ 
Ksiêdzu kilka pytañ:

Ju¿ od koñca podstawówki marzy³em, by zostaæ ksiêdzem. Dlaczego - 
pewnie motywy by³y bardzo prozaiczne. Ksiê¿a, którzy siê opiekowali 
ministrantami, grali piêknie w pi³kê, lepiej od nas p³ywali, byli 
wysportowani, grali na instrumentach i to mi imponowa³o. Chcia³bym byæ 
jednym z nich. Mój dom rodzinny by³ bardzo religijny, nie modliliœmy siê 
wspólnie, ale nie by³o dnia bez modlitwy rannej i wieczornej. Absolutnie nie 
przypominam sobie niedzieli bez mszy œwiêtej z tym, ¿e mama chodzi³a na 
rann¹ mszê, tato zawsze na sumê parafialn¹, siostra na mszê dla dzieci, a ja na 
godzinê, na któr¹ przypada³ mi ministrancki dy¿ur.

Po skoñczeniu siódmej klasy zdecydowa³em siê: idê do tzw. Ni¿szego 
Seminarium do Wejherowa, a potem do Pelplina. Od 13 roku ¿ycia sta³em siê 
ju¿ tylko goœciem w domu - mieszka³em w bursach szkolnych. Naturalnie po 
maturze w 1958 roku zg³osi³em siê do Seminarium Duchownego w 
Pelplinie. 

Diecezja che³miñska by³a ogromn¹ diecezj¹. Obecnie powsta³y z niej: 
diecezja toruñska, pó³nocna czêœæ z Gdyni¹, Wejherowem i Helem przesz³a 
do gdañskiej archidiecezji, a 5 dekanatów do diecezji bydgoskiej. Równie¿ 
seminarium liczy³o ponad 200 kleryków, a gmachy by³y zdecydowanie za 
ma³e. Ówczesne w³adze pañstwowe absolutnie nie pozwala³y na rozbudowê.

St¹d najczêstsz¹ praktyk¹, by warunki by³y bardziej znoœne, by³o 
wysy³anie kandydatów do domu: np. na pierwszy rok przyjêto 48 osób, a po I 
semestrze oœmiu wys³ano do domu, na zakoñczenie kolejnych oœmiu. W 
tamtym czasie wydawa³o mi siê to postêpowaniem zbyt radykalnym. Potem 
jednak uzna³em to za s³uszne rozwi¹zanie. Mo¿na bowiem sobie wyobraziæ, 
ile szkody wyrz¹dzi³by swojej spo³ecznoœci ksi¹dz ograniczony 
intelektualnie, lub ca³kowicie leniwy.

Pragnê podkreœliæ, i¿ moje seminarium wyda³o b³ogos³awionych 
mêczenników, z b³. ks. Stefanem Frelichowskim na czele. Studiowa³o tam 
tak¿e 10 aktualnych biskupów, z abp Muszyñskim i naszym bp Szlachetk¹ na 
czele. Ksiê¿a z naszego rocznika wybudowali 8 koœcio³ów, 2 wyk³ada³o na 
uczelniach, 5 wspaniale odremontowa³o swoje œwi¹tynie, 1 jest autorem 
kilku pozycji ksi¹¿kowych, paru tomików poezji, ogromnej liczby 
felietonów, inni zas³ynêli jako znakomici duszpasterze. Jesteœmy ze sob¹ 
bardzo z¿yci, spotykamy siê wszyscy corocznie na kolejnych rocznicach i 
niestety pogrzebach, bo z 26 wyœwiêconych - 12 Pan zaprosi³ do siebie.

Cudownie wspominam moj¹ pierwsz¹ placówkê na Wygodzie nad 
Jeziorem Raduñskim. Pracy mia³em sporo, bo w ci¹gu tygodnia mia³em 34 
katechez w piêciu punktach w domach prywatnych, zwykle bardzo blisko 
szko³y.

Ci¹g dalszy na stronie 4

Drogi Ksiê¿e Henryku,
             czcigodny Z³oty Jubilacie!

Pó³ wieku temu powiedzia³eœ Chrystusowi - 
odpowiadaj¹c na Jego wezwanie - swoje "TAK". 

I od tamtej pory codziennie odpowiadasz na 
wezwanie Chrystusa i Koœcio³a. Ta odpowiedŸ na 
powo³anie przywiod³a ciê do Gdañska Osowej: 
Pan da³ nam Ciebie za naszego Pasterza. 
Tworzy³eœ parafiê, budowa³eœ œwi¹tyniê, by³eœ 
dla nas szafarzem wszelkich ³ask Bo¿ych w 
Sakramentach Œwiêtych. 

Dzisiaj, w dniu Twojego Z³otego Jubileuszu, 
pragniemy podziêkowaæ Ci za Twoj¹ obecnoœæ, 
Twoje zaanga¿owanie, trud i pracê, jakie 
w³o¿y³eœ w budowanie naszej wspólnoty, w 
codzienn¹ pos³ugê kap³añsk¹.

Chcemy ¿yczyæ Ci dalszych lat radoœci w 
s³u¿bie Chrystusowi i Koœcio³owi, wielu ³ask 
Bo¿ych, darów Ducha Œwiêtego. 

Niech dobry Bóg udziela Tobie wci¹¿ 
swojego b³ogos³awieñstwa, Matka Najœwiêtsza 
ma w swojej opiece w ka¿dej chwili ¿ycia a ludzie 
darz¹ ¿yczliwoœci¹.

Zespó³ Redakcyjny Rodziny Osowskiej z Czytelnikami
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Wspominamy  Jubilata, 
naszego Proboszcza Seniora

Redakcja Rodziny Osowskiej zebra³a od Parafian wspomnienia 
zwi¹zane z naszym Jubilatem. Poni¿ej drukujemy krótkie fragmenty tych 
wspomnieñ, natomiast pe³ne ich teksty s¹ dostêpne na parafialnej witrynie 
internetowej: www.zbawiciel.gda.pl  . Na przywo³anej stronie tej witryny, 
mo¿na nie tylko przeczytaæ te wspomnienia, lecz tak¿e dopisaæ w³asny tekst.

[...] a¿ do 15. czerwca 1992 roku, dnia konsekracji œwi¹tyni przez abp 
Metropolitê Gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego, by³y czasem kontynuacji 
budowy i wyposa¿ania koœcio³a i jego zaplecza. Umacnia³y siê zaufanie i 
szacunek dla wszelkich poczynañ ksiêdza proboszcza i do jego stosunku 
wobec wszystkich wspieraj¹cych inwestowanie. Ceniliœmy bardzo 
równoczesne rozwijanie prac duszpasterskich, umacniaj¹cych now¹ parafiê.

Po tych nieca³ych 10 latach podstawowego inwestowania, œwi¹tynia 
by³a upiêkszana, prze¿ywaliœmy w niej ró¿ne okolicznoœci rocznicowe, 
jubileuszowe, a¿ do wielkiej zmiany w 2008 roku, kiedy to ksi¹dz kanonik 
Henryk Bietzke, po 28 latach pos³ugi duszpasterskiej jako proboszcz, 
przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. To, co pozostawi³, co jest widoczne go³ym 
okiem i to co jest sfer¹ ducha nowej parafii, na wiecznoœæ pozostanie mi³e 
Bogu, nam i potomnym.

Stanis³aw Kibort - senior

[..] Osowa siê rozros³a i potrzebny by³ drugi koœció³ i nowa parafia. 
G³ównym inicjatorem powstania drugiej parafii w Osowej, oczywiœcie 
zgodnie z decyzj¹ w³adz diecezjalnych, by³ Nasz ksi¹dz Proboszcz Henryk. 
Dziêki bezpoœredniemu wsparciu i organizacyjno – dyplomatycznym 
dzia³aniom Naszego Ksiêdza, rozpoczêto budowê nowego oœrodka 
duszpasterskiego. [...]

Wies³aw Szyœlak architekt

Na przestrzeni 20 lat mojej znajomoœci ks. Henryka, za najwa¿niejsz¹ 
cechê tego kap³añstwa uznajê radoœæ duszpasterstwa, entuzjazm w g³oszeniu 
s³owa Bo¿ego (w szczególnoœci doskona³e homilie, zachwycaj¹ce erudycj¹ i 
trafiaj¹ce do serc m³odzie¿y). Inne wa¿ne dla mnie cechy tego kap³añstwa to 
praktycyzm ¿ycia dnia powszedniego i œwietne wskazówki co do 
koniecznych g³ównych kierunków wyborów ¿yciowych, tak aby siê nie 
pogubiæ i twardo staæ na ziemi, ale sercem pragn¹c Pana Jezusa. A patrz¹c na 
duchownego, pasterza Osowskiego, w sposób wspólnotowy, dostrzegam to 
kap³añstwo jako dar dla nas mieszkañców.

Cieszê siê, i¿ g³ówny odcinek drogi kap³añskiej ks. Henryka zosta³ 
wpisany w historiê naszej parafii, a ja mog³em równie¿ w tym uczestniczyæ. 
Ka¿dego z nas porusza³a jakaœ inna cecha tego kap³añstwa, ale by³y równie¿ 
takie aspekty, które wielu z nas odbiera³o podobnie – to jest taka tajemnica tej 
pos³ugi.[...] 

Zenon Miller - szafarz

 [...] Mieliœmy wielk¹ satysfakcjê, kiedy ksi¹dz Henryk uczestniczy³ we 
wszystkich naszych wa¿nych wydarzeniach rodzinnych. Chrzci³ 
najm³odszego S³awka - urodzonego ju¿ w Osowej, udziela³ Pierwszej 
Komunii Œw. wszystkim naszym dzieciom, potem œlubu  córce Magdalenie, 
no i w koñcu chrzci³ wnuki. Nawet uczestniczy³ w moim 70-leciu, czym 
uœwietni³ uroczystoœæ i za to Mu szczególnie dziêkujê.

Jego przejœcie na emeryturê nast¹pi³o prawie niepostrze¿enie. Mieszka 
nadal na plebanii, celebruje nabo¿eñstwa, g³osi bardzo interesuj¹ce kazania i 
jest z nami, ze swoj¹ ukochan¹ parafi¹ i oby taki stan trwa³ jak najd³u¿ej.

Wanda i Brunon PrzewoŸniakowie - parafianie

 [...] O ksiêdzu mo¿na napisaæ w³aœciwie jedynie same dobre  rzeczy. Ale 
nie bêd¹ one zbyt odkrywcze. Parafianie wiedz¹, ¿e Ksi¹dz Henryk wyg³asza 
doskona³e homilie, ¿e ma du¿e poczucie humoru, ¿e okazuje ludziom swoj¹ 
¿yczliwoœæ, ¿e wybudowa³ koœció³, ¿e jego wieloletni wikary Ksi¹dz 

Z ksiêdzem Henrykiem, pierwszym proboszczem, nasza rodzina 
wspó³pracowa³a przez przesz³o 30 lat. Zaliczaliœmy siê do zespo³u, który 
wspiera³ ksiêdza Henryka; nale¿eliœmy do grupy parafian zwanych 
“domownikami plebanii”. [...] Mieszkañcy Osowy i Wysokiej zawsze chcieli 
mieæ koœció³ blisko swych domostw. Bo do Chwaszczyna by³o 5 kilometrów, 
a do Oliwy 9. Nie by³o to jednak mo¿liwe do zrealizowania przy tak ma³ej 
liczbie rodzin. Dopiero, jak powsta³y osiedla “szkolne” i “stoczniowe”, to w 
latach 70. budowa koœcio³a mog³a staæ siê realna, z czego bardzo siê ucieszy³y 
tutejsze rodziny. I wtedy poznaliœmy  Ks. Henryka Bietzke. [...]

Regina i Jan Wandtkowie parafianie

1981
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1985

1989
25-lecie

kap³añstwa;
pierwsza msza

w nowym
koœciele

Bo¿e Cia³o
poœw. kapliczki

budowa koœc.
Bo¿e Cia³o

I Komunia
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Wies³aw móg³ w naszej parafii rozwijaæ siê naukowo, literacko i co z 
tego wyniknê³o dla Koœcio³a Gdañskiego, ¿e dla dobra mieszkañców 
Osowej, zainicjowa³ podzia³ parafii, któr¹ zarz¹dza³, by mog³a powstaæ 
parafia pod wezwaniem œw. Polikarpa Biskupa. Wiedz¹ tak¿e , ¿e jest osob¹, 
która nigdy nic dla siebie nie wymaga³a.  Wiêc napisaæ, z okazji Jubileuszu 
50 lecia kap³añstwa, coœ oryginalnego jest naprawdê trudno. [...] 
      W póŸniejszym okresie, gdy powsta³a Rada Osiedla, Ksi¹dz Proboszcz 
spe³nia³ w Osowej tak¿e rolê mecenasa. Pozwala³, by koncerty odbywa³y siê 
w œwi¹tyni i mia³ jeszcze zwyczaj obdarowywania  wykonawców. Na wiele 
naszych propozycji odpowiada³ zawsze pozytywnie. Te jego piêkne cechy 
pozwala³y i pozwalaj¹ nam mówiæ, ¿e Osowa ma szczêœcie do dobrych 
ksiê¿y. Wy³¹cznie dobrych.

Maciej Przybylski - Przewodnicz¹cy Rady Osiedla

[...] by³em od samego pocz¹tku wœród parafian, by³em w gronie tych 
200 osób, które na œciernisku 14 wrzeœnia 1980 roku uczestniczy³o w 
pierwszej mszy œwiêtej. Zapaleni apelem ksiêdza proboszcza, w³¹czyliœmy 
siê w budowê parafii /a to przynieœæ w podarunku wazony, a to krzy¿, czy 
inne elementy upiêkszenia o³tarza, czy wreszcie wnieœæ swój wk³ad w 
budowê najpierw kaplicy, a póŸniej koœcio³a/. Oczywiœcie najwa¿niejsza  
by³a rola ksiêdza proboszcza w budowaniu œwi¹tyni, który nigdy nie 
narzeka³ na ten trud, czasami prosi³ o pomoc, ale przede wszystkim 
dziêkowa³ wszystkim, którzy aktywnie w³¹czali siê w ten proces budowy.  

Budowanie parafii to nie tylko wznoszenie œwi¹tyni, ale przede 
wszystkim organizowanie ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Inspiracja 
ksiêdza proboszcza i zapraszanie poszczególnych osób do dzia³ania, 
przynios³o wkrótce swoje owoce, gdy¿ w krótkim czasie powsta³y ró¿e 
ró¿añcowe, akcja katolicka, grupa charytatywna, ró¿ne inne inicjatywy, czy 
wreszcie nasz chór parafialny [...] 

Konrad Hoga - Prezes chóru

[...] Zami³owanie do œpiewu i muzyki ks. Proboszcza Seniora jest 
dobrze znane parafianom. Ilekroæ ma tylko okazjê, z wielkim sercem 
dziêkuje zespo³om muzycznym za udzia³ w wydarzeniach parafialnych, a i 
sam jest wytrawnym œpiewakiem. Któ¿ jak ks. Henryk zaœpiewa dziœ „IdŸcie 
w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja” nie robi¹c pauzy miêdzy pierwszym 
i drugim „Alleluja”, lecz piêknie je ³¹cz¹c? Nic, tylko s³uchaæ i przyjmowaæ 
³aski zmartwychwsta³ego Chrystusa, który przez kap³ana posy³a nas w 
pokoju, aby g³osiæ zbawienie wszystkim narodom.

Jako cz³onek zespo³u Effatha mogê bezpoœrednio doœwiadczaæ 
¿yczliwoœci, któr¹ ks. Henryk okazuje zespo³om muzycznym. Najszybciej i 
najg³oœniej rozpoczête brawa po ka¿dym koncercie to przecie¿ znak 
rozpoznawczy naszego Jubilata. Swoj¹ aprobatê i wdziêcznoœæ wobec 
dzia³añ zespo³u wyra¿a³ odk¹d pamiêtam, czyli mniej wiêcej od 1998 roku, 
wtedy jako Ksi¹dz Proboszcz, a dziœ jako Ksi¹dz Proboszcz Senior. Za tê 
przychylnoœæ w imieniu ca³ego zespo³u Effatha serdecznie dziêkujê. [...]

Mariusz Pergol - kierownik zespo³u EFFATHA

      [...] M³ody, energiczny, budz¹cy zaufanie kap³an – to opinia parafian, 
którzy z nim rozpoczynali wspó³pracê. Przychodzi³ do domów, przedstawia³ 
siê jako proboszcz, mówi³, ¿e rozpoczyna dzia³alnoœæ od budowy kaplicy, 
prosz¹c o zainteresowanie mieszkañców. Jedn¹ z cech charakterystycznych 
ksiêdza Henryka by³o to, ¿e nie prosi³ o wsparcie finansowe, natomiast 
czêsto dziêkowa³ za nie. By³ ksiêdzem otwartym na sprawy wiernych. [...]    
       Posiada ogromn¹ wiedzê, któr¹ dzieli siê w czasie swoich homilii. Zasób 
wiedzy, przekazywanej nam, dotyczy Ewangelii, a tak¿e historii oraz 
literatury polskiej – tak bardzo nam potrzebnej dzisiaj. Tak¿e prze¿yciami 
zwi¹zanymi ze swoim pielgrzymowaniem – szczególnie po Ziemi Swiêtej. 
         Cieszymy siê, gdy mo¿emy braæ udzia³ we mszy œwiêtej, w której ks. 
Henryk g³osi nam kazania. [...]

Gertruda Szumska - pedagog emeryt 
     

[...] My, parafianie, odczuwamy wielk¹ wdziêcznoœæ i podziw dla 
naszego kochanego i zas³u¿onego Pasterza. Umia³ On mieszkañców Osowy, 
pochodz¹cych z ró¿nych stron Polski, duchowo zjednoczyæ w ¿yw¹, prê¿n¹ i 
rozwijaj¹c¹ siê parafiê. Znakiem przychylnoœci Bo¿ej dla dzia³añ ksiêdza 
Bietzke jest fakt, ¿e pierwszy tutejszy wikary - ks. Wies³aw Szlachetka, 
zosta³ wyniesiony do godnoœci biskupiej w diecezji gdañskiej.

El¿bieta Ró¿ycka - lekarz emeryt

Wieloletni¹ wspó³pracê, z ksiêdzem Proboszczem - Seniorem, 
wspominaj¹ mile tak¿e Pañstwo Janina i Jerzy Staniszewscy, w³aœciciele 
drukarni ES-GRAF w Osowie, którzy sponsoruj¹ druk naszego biuletynu 
parafialnego. Z okazji Jubileuszu 50 - lecia kap³añstwa ksiêdza Henryka, 
ofiarowali Mu kolorowy druk niniejszego, jubileuszowego numeru 
RODZINY  OSOWSKIEJ. 

1989 Peregrynacja obrazu MB Czêstochow.

2006 Wizytacja kanoniczna

2008 I Komunia œw.

1992 Konsekracja koœcio³a
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Jubileuszowy Wywiad
z ksiêdzem Henrykiem

Dalszy ci¹g wywiadu ze strony 1.

Ale atmosfera, plebania, zw³aszcza proboszcz, to by³o coœ niezwyk³ego. 
Koledzy, którzy mnie odwiedzali, mi zazdroœcili. Nadto plebania by³a domem 
bardzo otwartym. Odwiedzali nas znani ludzie, jak Lech B¹dkowski, Izabela 
Trojanowska, Józef Borzyszkowski, a z duchownych ksiê¿a: Muszyñski, 
Pasierb, Labuda, Ciecholewski, Ziêba, a Œliwiñski by³ wrêcz domownikiem 
Wygody.

W roku 1967 otrzyma³em dekret do parafii Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni i tam pracowa³em13 lat. Zupe³nie wyj¹tkowy i niepowtarzalny 
ksi¹dz Jastak - kocha³ walczyæ. Cieszyliœmy siê, gdy przeciwnikiem by³y 
w³adze komunistyczne, wtedy wikariusze mieli spokój. Gorzej, gdy by³ 
chwilowy zastój w konflikcie  z w³adz¹ pañstwow¹, wtedy przygl¹da³ siê nam 
i naszej pracy i niejednokrotnie by³o bardzo gor¹co. Na szczêœcie dla nas, 
awantury z w³adz¹ w³aœciwie trwa³y nieustannie i mo¿na by³o ¿yæ, a nawet siê 
rozwijaæ i zbieraæ doœwiadczenia.

W 1980 roku otrzyma³em propozycjê podjêcia próby zorganizowania 
oœrodka duszpasterskiego w Gdañsku Osowej. Wtedy rozpocz¹³ siê dla mnie 
najmilszy i najpiêkniejszy okres mojego ¿ycia. Napotka³em na drodze mojego 
¿ycia takich ludzi, jak p.p. Felchner, Wandtke, Kibort, Kreft, Mi¹zkowscy, 
Dawidowski, Balk, Juranek, Wojtaniak, Dudka, Kupczak, Paw³owicz, Groth i 
wielu innych. Najpierw powsta³a nielegalna kaplica, w 1984 roku 
przyst¹piliœmy do budowy koœcio³a, ale ten etap jest doskonale znany naszym 
Czytelnikom.

Jestem zadowolony, a nawet szczêœliwy, ¿e tak¹ drogê wybra³em. Mam 
swoje miejsce na ziemi, swoj¹ ma³¹ Ojczyznê, coœ chyba dobrego zrobi³em, a 
za uchybienia - bardzo serdecznie przepraszam Pana i parafian.

Emerytura, dla ksiêdza, jest bardzo ciekawym etapem ¿ycia. Nie trzeba 
ju¿ siê zajmowaæ cementem, ¿wirem, wyp³atami i rachunkami, a mo¿na zaj¹æ 
siê sprawami, które cz³owieka interesuj¹ i na które ma wreszcie czas.

W moim wypadku trochê pomagam w duszpasterstwie przy boku ksiêdza 
proboszcza Wojciecha Tokarza, du¿o czytam, s³ucham muzyki, odwiedzam 
znajomych. Jedzenie mam zapewnione, rachunków nie p³acê, potrzeb nie mam 
wielkich, wiêc bezstresowo siê starzejê, a ¿e zdrowie dopisuje - uwa¿am, ¿e 
jestem spe³nionym i szczêœliwym ksiêdzem.

Z racji mojego jubileuszu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim 
parafianom za wspólne dokonania i ¿yczyæ przyjaŸni z Jezusem Zbawicielem, 
pod opiek¹ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy - ¿yczê przyjaŸni i pokoju w 
Waszych domach i sercach. Amen - niech siê tak stanie!

Jak z perspektywy 50-lecia kap³añstwa patrzy Ksi¹dz Proboszcz na dokonany 
przez siebie wybór drogi ¿yciowej?

Czy koñcz¹c nasz¹ rozmowê, zechcia³by Ksi¹dz Proboszcz podzieliæ siê, z 
czytelnikami „Rodziny Osowskiej”, refleksj¹ na temat swojego obecnego 
statusu ksiêdza emeryta.

 

Dziêkujemy za te mi³e s³owa wywiadu oraz, w imieniu parafian, za  
serdeczne  ¿yczenia. Bóg zap³aæ!

Wywiad przeprowadzili: Jan Juranek i Andrzej Tele¿yñski

Jakie przes³anie, w zwi¹zku z prze¿ywanym Jubileuszem, chcia³by Ksi¹dz 
Proboszcz przekazaæ naszym parafianom?

  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

Rewers obrazka jubileuszowego

2008

2014

Msza po¿egnaln

w trakcie ingres . bp Wies³awa   ks

CO  PRZYDA  SIÊ

Trochê s³oñca przyda siê
na drogê
trochê chleba i wina
na o³tarz
trochê s³ów i myœli
na modlitwê
trochê wiatru
i wody
i ognia
trochê serca
na widok cz³owieka

ks. Wies³aw Szlachetka
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