
Rozpoczyna siê Wielki Tydzieñ

Przedziwna jest liturgia Niedzieli Palmowej - tak jak przedziwne 
te¿ by³y wydarzenia dnia, do którego ona nawi¹zuje. Na 
uniesieniu mesjañskiego “Hosanna” spoczywa g³êboki cieñ. Jest 

to cieñ mêki, która siê przybli¿a. Jak¿e znamienne s¹ nawet s³owa 
proroka, które siê w tym dniu wype³niaj¹: 

“Nie bój siê Córo Syjoñska! 
Oto Król twój przychodzi, 
siedz¹c na oœlêciu” (J 12,15; por. Za 9,9).
Czy¿ w dniu zbiorowej radoœci ludu z przyjœcia Mesjasza Córka 

Syjoñska mo¿e mieæ powód do lêku?
A jednak tak. Bliski jest czas, w którym wype³ni¹ siê w ustach 

Jezusa z Nazaretu s³owa Psalmisty: 
“Bo¿e mój, Bo¿e mój, 
czemuœ mnie opuœci³?” (Ps 22[21], 2).

 On sam wypowie te s³owa z wysokoœci krzy¿a.
Wtedy, zamiast uniesienia ludu œpiewaj¹cego “Hosanna”, 

bêdziemy œwiadkami szyderstw na dziedziñcu Pi³ata, na Golgocie - tak 
jak g³osi Psalmista: 

“Szydz¹ ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrz¹, 
wykrzywiaj¹ wargi i potrz¹saj¹ g³owami: 
<<Zaufa³ Panu, niech go Pan wyzwoli, 
niech go ocali, jeœli go mi³uje>> (Ps 22[21], 8-9).
Liturgia Niedzieli Palmowej - pozwalaj¹c nam zatrzymaæ siê przy 

tryumfalnym wjeŸdzie Chrystusa do Jerozolimy, prowadzi nas 
równoczeœnie do kresu Mêki.

“Przebodli moje rêce i nogi, 
policzyæ mogê wszystkie moje koœci...”

 I dalej: 
“Dziel¹ miêdzy siebie moje szaty 
i los rzucaj¹ na moj¹ sukniê” (Ps 22 [21], 17-19).

Jakby Psalmista w³asnymi oczyma patrzy³ ju¿ na przebieg wydarzeñ 
Wielkiego Pi¹tku.

Zaprawdê w tym bliskim ju¿ dniu “Chrystus stanie siê pos³uszny a¿ 
do œmierci, a bêdzie to œmieræ na krzy¿u” (por. Flp 2,8).

Wyniesienie Chrystusa zawiera siê w wyniszczeniu Chrystusa. 
Chwa³a ma swój pocz¹tek i Ÿród³o w Krzy¿u.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
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Intencje modlitewne na kwiecieñ
Ogólna: 

 

Misyjna:

Aby rz¹dz¹cy promowali ochronê œwiata stworzonego i 
sprawiedliwy podzia³ dóbr i zasobów naturalnych.

 Aby zmartwychwsta³y Pan nape³ni³ nadziej¹ serca osób 
doœwiadczanych przez ból i chorobê.

WIELKI
TYDZIEN

Harmonogram
Wielkiego Tygodnia 

w naszej parafii
na stronie 3

Dziêkujemy Bogu
¿e 27. kwietnia nast¹pi

KANONIZACJA
naszego Papie¿a - Polaka

B³. Jana Paw³a II

Niech cud Zmartwychwstania Pañskiego objawi 
siê w naszych sercach z now¹ moc¹ i si³¹. Niech 
Jezus Chrystus opromienia nasze ¿ycie œwiat³em 

swojego Zmartwychwstania, niech szczodrze 
darzy ³ask¹ i nape³nia nadziej¹, ¿e wszystko w 

¿yciu ma sens, a cierpienie i klêska mog¹ 
koñczyæ siê zwyciêstwem.

Alleluja - Jezus ¿yje!

Redakcja Rodziny Osowskiej
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PIÊÆ PRZYKAZAÑ KOŒCIELNYCH
Nowa wersja przykazañ koœcielnych, w formie ujednoliconej wraz z wyk³adni¹ 

WYK£ADNIA DLA PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO  PRZYKAZANIA KOŒCIELNEGO

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŒCIELNE:

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŒCIELNE:

CZWARTE PRZYKAZANIE KOŒCIELNE:

1.W niedziele i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ do Sakramentu Pokuty.
3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê œwiêt¹.
4.Zachowywaæ nakazane posty i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywaæ siê od udzia³u w zabawach.
5.Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a.

„W niedziele i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, œwiêtami nakazanymi poza niedzielami s¹:
1 stycznia, Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
6 stycznia, Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (tzw. Trzech Króli)
czwartek po Uroczystoœci Trójcy Œwiêtej, Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (tzw. Bo¿e Cia³o)
15 sierpnia, Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny (Matki Bo¿ej Zielnej)
1 listopada, Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
25 grudnia, Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego (Bo¿e Narodzenie).

W niedzielê oraz inne dni œwi¹teczne nakazane wierni s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we Mszy œwiêtej oraz powstrzymywaæ siê od wykonywania 
prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajêæ, które utrudniaj¹:

oddawanie Bogu czci,
prze¿ywanie radoœci w³aœciwej dniowi œwi¹tecznemu,
korzystanie z nale¿ytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy œwiêtej czyni zadoœæ ten, kto bierze w niej udzia³, gdziekolwiek jest odprawiana w obrz¹dku katolickim (nie 

tylko rzymskim), b¹dŸ w sam dzieñ œwi¹teczny, b¹dŸ te¿ wieczorem dnia poprzedzaj¹cego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeœli z braku kap³ana lub z innej powa¿nej przyczyny nie mo¿na uczestniczyæ w Eucharystii, zaleca siê bardzo, a¿eby wierni brali udzia³ w liturgii 

S³owa, gdy jest ona odprawiana w koœciele parafialnym lub innym œwiêtym miejscu wed³ug przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo 
poœwiêcali odpowiedni czas na modlitwê indywidualn¹ w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê œwiêt¹.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego do Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odby³a siê w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja 

Episkopatu Polski ustali³a, ¿e okres, w którym obowi¹zuje czas Komunii wielkanocnej, obejmowaæ bêdzie okres od Œrody Popielcowej do Niedzieli 
Trójcy Œwiêtej.

„Zachowywaæ nakazane posty i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywaæ siê od udzia³u w zabawach”.
Post obowi¹zuje w Œrodê Popielcow¹ i w Wielki Pi¹tek wszystkich miêdzy osiemnastym a szeœædziesi¹tym rokiem ¿ycia (zob. KPK 1251-1252).
WstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych obowi¹zuje w Œrodê Popielcow¹ oraz pi¹tki ca³ego roku z wyj¹tkiem uroczystoœci (zob. KPK 1251). 

Dotyczy wszystkich, którzy ukoñczyli czternasty rok ¿ycia. Zachêca siê do zachowania wstrzemiêŸliwoœci tak¿e w Wigiliê Narodzenia Pañskiego.
Uzasadniona niemo¿liwoœæ zachowania wstrzemiêŸliwoœci w pi¹tek (np. zbiorowe ¿ywienie) domaga siê od chrzeœcijan podjêcia innych form pokuty.
Powstrzymywanie siê od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolnoœci serca (zob. KKK 2043). Obowi¹zuje we wszystkie dni Wielkiego 

Postu.
Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru ka¿dego pi¹tku jako dnia pokutnego, w którym 

katolicy powinni „modliæ siê, wykonywaæ uczynki pobo¿noœci i mi³oœci, podejmowaæ akty umartwienia siebie przez wierniejsze wype³nianie w³asnych 
obowi¹zków, zw³aszcza zaœ zachowywaæ wstrzemiêŸliwoœæ” (zob. kan. 1249-1250). Wyj¹tkiem s¹ jedynie przypadaj¹ce wtedy uroczystoœci. Jeœli zatem w 
pi¹tek katolik chcia³by odst¹piæ ze s³usznej przyczyny od pokutnego prze¿ywania tego dnia, winien uzyskaæ odpowiedni¹ dyspensê.

Z Kurendy nr 07_214 Kurii Metrppolitalnej Gdañskiej

“Przekazanie steru”
P. Z. CARITAS

W ostatnim czasie w naszym Parafialnym Zespole CARITAS 
nast¹pi³y zmiany. Na proœbê p. Ani Balk, która z³o¿y³a rezygnacjê, 
odby³y siê wybory nowego przewodnicz¹cego PZ Caritas. Zosta³ 

nim p. Mariusz Jurkiewicz. 
Pocz¹tki dzia³alnoœci spo³ecznej Pani Ani 

Balk, to grupa charytatywna w ramach 
Gdañskiego Komitetu Obywatelskiego, który 
powsta³ w roku 1990. Nastêpnie grupa ta 
przekszta³ci³a siê w Parafialny Zespó³ CARITAS i 
dzia³a³ przez 24 lata pod kierownictwem Pani Ani.

Dzia³alnoœæ Zespo³u to z jednej strony 
zbieranie informacji o istniej¹cych potrzebach, a z 
drugiej  strony -  to poœredniczenie w 
przekazywaniu darów i takim zorganizowaniu 
tego przekazywania, aby dary trafia³y tam gdzie s¹ 
one najbardziej potrzebne i bêd¹ rzeczywiœcie 
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem 

lub wol¹ ofiarodawcy. Informowani byli nasi parafianie o najpilniejszych 
potrzebach podopiecznych, które s¹ bardzo zró¿nicowane. S¹ to potrzeby 
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, osób i rodzin pozbawionych 
czasami podstawowych œrodków do ¿ycia, ze wzglêdu na przeci¹gaj¹ce 
siê bezrobocie g³ównych czy jedynych ¿ywicieli rodzin. Doœæ licznie 
zg³aszaj¹ siê równie¿ bezdomni, którym, w miarê naszych mo¿liwoœci, 
równie¿ nie  odmawiano pomocy.

Uzyskiwane od naszych parafian œrodki przeznaczane by³y m.in. na 
dofinansowanie  obiadów w szkole, wykup leków, dop³aty do biletów 

miesiêcznych dla dzieci uczêszczaj¹cych do 
szko³y podstawowej, z najbardziej odleg³ych 
zak¹tków naszego osiedla. By³a czêœciowa 
pomoc w zakupie ksi¹¿ek, czasami kupowano 
opa³. Œrodki uzyskiwano z comiesiêcznych 
zbiórek, prowadzonych w koœciele Chrystusa 
Zbawiciela, pod has³em “na potrzeby dzieci”, z 
akcji pod nazw¹ “skarbonki wielkopostne”, ze 
sprzeda¿y œwiec wigilijnego dzie³a pomocy 
dzieciom.  Poza dzia³alnoœci¹ obejmuj¹c¹ 
parafian, zespó³ uczestniczy³ równie¿ w akcjach 
archidiecezjalnego CARITAS, organizowanych 
w przypadku ró¿nych kataklizmów.  Ania i Andrzej Balkowie - dzia³acze spo³eczni
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WIELKI   PONIEDZIA£EK, 14.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI   WTOREK, 15.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKA  ŒRODA, 16.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI  CZWARTEK, 17. kwietnia 

00GODZ. 18   UROCZYSTA MSZA  ŒW.  WIECZERZY  PAÑSKIEJ

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI
00GODZ. 10  MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA, a w naszym koœciele

00
Po Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) do godz. 23

WIELKI  PI¥TEK, 18. kwietnia

00
GODZ. 18   LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA

00Godz. 8   -  LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH - DOLNY KOŒCIÓ£
00 00ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (DOLNY KOŒCIÓ£) OD GODZ. 8  DO GODZ. 18

00GODZ. 15  ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA - GÓRNY KOŒCIÓ£

00 00SPOWIED� ŒW. OD GODZ.20  DO GODZ. 24
 PO LITURGII CA£ONOCNA ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM

(BEZ PRZERWY DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ), NA KTÓR¥ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN

WIELKA  SOBOTA, 19. kwietnia

00 00 00 00 00 00 00 00 00ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

00
GODZ. 21   LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ (przynosimy œwiece)

ADORACJA NAJŒW. SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
00Godz. 7   -  LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA

W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej, jak równie¿  ¿ywnoœæ dla osób potrzebuj¹cych pomocy.
00 00SPOWIED� ŒW. TYLKO DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17  DO 19

WIELKI  TYDZIEÑ  2014

NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAÑSKIEGO, 20. kwietnia
00

GODZ. 6   UROCZYSTA  MSZA ŒW.  Z  PROCESJ¥  REZUREKCYJN¥

ALLELUJA!

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY, 21. kwietnia

  
30NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7 , NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELE.  

30MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELE, O GODZ. 13  MSZA ŒW. CHRZCIELNA

T R I D U U M    P A S C H A L N E

00DO GODZ. 24  
(W WIELKI PI¥TEK) 

ADORACJA INDYWIDUALNA 
W CISZY

00 00OD GODZ. 24  DO GODZ. 7  RANO W WIELK¥ SOBOTÊ ADORACJÊ PROWADZ¥:

Od samego pocz¹tku istnienia, Parafialny Zespó³ CARITAS, 
wspólnie z dyrekcj¹ Szko³y Podstawowej Nr 81, organizowa³ 
corocznie spotkania op³atkowe dla seniorów i osób samotnych. 
Równie¿ z inicjatywy i si³ami Parafialnego Zespo³u Caritas, 
organizowany by³ w parafii Dzieñ Chorych, który dla wielu osób z 
naszej parafii jest jedn¹ z niewielu okazji, aby spotkaæ znajomych i 
porozmawiaæ przy kawie.

Wielkim uznaniem, dla pracy Pani Ani, by³o przyznanie Jej, 
przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdañskiej, nagrody 
WOLONTARIUSZ ROKU 2004 Parafialnych Zespo³ów 
CARITAS. 

Tak¿e spo³ecznoœæ naszej dzielnicy, wyró¿ni³a Pani¹ Aniê z 
mê¿em Andrzejem, który bardzo j¹ wspomaga³, za intensywne 
dzia³ania  spo³eczne na rzecz parafii i osiedla, wyborem na  
Osowianina  Roku 2007.

Pragniemy serdecznie podziêkowaæ Pani Ani, za prawie æwieræ 
wieku pracy charytatywnej, za poœwiêcony czas, oddanie pracy, 
sumiennoœæ i przeogromne zaanga¿owanie. Jednoczeœnie Jej 
nastêpcy ¿yczymy równie wielkiego zapa³u i pomyœlnoœci w 
pe³nieniu tej funkcji.

Redakcja
Moment po¿egnania Pani Ani Balk

00 0024  -1  CHÓR
00 00  1  -2  
00 00  2  -3  APOSTOLAT MARYJNY, SEMPER FIDELIS

ICHTIS, DUSZP. AKADEMICKIE, EFFATHA

00 00 3  - 4
00 004  - 5  MARANA THA
00 005  - 7  

KOŒCIÓ£ DOMOWY,  ALLEGRETTO

RODZINA RÓ¯AÑCOWA
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JAN  WANDTKE
1928 - 2014

Pana Janka pozna³em w roku 1980. podczas kolacji u p. Felchnerów. 
Przedstawi³em siê zaproszonym goœciom i opowiedzia³em o moich 
zamierzeniach. Wtedy w³aœnie Antonina i Edmund Felchnerowie, 

Maria i Józef Wandtkowie oraz Regina i Jan Wandtkowie zaoferowali, ¿e 
chêtnie przeka¿¹, wybran¹ przez p. Stanis³awa Kiborta i przeze mnie, 
dzia³kê na cele duszpasterskie, zaznaczaj¹c, ¿e ca³a rodzina bêdzie 
szczêœliwa, gdy na ich ojcowiŸnie powstanie koœció³. Wybraliœmy ten 
nale¿¹cy do Marii i Józefa Wandtke.

Warto bowiem przypomnieæ, ¿e w³adze proponowa³y teren pod 
ewentualny koœció³ na wysypisku œmieci (obecnie Castorama) lub w 
kierunku na Barniewice, na bagnach. St¹d pozyskanie dzia³ki, w tak 
strategicznym miejscu, bu³o opatrznoœciowym wydarzeniem. 
Wiedzieliœmy równoczeœnie, ¿e zalegalizowanie i otrzymanie pozwolenia 

na budowê koœcio³a to sprawa 
jeszcze kilku lat starañ.

Niezwykle praktyczny p. Janek 
powiedzia³: mamy dzia³kê, ja mam 
konia, skosimy przedwczeœnie 
zbo¿e, pojadê po s¹siadach po 
deski, p. Edmund wybuduje o³tarz 
na œciernisku i rozpoczynamy od 
mszy œwiêtej w najbli¿sz¹ niedzielê 
wrzeœnia 1980 roku i tak siê sta³o. 
Nadto ,  razem z  p .  Regin¹  
zaproponowali, by katechizacjê 
dzieci i m³odzie¿y, do tej pory 
prowadzonej u pañstwa Zaleskich 
przy ulicy Kielneñskiej, przenieœæ 
do ich domu przy ulicy Pegaza. 
Odt¹d sta³em siê niemal domow-
nikiem niezwykle goœcinnego domu 
pañstwa Wandtke i to zarówno 
dotyczy³o mnie, jak i moich 
kolejnych wspó³pracowników w 
duszpasterstwie. Czuliœmy siê 
wszyscy, jak we w³asnym domu u 
rodziców. Jeszcze raz wielkie 
dziêki. Tê wdziêcznoœæ obrazuje 
równie¿ piêkne œwiadectwo p. Ireny 
Buczkowskiej: podziêkowanie za 
najwspanialszy dar koœcio³a. 
Szczególnie w starszym wieku to 

czujemy, bo mamy do pokonania drogi do naszej œwi¹tyni tylko 
kilkadziesi¹t lub kilkaset metrów.

Czu³em siê ogromnie zachwycony oraz szczêœliwy, i¿ mog³em 
uczestniczyæ we wszystkich uroczystoœciach rodzinnych pañstwa 
Wandtke. Oni tak¿e od samego pocz¹tku brali udzia³ we wszystkich 
wydarzeniach parafialnych i plebanijnych, Przychodzili, a w³aœciwie 
przyje¿d¿ali do koœcio³a codziennie przez wiele lat, dopiero w ostatnich 
miesi¹cach choroba uniemo¿liwi³a uczestnictwo w codziennej Eucharystii. 
Dlatego bardzo czêsto chodzi³em z komuni¹ œwiêt¹ do p. Janka, by³em 
tak¿e w ostatni¹ niedzielê (30. marca) jego ¿ycia wœród nas. Wieczorem 
tego dnia w obecnoœci wszystkich swoich najbli¿szych, trzymaj¹c w rêku 

  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

zapalon¹ gromnicê, wœród serdecznych modlitw p. Reginy, swoich dzieci z 
rodzinami, odszed³ do Pana. Udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych tak 
wielu ludzi, najlepiej œwiadczy o szlachetnoœci i owocowoœci ¿ycia p. Jana 
Wandtkego. Dziêkujemy za wszystko i do zobaczenia.

Ks.Henryk Bietzke

JAKIE ¯YCIE TAKA ŒMIERÆ

W czwartek, dnia 3 kwietnia 2014 w Koœciele Chrystusa 
Zbawiciela a nastêpnie na cmentarzu w Chwaszczynie licznie 
zebrana Rodzina oraz wielu przyjació³ i znajomych ¿egna³o 

Pana Jana Wandkte, który w minion¹ niedzielê, dnia 30 marca 2014 roku w 
wieku 86 lat, odszed³ do Pana. 

Jan Wandtke w parafialnym panteonie osób zas³u¿onych zajmie 
bardzo znacz¹ce miejsce. I mimo, ¿e mo¿e trudno wskazaæ w parafii jakieœ 
wydarzenia spektakularne z Jego udzia³em, to jednak trudno równie¿ 
wskazaæ w ¿yciu parafii wa¿ne wydarzenie, w którym Jego obecnoœæ nie 
mia³aby charakteru znacz¹cego. Szczególnego podkreœlenia wymaga 
okolicznoœæ wspierania parafii i pos³uguj¹cych w niej duszpasterzy w tych 
zwyczajnych codziennych sprawach, bez których wiele spraw parafialnych 
- zarówno duszpasterskich czy bytowych - by³oby niezwykle uci¹¿liwych. 
Na to wsparcie zwraca równie¿ uwagê, w odczytanym w czasie 
uroczystoœci pogrzebowej liœcie, ks. bp Wies³aw Szlachetka, którego 

pos³uga kap³añska rozpoczê³a siê w parafii Chrystusa Zbawiciela.  
Jako wyraz szczególnego uznania zas³ug p. Jana dla parafii, nale¿y 

uznaæ Mszê œw, sprawowan¹ przez ks. bpa Wies³awa w koœciele Chrystusa 
Zbawiciela, dnia 4. kwietnia br o godzinie 18.00.

Wielu parafian, szczególnie tych „m³odszych”, byæ mo¿e pamiêta 
Pañstwa Wandtków tylko z tego, ¿e codziennie dwoje starszych, z wielkim 
trudem, „wspina³o siê” przy kulach po schodach naszej œwi¹tyni, aby 
uczestniczyæ we mszy œwiêtej. Ostatnio niestety by³a to ju¿ tylko Pani 
Regina, bo Panu Janowi stan zdrowia ju¿ na to nie pozwala³.
Jak mo¿na s¹dziæ z opowiadañ Rodziny, w przypadku p. Jana, w pe³ni 
potwierdzi³o siê przys³owie: JAKIE ¯YCIE TAKA ŒMIERÆ. Pan Jan 
odchodzi³ w niedzielê, w otoczeniu Rodziny, po przyjêciu Najœwiêtszego 
Sakramentu, w pe³nym majestacie œmierci, pozostawiaj¹c Rodzinê i 
Przyjació³ w bólu, ale równie¿ w przekonaniu, ¿e wiara w Boga i ¿yczliwoœæ 
dla ludzi to wartoœci, którym warto poœwiêciæ ¿ycie.
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