
BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

NR 9 (163) LISTOPAD  2012

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej. 
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 
   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

ADWENT
Intencje modlitewne na grudzieñ

Ogólna: 
  Aby na ca³ym œwiecie migranci byli przyjmowani, zw³aszcza przez 
wspólnoty chrzeœcijañskie, z wielkodusznoœci¹ i autentyczn¹ mi³oœci¹.

Misyjna:
   Aby Chrystus objawi³ siê ca³ej ludzkoœci jako Œwiat³o, które p³ynie z 
Betlejem i odbija siê na obliczu Jego Koœcio³a.Duchowe dojrzewanie cz³owieka

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim jest naprawdê dla 
moich myœli, dla mojego serca i dla mojego dzia³ania? Jak ja, 
który jestem chrzeœcijaninem i wierzê w Niego, znam lub jak 

staram siê znaæ tego, kogo wyznajê? Czy mówiê o Nim innym? Czy 
dajê œwiadectwo o Nim, przynajmniej wobec moich najbli¿szych: w 
domu rodzinnym, w œrodowisku pracy, uniwersytetu, szko³y, w ca³ym 
moim ¿yciu i postêpowaniu? To w³aœnie s¹ pytania adwentowe, które 
pog³êbiaj¹ nasz¹ œwiadomoœæ chrzeœcijañsk¹ i w ten sposób 
przygotowuj¹ nas na przyjœcie Pana.

S¹ zatem ró¿ne adwenty.
Jest adwent niewinnego dziecka i adwent niespokojnej (czêsto 

krytycznej) m³odzie¿y; jest adwent narzeczonych; jest adwent 
ma³¿onków, rodziców, ludzi oddanych ró¿nego rodzaju pracy i 
obci¹¿onych odpowiedzialnoœci¹ czêsto powa¿n¹. S¹ w koñcu 
adwenty ludzi starych, chorych, cierpi¹cych, opuszczonych.

S¹ ró¿ne adwenty. One powtarzaj¹ siê ka¿dego roku, a wszystkie 
s¹ nastawione w jednym kierunku. Wszystkie przygotowuj¹ nas do tej 
samej rzeczywistoœci.

W³aœnie takie refleksje winny budziæ siê w naszych 
sercach.Winny one byæ podobne do oczekiwania ¿niwa. Rolnik czeka 
na plon ziemi przez ca³y rok lub przez kilka miesiêcy. Na ¿niwa z 
¿ycia ludzkiego czeka siê natomiast przez ca³e ¿ycie. I ka¿dy adwent 
jest wa¿ny. ¯niwo z pola zbiera siê wtedy, gdy jest dojrza³e, aby 
korzystaæ z niego dla zaspokojenia potrzeb cz³owieka. ¯niwo ¿ycia 
ludzkiego czeka na moment, kiedy uka¿e siê w ca³ej prawdzie przed 
Bogiem i Chrystusem, który jest sêdzi¹ naszych dusz.

Przyjœcie Chrystusa, przyjœcie Chrystusa do Betlejem zapowiada 
tak¿e ten s¹d. Ono mówi cz³owiekowi, dla jakiej sprawy dane mu jest 
dojrzewaæ w ci¹gu tych wszystkich adwentów, z których sk³ada siê 
jego ¿ycie na ziemi, i jak on powinien dojrzewaæ!

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

A d w e n t  
dzieli siê na dwa 
podokresy,  z  
których ka¿dy 
ma odrêbne ce-
chy, wyra¿one w 
dwóch ró¿nych 
prefacjach ad-
wentowych:
Pierwszy pod-
okres Adwentu 
obejmuje czas od 
pierwszej nie-

dzieli Adwentu do 16. grudnia, kiedy czytane s¹ teksty biblijne, 
zapowiadaj¹ce powtórne przyjœcie Zbawiciela na koñcu œwiata i 
przygotowuj¹ce do spotkania z Chrystusem Sêdzi¹.

Drugi podokres Adwentu, od 17 do 24. grudnia, to bezpoœrednie 
przygotowanie do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Tydzieñ ten mo¿na by 
nazwaæ czasem zaproszenia. W ci¹gu tych dni, które bezpoœrednio 
poprzedzaj¹ Bo¿e Narodzenie Koœció³ zaprasza. Zaprasza przez ca³¹ 
swoj¹ liturgiê, w której miejsce szczególne zajmuj¹ w ci¹gu tych dni 
tzw. wielkie antyfony zwi¹zane ze œpiewem Magnificat w czasie 
nieszporów. S¹ przepiêkne. zarazem proste i g³êbokie w swej treœci. 
Antyfony te w postaci pieœni adwentowej drukujemy na stronie 3.

Redakcja

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdziernik 2012):

£aski chrztu dost¹pili:
Iga Rychliñska, 14.10.2012
Amelia Klein, 14.10.2012
Wojciech Hering, 14.10.2012
Pawe³ Jatczak, 14.10.2012
Tomasz Rafa³ Ob³oñczyk, 14.10.2012
Pola Antonina Pokorska, 14.10.2012
Micha³ Albert Wandtke, 21.10.2012
Ró¿a Lidia Mielewczyk, 21.10.2012

Sakramentalnym  ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Mateusz Antoni Telega i Anita Kinga Broniewska, 13.10.2012
Rafa³ Wiœniewski i Anna Karolina Liguz, 20.10.2012

Do Pana odeszla:
Leonarda Solnica, l. 93

POCZ¥TEK  ROKU  LITURGICZNEGO
     Od prze³omu X  i XI wieku Rok Liturgiczny rozpoczyna  siê  
pierwsz¹ Niedziel¹ Adwentu, a koñczy  trzydziest¹ czwart¹  
Niedziel¹  Zwyk³¹ - Uroczystoœci¹ Chrystusa Króla. Rok 
liturgiczny prze¿ywamy w okresach Adwentu, Bo¿ego Narodzenia, 
Wielkiego Postu, Wielkanocy. Przed Wielkim Postem i po okresie 
Wielkanocnym liturgia Koœcio³a obejmuje tygodnie zwyk³e. 
Liturgie niedzielne ustalone s¹ w trzech cyklach czytañ 
niedzielnych oznaczonych: A, B i C. Liturgie w dniach 
powszechnych ustalone s¹ w cyklach czytañ powszednich 
oznaczonych: I i II. Na  rozpoczynaj¹cy siê rok  liturgiczny mamy 
cykl niedzielnych czytañ: C, a cykl powszednich czytañ:  I.

W naszym koœciele w okresie 
Adwentu odprawiane s¹ 

RORATY codziennie 
od poniedzia³ku do soboty 

30o godzinie 6 .
Zapraszamy wszystkich, a dzieci 

z lampionami roratnimi.
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Z cyklu: Nasza obecnoœæ w Koœciele

WSPÓ£TWORZENIE PRZEZ UCZESTNICTWO

Zgodnie z zapowiedzi¹ prezentujemy poni¿ej gesty i postawy 
zwi¹zane z przyjmowaniem Komunii œw. oraz zagadnienia zwi¹zane z 
pos³ug¹ nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw.

KOMUNIA ŒWIÊTA

W OWMR w p.160 czytamy:
160. Nastêpnie kap³an bierze patenê lub puszkê i podchodzi do 
przyjmuj¹cych Komuniê, którzy zazwyczaj zbli¿aj¹ siê procesjonalnie.
Nie wolno samym wiernym braæ konsekrowanego Chleba ani kielicha Krwi 
Pañskiej, ani tym bardziej przekazywaæ miêdzy sob¹ z r¹k do r¹k. Wierni 
przyjmuj¹ Komuniê œwiêt¹ w postawie klêcz¹cej lub stoj¹cej, zgodnie z 
postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeœli przystêpuj¹ do niej stoj¹c, 
zaleca siê, aby przed przyjêciem Najœwiêtszego Sakramentu wykonali 
nale¿ny gest czci, który winien byæ okreœlony tym samym postanowieniem. 
161. Je¿eli udziela siê Komunii œwiêtej tylko pod postaci¹ chleba, kap³an 
ka¿demu z przyjmuj¹cych ukazuje nieco uniesion¹ Hostiê, mówi¹c: Cia³o 
Chrystusa. Przystêpuj¹cy do Komunii œwiêtej odpowiada: Amen i 
przyjmuje Najœwiêtszy Sakrament do ust lub, jeœli jest to dozwolone, na 
d³oñ, wed³ug swego uznania. Przystêpuj¹cy do Komunii spo¿ywa ca³¹ 
œwiêt¹ Hostiê tu¿ po jej przyjêciu. 

Instrukcja Episkopatu w odniesieniu do tego tematu stwierdza:
27. Komunii œw. udziela siê przez podanie Hostii wprost do ust. Wierni 
przyjmuj¹ Komuniê œw. w postawie klêcz¹cej. Mog¹ równie¿ staæ, gdy 
przemawiaj¹ za tym szczególne okolicznoœci. Je¿eli udziela siê Komunii 
pod dwiema postaciami, przyjmuj¹cy j¹ stoj¹c. W czasie procesji do 
Komunii œw. nale¿y troszczyæ siê o zachowanie wzorowego porz¹dku.

W Komunikacie z 331 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
czytamy
5. Episkopat Polski wyra¿a nadziejê, ¿e Rok Eucharystii wzmocni wiarê i 
czeœæ do Jezusa Chrystusa obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie. Biskupi 
z mi³oœci¹ przypominaj¹, ¿e tylko do pasterzy Koœcio³a nale¿y wdra¿anie 
szczegó³owych norm dotycz¹cych sprawowania Eucharystii. Biskupi 
zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednog³oœnie przyjêli, ¿e w Polsce 
Komunii œw. udziela siê przez podanie Hostii wprost do ust. Je¿eli jednak 
ktoœ poprosi, gestem wyci¹gniêtej d³oni, o Komuniê œw. na rêkê, nale¿y mu 
Jej w taki sposób udzieliæ.

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŒWIÊTEJ

 W sprawie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œw. obowi¹zuj¹ m.in.  
Kan 230 § 3 oraz kan 910§ 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 230
§ 3. Tam, gdzie to doradza koniecznoœæ Koœcio³a, z braku szafarzy, tak¿e 
œwieccy, chocia¿by nie byli lektorami lub akolitami, mog¹ wykonywaæ 
pewne obowi¹zki w ich zastêpstwie, mianowicie: pos³ugê s³owa, 
przewodniczyæ modlitwom liturgicznym, udzielaæ chrztu a tak¿e rozdzielaæ 
Komuniê œwiêt¹, zgodnie z przepisami prawa.
Kan. 910 -

§1. Zwyczajnym szafarzem Komunii œwiêtej jest biskup, prezbiter i 
diakon.

§2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii œwiêtej jest akolita oraz wierny, 
wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3.

Zatwierdzona przez Ojca œwiêtego papie¿a Paw³a VI  instrukcja 
"IMMENSAE CARITATIS" w czêœci I - NADZWYCZAJNI SZAFARZE 
UDZIELANIA KOMUNII ŒW. Stwierdza  m.in:

Aby zatem wierni, znajduj¹c siê w stanie ³aski i kieruj¹c siê w³aœciw¹ i 
pobo¿n¹ intencj¹ pragn¹ uczestniczyæ w œwiêtej uczcie, nie byli pozbawieni 
tej sakramentalnej pomocy i pociechy, wyda³o siê Papie¿owi rzecz¹ s³uszn¹ 
ustanowiæ nadzwyczajnych szafarzy, którzy by mogli sobie oraz innym 
wiernym udzieliæ Komunii, z zachowaniem okreœlonych ni¿ej warunków:
I. Ordynariusze miejsca otrzymuj¹ w³adzê, na podstawie której mog¹ 
zezwalaæ - w pojedynczych wypadkach, na pewien okres czasu lub, gdy 
przynagla koniecznoœæ, na sposób sta³y - odpowiedniej osobie, imiennie 
wybranej, a¿eby mog³a jako szafarz nadzwyczajny udzieliæ Komunii œw. 
sobie, .innym wiernym oraz zanosiæ j¹ chorym pozostaj¹cym w domu,
IV. Przez osobê odpowiedni¹, o której mowa w nn. I i II rozumie siê: lektora, 
alumna wy¿szego Seminarium, Zakonnika, zakonnicê, katechistê, wiernego 
mê¿czyznê lub kobietê - z zachowaniem okreœlonej tu kolejnoœci, któr¹ 
jednak mo¿e zmieniæ Ordynariusz miejsca wed³ug roztropnego uznania.
Natomiast Instrukcja w sprawie formacji i sposobu  wykonywania pos³ugi 
nadzwyczajnych szafarzy komunii œwiêtej, zatwierdzona przez 248 

Konferencjê Plenarn¹ Episkopatu Polski, obraduj¹c¹ w £odzi w dniach 
21-22 czerwca 1991 r., stwierdza m.in.:
II. Pos³uga nadzwyczajnych szafarzy komunii œwiêtej podczas mszy 
œwiêtej 
Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii œw. gdy 
przystêpuje do niej wiêksza liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy 
szafarze ci s¹ zajêci innymi czynnoœciami duszpasterskimi lub gdy 
udzielanie Komunii œw. utrudnia im stan zdrowia albo podesz³y wiek. 
Poza przypadkami choroby lub niedo³ê¿noœci odprawiaj¹cy kap³an a 
tak¿e koncelebransi, nie mog¹ wyrêczaæ siê pos³ug¹ pomocników, sami 
nie rozdzielaj¹c Komunii œwiêt¹. 

Bardziej szczegó³owo czynnoœci nadzwyczajnych szafarzy zosta³y 
okreœlone w  innych dokumentach takich jak Instrukcja w sprawie 
formacji i sposobu wykonywania pos³ugi nadzwyczajnego  szafarza 
Komunii œw. w Archidiecezji Gdañskiej.

RELIGIJNIE UZASADNIONE POS£USZEÑSTWO

 Celowym wydaje siê wyjaœnienie obowi¹zku stosowania siê do 
cytowanych wy¿ej i wszystkich innych ustaleñ w³adzy koœcielnej.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego mo¿emy przeczytaæ:
Kan. 209 -

§ 1. Wierni zobowi¹zani s¹ – ka¿dy przez swoje w³asne dzia³anie – 
zachowaæ zawsze wspólnotê z Koœcio³em.
§ 2. Z wielk¹ pilnoœci¹ wierni powinni wype³niaæ obowi¹zki, którymi s¹ 
zwi¹zani zarówno wobec Koœcio³a powszechnego, jak i partykularnego, 
do którego nale¿¹ zgodnie z przepisami prawa.
Kan. 210 – Wszyscy wierni, zgodnie z w³asn¹ pozycj¹, winni staraæ siê 
prowadziæ ¿ycie œwiête, przyczyniaæ siê do wzrostu Koœcio³a i ustawicznie 
wspieraæ rozwój jego œwiêtoœci.
Kan. 211 – Wszyscy wierni maj¹ obowi¹zek i prawo wspó³pracy w tym, 
aby Bo¿e przepowiadanie zbawienia rozszerza³o siê coraz bardziej na 
wszystkich ludzi ka¿dego czasu i ca³ego œwiata.
Kan 212

§1. To, co œwiêci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaœniaj¹ 
jako nauczyciele wiary albo postanawiaj¹ jako kieruj¹cy Koœcio³em, 
wierni, œwiadomi w³asnej odpowiedzialnoœci, obowi¹zani s¹ wype³niaæ z 
chrzeœcijañskim pos³uszeñstwem.

§ 2. Wierni maj¹ prawo, by przedstawiaæ pasterzom Koœcio³a swoje 
potrzeby, zw³aszcza duchowe, jak równie¿ swoje ¿yczenia.

Ks. Mieczys³aw Ozorowski - profesor nadzwyczajny i prodziekan 
Wydzia³u Teologicznego na Uniwersytecie kard. S. Wyszyñskiego w 
Warszawie, autor licznych artyku³ów z zakresu sakramentologii oraz 
ma³¿eñstwa i rodziny, od wielu lat zwi¹zany z Odnow¹ w Duchu 
Œwiêtym, nale¿y do Rady Programowej Zeszytów Odnowy - pisze na 
temat pos³uszeñstwa:
Pos³uszeñstwo wierz¹cych w Koœciele obejmuje wyznawanie tych samych 
artyku³ów wiary i zachowywanie dyscypliny koœcielnej. Dotyczy to 
wymogów praktycznych obowi¹zuj¹cych w Koœciele powszechnym i tych 
ustanowionych przez biskupa diecezjalnego. Je¿eli mamy jakieœ 
w¹tpliwoœci, lokalny biskup jest w³aœciwym autorytetem, którego poleceñ 
mamy s³uchaæ. Pos³uszeñstwo wiary obejmuje tak¿e przepisy liturgiczne, 
których samemu nie mo¿na dowolnie interpretowaæ ani zmieniaæ. 
Równie¿ nabo¿eñstwa i modlitwy prywatne podlegaj¹ nadzorowi w³adzy 
koœcielnej. Ludzie œwieccy w swojej gorliwoœci mog¹ domagaæ siê 
zapewnienia sobie odpowiedniej opieki duchowej, ale nie powinni 
przesadzaæ.

Cytowanym wy¿ej postanowieniom w³adzy koœcielnej w³aœciwego 
znaczenia nadaj¹ s³owa Modlitwy Arcykap³añskiej w czasie Ostatniej 
Wieczerzy:
    Nie tylko za nimi proszê, ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹ 
wierzyæ we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a 
Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Ty 
Mnie pos³a³ (J17,20-21)

Redakcja
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[2] Ogólny Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego 2002()
[3] Inst. Kongr. Sakr. "IMMENSAE CARITATIS" z 20 stycznia 1973 r.
[4] Instrukcja w sprawie formacji i sposobu  wykonywania pos³ugi 
      nadzwyczajnych szafarzy komunii œwiêtej zatw. przez 248 KPEP.
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nadzwyczajnego szafarza komunii œwiêtej w Arch. Gdañskiej.
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SIEDEM  ANTYFON  ADWENTOWYCH
     Ze Œpiewnika Koœcielnego Micha³a Mioduszewskiego z roku 1841 
drukujemy pieœñ adwentow¹, której s³owa pochodz¹ z Liturgii Godzin, 
gdzie wystêpuj¹ jako antyfony w kolejnych 7 dniach przed Bo¿ym 
Narodzeniem. Melodiê skomponowa³ Micha³ Marcin Mioduszewski.

1. M¹droœci, która z Bo¿ych ust wyp³ywasz, * wszystko urz¹dzasz, * 
zewsz¹d cel dobywasz; * PrzyjdŸ nas nauczyæ drogi roztropnoœci, * 
Wieczna m¹droœci!
2. O Adonai! Wodzu Izraela, * Coœ go wybawi³ z r¹k nieprzyjaciela, * 
Przyb¹dŸ upad³ym pod ciê¿kim brzemieniem, * Z  silnym ramieniem!
3. Korzeniu Jesse! Tyœ chor¹gwi¹ ludów, * Zamilkn¹ króle na widok 
Twych cudów: * Przyb¹dŸ i poœpiesz, u¿al siê z³ej doli, * Wybaw z 
niewoli!
4. Kluczu Dawidów! Izaraela Bo¿e, * Co Ty otworzysz, nikt zamkn¹æ 
nie mo¿e; * Przyb¹dŸ, a wywiedŸ moc¹Twej prawicy * WiêŸniów z 
ciemnicy!
5. O Wschodzie ranny! Œwiat³o wiekuiste, * Sprawiedliwoœci s³oñce 
promieniste, * Przyb¹dŸ i oœwieæ w ciemnoœciach siedz¹ce * Nêdznych 
tysi¹ce!
6. Królu narodów! Tyœ ich upragnieniem, * Tyœ jest wêgielnym jednoœci 
kamieniem, * Przyb¹dŸ, niech cz³owiek przez Ciebie stworzony, * 
Bêdzie zbawiony!
7. Emanuelu! Królu! Prawodawco, * Oczekiwanie narodów i Zbawco; * 
Przyb¹dŸ i nasze wys³uchaj wo³anie, * Bo¿e, nasz Panie!

M¹    -  droœ       -   ci,            któ    -      ra               z ust          Bo    -   ¿ych      wy-
Wszy - stko            u   -        rz¹     -    dzasz           zew     -   sz¹d        cel         do-

-   p³y       -        wasz;
-    by        -       wasz

Przy      -     b¹dŸ      i              na        -       ucz

  nas           dróg           roz       -     trop          -      noœ          -           ci,

Wie      -     czna          M¹      -        dro                  -                     œci.

W

NASZA OBECNOŒÆ W KOŒCIELE 

eszliœmy w zapowiedziany 
przez Benedykta XVI dla 
c a ³ e g o  K o œ c i o ³ a  

powszechnego Rok Wiary.  W zwi¹zku 
z tymi  wydarzeniami, a tak¿e chc¹c 
wp³yn¹æ w jakiœ sposób na zwiêkszenie 
aktywnoœci  wiernych, proponujemy 
Czytelnikom nowy cykl: 

Pierwszy artyku³ z tego cyklu 
ukaza³ siê ju¿ w poprzednim i bie¿¹cym 
(obok) numerze Rodziny Osowskiej. W cyklu tym publikowane 
bêd¹ m.in. dokumenty Koœcio³a, które okreœlaj¹ nasze, osobiste 
relacje i bezpoœrednie nasze uczestnictwo np. w celebracjach 
liturgicznych, opracowania zagadnieñ dotycz¹cych modlitwy, 
bogactwa ³ask, które w d³ugoletniej swojej tradycji wypracowa³ 
Koœció³ œw. a którymi Chrystus chce nieustannie nas obdarowywaæ 
w³aœnie przez poœrednictwo Koœcio³a (np. odpusty) i inne tematy.

Mamy nadziejê, ¿e publikowane teksty spotkaj¹ siê z 
zainteresowaniem Czytelników.

Redakcja

UNIWERSYTET BIBLIJNY

W dniu 29. wrzeœnia br w Kielcach mia³a miejsce uroczysta 
inauguracja . W 
uroczystoœci uczestniczy³ ks. kard. Gianfranco Ravasi. Ni¿ej 

krótki fragment wypowiedzi ks. prof. dr. hab. Henryka Witczyka, 
przewodnicz¹cego Dzie³a Biblijnego im. Jana Paw³a II oraz pierwszego 
dyrektora Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.:

Opatrznoœæ tak pisze nasze historie, ¿e nasze drogi przecinaj¹ siê pod 
znakiem w³aœnie Bo¿ej Opatrznoœci i ³aski. Jestem g³êboko wzruszony i 
bardzo wdziêczny Opatrznoœci Bo¿ej za ten wielki dar obecnoœci ks. kard. 
tutaj, w tym koœciele œw. Trójcy w roli inauguratora i pierwszego profesora 
wyk³adowcy Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Pragnê w imieniu 
w³asnym, moderatorów diecezjalnych Dzie³a Biblijnego i wszystkich 
cz³onków Dzie³a Biblijnego tutaj obecnych z ró¿nych oœrodków w Polsce, 
w tym uroczystym momencie prosiæ ksiêdza kardyna³a, aby zechcia³ byæ 
równie¿ mecenasem duchowym wielkim kanclerzem naszego 
Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziêkujê równie¿ ks. bp. 
Kazimierzowi Ryczanowi, pasterzowi koœcio³a na ziemi œw. Krzy¿a, za 
opiekê nad rodz¹cym siê Telewizyjnym Uniwersytetem Biblijnym. Proszê, 
aby ks. bp chcia³ dalej wspieraæ nas swoj¹ m¹droœci¹ i odwag¹, wiar¹ i 
serdeczn¹ ojcowsk¹ modlitw¹. Bóg zap³aæ Ekscelencjo.

Wyk³ady telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego odbywaj¹ siê na 
antenie telewizji TRWAM w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca o godzinie 

0010 , tak wiêc ka¿dy zainteresowany  treœci¹ ksi¹g biblijnych bêdzie móg³ 
pog³êbiaæ swoje wiadomoœci w tym zakresie korzystaj¹c z wiedzy 
uznawanych autorytetów w tej dziedzinie.

AB

Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

ŒWIÊTY ZWYCIÊ¯A!

W niedzielny wieczór 4. 
listopada, po wieczornej 
mszy œwiêtej, w górnym 

koœciele, zebra³a siê nasza m³odzie¿ 
p o d  d o w ó d z t w e m  k s i ê d z a  
Seweryna, przy wspó³pracy ks. 
£ukasza oraz zespo³u Effatha, na 
czuwaniu Holy Wins.

Holy Wins, czyli “Œwiêty zwy-
ciê¿a”, to chrzeœcijañski wieczór 
chwa³y, który powsta³ jako alterna-
tywa dla zwyczaju Halloween.

Po nabo¿eñstwie w kawiarni 
Betania odby³a siê skromna agapa.

Cieszylibyœmy siê, gdyby Holy 
Wins sta³ siê tradycj¹ naszej 
wspólnoty parafialnej.

JJ

KONCERT  RODZINNY

W
00 niedzielê 14. listopada o godzinie 17  w naszym dolnym 

koœciele mogliœmy wys³uchaæ koncertu,  którego 
wykonawcami byli cz³onkowie rodziny Raatz i Wandtke. 

Wszyscy wykonawcy to zawodowi muzycy, wywodz¹cy siê z 
Osowy. Us³yszeliœmy zarówno muzykê klasyczn¹, jak i utwory 
tzw. rozrywkowe.

Foto: M  Biernatarek

Foto: Mateusz Feldzensztajn

Foto: zensztajnMateusz Feld



Matka Bo¿a z Guadelupe
W roku liturgicznym wspomnienie 12. grudnia

Kult Matki Bo¿ej - Morenita (Czarnulka) istnieje w Meksyku od dnia 
9. grudnia 1531 roku, od chwili gdy ukaza³a siê Indianinowi z 
pokolenia Azteków - Juanowi Diego. Maryja poprosi³a go, by na 

wzgórzu Tepeyac zbudowano kaplicê ku Jej czci. St¹d bêdzie okazywaæ 
mi³oœæ, wspó³czucie, pomoc i obronê wszystkim mieszkañcom tego kraju; 
s³uchaæ ich skarg i nieœæ lekarstwo na ich nêdze, ból i cierpienie.

12. grudnia matka Bo¿a przygotowa³a 
specjalny znak, by przekonaæ biskupa i sk³oniæ 
go do wybudowania kaplicy. Najpierw ze 
zdumieniem zobaczy³ œwie¿e ró¿e, które 
pojawi³y si w grudniu, w zimie, a potem na 
swojej opoñczy Juan i biskup ze swoim 
otoczenie dostrzegli przepiêkny wizerunek 
Matki Bo¿ej. To jest w³aœnie ich wspania³y 
obraz Matki z Guadelupe - Patronki Ameryki.

I tak najpierw zbudowano kaplicê. Ze 
wzglêdu jednak na tysi¹ce pielgrzymów 
zarówno Hiszpanów, a zw³aszcza ogromne 
rzesze Indian, w roku 1709 zbudowano 
ogromn¹ œwi¹tyniê barokow¹. Ale i to nie 
wystarczy³o, bowiem rocznie obraz Matki z 
Guadelupe odwiedza³o 10 do 12 milionów 
wiernych. Dlatego wzniesiono now¹ bazylikê 
ze szk³a i betonu w ksztacie meksykañskiego 

sombrero i to tam Jan Pawe³ II wyniós³ na o³tarze indiañskiego m³odego 
cz³owieka Juana Diego i tam w sanktuarium dokonuj¹ siê nieustannie liczne 
nawrócenia i uzdrowienia.

A na czym polega wyj¹tkowoœæ obrazu Matki z Guadelupe?
1.  Ten obraz ma charakter tzw. acheiropoietos - po wieloletnich 

badaniach naukowych dla ka¿dego, nieuprzedzonego i otwartego na prawdê 
cz³owieka, staje siê oczywiste, ¿e obraz ten nie ma pochodzenia ludzkiego, 
lecz Bo¿ego.

a) obraz ten znajduje siê na indiañskim p³aszczu (tilma) wykonanego z 
w³ókien agawy, którego trwa³oœæ siêga do 20 lat. Maryja wiêc zostawi³a 
swoj¹ poistaæ na najbardziej nietrwa³ym materiale. Tkanina ta jednak trwa 
przez parê wieków i wbrew wszelkim prawom natury nie ulega procesowi 
rozk³adu.

b) eksperci z³ynnej firmy Kodak przeprowadzili szczególowe badania 
wizerunku Matki Bo¿ej i stwierdzili, ¿e nie zosta³ on namalowany ludzk¹ 
rêk¹ oraz ¿e ma wszelkie cechy fotografii. Nie ma na nim ¿adnych œladów 
pêdzla i farb, a wiêc mamy do czynienia z faktem, któregonauka nie potrafi 
wyjaœniæ.

c) niezwykle wa¿n¹ rolê w badaniach obrazu odgrywa fotografia: 
miêdzy innymi w roku 1979,gdy zastosowano technikê cyfrow¹, przy 

4                                                                                             RODZINA   OSOWSKA  NR 9 (163)

Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich powiêkszeniu 2500-krotnym zobaczono w rogówkach Matki Bo¿ej 13 osób 
- wszystkie, które by³y obecne 12. grudnia 1531 roku w pokoju biskupa z 
Juanem Diego na czele.

2. W ci¹gu 10 lat od zdobycia Meksyku przez Hiszpanów w roku 1521, 
a¿ do objawieñ na wzgórzu Tepeyac, misjonarzom uda³o siê nawróciæ na 
chrzeœcijañstwo tylko niewielk¹ liczbê Indian. Natomiast po objawieniach 
w roku 1531 nast¹pi³a najwiêksza w dziejach œwiata liczba nawróceñ na 
chrzeœcijañstwo. Indianie, którzy do tej pory byli bardzo wrogo nastawieni 
wobec najeŸdŸców i ich religii oraz kultury, dziêki obrazowi z Guadelupew 
ci¹gu 7 lat oko³o 9 milionów przyjê³o chrzest i sta³o siê bardzo gorliwymi 
katolikami.

Nadto warto jeszcze wspomnieæ decyduj¹ca rolê w nawracaniu 
wszystkich Indian, obok samego obrazu, ca³¹ bogat¹ symbolikê zawart¹ w 
wizerunku Matki Bo¿ej. Ci ludzie nie umieli czytaæ a oto mieli przed 
oczyma swoist¹ Biblia pauperum czyli Pismo œwiête w obrazach.

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

   Niegdyœ œwiêty biskup z 
M y r y  b y ³  j e d n y m  z  
wa¿n ie j szych  œwiê tych  
chrzeœcijañstwa. Dziœ sta³ siê 
“ œ w i ê t y m  k o m e r c j i ” .  
Wspó³czesnoœæ odar³a go z 
ornatu, z g³owy zdjê³a mitrê i 
zabra³a pastora³.

  “Œwiêtego krasnala” - jak 
nietrudno zgadn¹æ - wymyœlili 
amerykañscy specjaliœci od 
reklamy. Dziœ byœmy powiedzieli, 
¿e to taki œwiêty po obróbce w 
McDonald’s.

Pewnie dziœ  œw.  Miko³aj z Myry patrzy na to wszystko z Nieba i ³apie siê za g³owê. Bowiem jego popularnoœæ to iluzja.

  

o, co dzieje siê dzisiaj w supermarketach, sprawia wra¿enie, jakby Bo¿e Narodzenie zaczyna³o siê dzieñ po Wszystkich Œwiêtych. Bez okresu 
wyczekiwania na narodzenie Jezusa, wypatrywania Jego przyjœcia na œwiat, które dopiero nast¹pi. Œw. pamiêci ks. Janusz Pasierb poeta 
przypomina³ kiedyœ, ¿e liturgia adwentowa wzywa nas do czuwania, abyœmy nie zmarnowali naszego ¿ycia. Bo Adwent daje nam czas na 

przygotowanie siê do Bo¿ego Narodzenia. I nie chodzi tu o makowce, karpie, prezenty i wigilijne uszka, lecz o przygotowanie duchowe. Adwent jest 
czasem przygotowania siê na przyjœcie Boga Cz³owieka. Je¿eli nie ma Adwentu, nie ma w³aœciwego prze¿ycia œwi¹t. Duchowni ostrzegaj¹: je¿eli nie 
bêdziemy wypatrywaæ Jezusa, Bo¿e Narodzenie nam przemknie.

ŒW. MIKO£AJ  -  BISKUP,  NIE  KRASNAL

T

Dyrekcja  Szko³y Podstawowej Nr 81
oraz

P.Z. CARITAS 
parafii Chrystusa Zbawiciela 

zapraszaj¹
osoby  starsze  i  osoby  samotne

na  tradycyjne

które odbêdzie siê
w sobotê 15. grudnia 

ooo godzinie 11
w Szkole przy ulicy Siedleckiego.

Zapraszamy równie¿
parafialnych Duszpasterzy,

przedstawicieli Rady i Zarz¹du Osiedla, 
MOPS’u, Policji, Przychodni oraz

 osiedlowych mediów.

SPOTKANIE  
OP£ATKOWE

PILNIE POTRZEBA!
    Podopieczny Parafialnego CARITAS, samotnie wychowuj¹cy 
6-letniego syna, poszukuje mieszkania w Osowie.
Kontakt w tej sprawie - Parafialny CARITAS. Tel 511 170 172
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