
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
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www.zbawiciel.gda.pl
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W niedzielê 4. marca
WIZYTACJA  KANONICZNA

W  NASZEJ  PARAFII

Zgodnie z Kan. 396 Kodeksu Prawa Kanonicznego biskup 
jest zobowi¹zany w ci¹gu piêciu lat przeprowadziæ 
wizytacjê ca³ej diecezji. Wynika z tego, ¿e ka¿da parafia 

w diecezji jest wizytowana przez biskupa co 5 lat.
W dokumentach III Synodu Gdañskiego znajdujemy 

INSTRUKCJÊ O KANONICZNEJ WIZYTACJI PARAFII  
(1.12), w której w punkcie 1. czytamy: 

Biskup diecezjalny jest kap³anem, nauczycielem i pasterzem 
wspólnoty diecezjalnej. W swej pos³udze pasterskiej uwydatnia 
te¿ eklezjaln¹ strukturê diecezji, g³ównie zaœ, gdy celebruje 
Eucharystiê i g³osi s³owo Bo¿e w poszczególnych parafiach oraz 
utwierdza wspólnotê w wierze, nadziei i mi³oœci. Biskup 
realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach kanonicznej 
wizytacji parafii.

W naszej Parafii poprzedni¹ wizytacjê kanoniczn¹ 
przeprowadzi³ ksi¹dz arcybiskup Tadeusz Goc³owski w roku 
2006.

Jaki przebieg ma wizytacja kanoniczna parafii? Otó¿ 
wspomniana wy¿ej INSTRUKCJA precyzuje jej przebieg. 
Miêdzy innymi parê tygodni przed wizytacj¹ Proboszcz 
przedk³ada Biskupowi Wizytatorowi program wizytacji i 
sprawozdanie wizytacyjne. Równie¿ w okresie poprzedzaj¹cym 
wizytacjê z polecenia Wizytatora przedstawiciele Kurii 
przeprowadzaj¹ kompetentn¹ kontrolê w zakresie spraw 
gospodarczo-maj¹tkowych oraz w zakresie spraw zwi¹zanych z 
funkcjonowaniem kancelarii parafialnej.

WIELKI 
POST

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

Co warto wiedzieæ 
o wizytacji kanonicznej parafii?

Kiedy sprawowane bêd¹

GORZKIE 
¯ALE,
odprawiane

DROGI 
KRZY¯OWE,

jaki jest program

REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH

dowiesz siê na str. 2 

Dnia 4. marca JE ks. Abp S³awoj Leszek 
G³ódŸ Metropolita Gdañski przeprowadzi 
w naszej parafii wizytacjê kanoniczn¹. 

Wizytacja rozpocznie siê podczas Mszy œw. dla 
30 30

dzieci o godz. 11 . Podczas Mszy œw. o godz. 12  ks. 
Arcybiskup wys³ucha sprawozdañ poszczególnych 
grup duszpasterskich oraz udzieli naszej m³odzie¿y 
sakramentu bierzmowania.

Myœlimy, ¿e nasi parafianie w powinni przed 
spotkaniem przyswoiæ sobie garœæ informacji o 
swoim Arcypasterzu na stronie 2.

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2012):

£aski chrztu dost¹pili:

Nikodem Marcel Kaszubowski  08.01.2012
Igor Bernard  08.01.2012
Wiktor Paw³owski  15.01.2012

Do Pana odesz³a:

Helena Wilczewska  l. 85
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Niedziela, 11 marca
30 7  - Msza œw. z nauk¹
30 9  - 

3010  - Msza œw. z nauk¹
3011  - 
3012  - Msza œw. z nauk¹
0016  - Msza œw. z nauk¹
0017  - 
0020  - Msza œw. z nauk¹- m³odzie¿ licealna i akademicka

Poniedzia³ek, 12 marca
15 7  - Msza œw.
00 8  - Msza œw. z nauk¹-doroœli
30 9  - 
0011  -  
0013  - 
0017 - Msza œw. z nauk¹-doroœli
0018  - Msza œw. z nauk¹-doroœli
3019  - Nauka - m³odzie¿ licealna i akademicka

15 7  - Msza œw.
00 8  - Msza œw. z nauk¹-doroœli

30 9  - 
0011  - 

Msza œw. z nauk¹ – m³odzie¿ gimnazjalna

Nauka -m³odzie¿ gimnazjalna

Nauka -m³odzie¿ gimnazjalna

Msza œw. z nauk¹ – dzieci (dolny koœció³)

Nauka -klasy IV – VI                    

Nauka -klasy 0 -III

Nauka- klasy IV – VI

Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym

Wtorek, 13 marca - DZIEÑ SPOWIEDZI ŒW.

spowiedŸ œw. przed po³udniem 
pó³ godziny przed msz¹ œw.)

(spowiedŸ œw.)        
(spowiedŸ œw.)

 (

 
 

0013  - 
0016  -
0017  - Msza œw. z nauk¹-doroœli
0018  - Msza œw. z nauk¹-doroœli
3019  - Nauka- m³odzie¿ licealna i akademicka

Œroda, 14 marca
15  7  - Msza œw.

00 8  - Msza œw. z nauk¹ -doroœli
30 9  -  
0011  - 
0013  - 
0017  - Msza œw. z nauk¹ -doroœli
0018  - Msza œw. z nauk¹ -doroœli

   W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa bêdzie 
odprawiana  piêæ razy i tak: 

30o godz. 8  czyli po Mszy œw., 
00o godz. 15  po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
30 30o godz. 16  dla dzieci , o 17  dla wszystkich 

00oraz o godz.19  dla m³odzie¿y.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na 

00nabo¿eñstwo Gorzkich ¯alów o godz. 17 . Podczas nabo¿eñstw 
kazania pasyjne bêdzie g³osi³ ks. Andrzej Nowak.

Nauka - klasy 0 – III

Msza œw. z nauk¹ - klasy IV – VI            

Msza œw. z nauk¹ - klasy 0 – III

 
                                                 

(spowiedŸ œw. klas III)
SpowiedŸ œw.

Msza œw. z nauk¹ -m³odzie¿ gimnazjalna

DROGA KRZY¯OWA  I  GORZKIE ¯ALE

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

NASZ   ARCYPASTERZ
WIZYTATOR

Urodzi³ siê 13 sierpnia 
1 9 4 5  r o k u  w  
Bobrówce  (Arch .  

Bia³ostocka). W 1964 roku 
rozpocz¹³ studia w Bia³ostoc-
kim Seminarium Duchownym 
sk¹d, w trzecim roku nauki, 
powo³ano go na pe³ne dwa lata 
do wojska. S³u¿bê wojskow¹ 
odby³ w jednej z utworzonych 
wówczas kompanii kleryckich 
w 32. Budziszyñskim Pu³ku 
Z m e c h a n i z o w a n y m  w  
Ko³obrzegu oraz Mazurskiej 
B r y g a d z i e  S a p e r ó w  w  
Szczecinie-Podjuchy.

Œwiêcenia kap³añskie 
otrzyma³ 14. czerwca 1970 
roku z r¹k Bp. Henryka 
Gulbinowicza, administratora 
apostolskiego w Bia³ymstoku. 

Po œwiêceniach pracowa³ duszpastersko w Szudzia³owie na 
Bia³ostocczyŸnie i w Pary¿u wœród Polonii. Studia kanoniczne odby³ w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzowa³ siê w Rzymie w 
zakresie prawa kanonicznego Katolickich Koœcio³ów Wschodnich. 

W okresie od marca do grudnia 1980 roku by³ pracownikiem 
nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Nastêpnie pracowa³ w Kurii 
Arcybiskupiej i S¹dzie Arcybiskupim w Bia³ymstoku. Jednoczeœnie by³ 
dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 roku by³ kapelanem 
"Solidarnoœci" Regionu Bia³ystok. 

Od wrzeœnia 1981 roku rozpocz¹³ pracê w Watykanie, w Kongregacji 
ds. Koœcio³ów Wschodnich. 

W 1984 roku otrzyma³ godnoœæ Pra³ata Jego Œwi¹tobliwoœci. 
21. stycznia 1991 roku, wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego 

w Polsce, zosta³ mianowany przez Ojca Œwiêtego Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego. 23. lutego tego¿ roku, w Jasnogórskiej Bazylice, przyj¹³ 

œwiêcenia biskupie, a dzieñ póŸniej odby³, z ceremonia³em 
wojskowym, uroczysty ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego. 

W1991 roku otrzyma³ z r¹k Prezydenta RP nominacjê na stopieñ 
genera³a brygady Wojska Polskiego, a w 1993 roku na stopieñ genera³a 
dywizji. W uznaniu zas³ug na polu duszpasterstwa wojskowego 
Prezydent RP, Lech Wa³êsa, w 1995 roku nada³ mu Krzy¿ Oficerski 
Polonia Restituta. 

W 1994 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powo³a³ go do grona 
konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Koœcio³ów Wschodnich. 

Od dnia 2. maja 1995 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu 
Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim.

W 1998 roku zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi w s³u¿bie duszpasterskiej w 
Wojsku Polskim oraz za dzia³alnoœæ spo³eczn¹. 

Jest cz³onkiem Rady Episkopatu Polski do spraw Spo³ecznych oraz 
Rady do spraw Polonii i Polaków za granic¹ KEP. Uczestniczy w Komisji 
ds. Sta³ych Kontaktów Episkopatu Francji i Polski. 

By³ cz³onkiem Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego 2000. 
W 2000. roku zosta³  przyjêty do grona Kawalerów Maltañskich w 

randze Kapelana Konwentualnego "ad honorem" a w 2000. roku Prymas 
Polski Kardyna³ Józef Glemp w³¹czy³ go do grona Zakonu Rycerskiego 
Bo¿ego Grobu w Jerozolimie w randze Komandora z Gwiazd¹. 

W 2001. roku zosta³ mianowany Krajowym Duszpasterzem 
Kombatantów a w tym¿e roku zosta³ Przewodnicz¹cym Rady ds. 
Œrodków Spo³ecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. 

W 2002. roku zosta³ Przewodnicz¹cym Zespo³u Biskupów ds. 
Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja oraz wszed³ do Rady Sta³ej 
Konferencji Episkopatu Polski. 

W roku 2004. zosta³ Arcybiskupem i ordynariuszem Diecezji 
Warszawsko- Praskiej.

Z Arcybiskupem Metropolit¹ Gdañskim Tadeuszem Goc³owskim 
wspó³dzia³a³ m.in. w Komisji Wspólnej Rz¹du RP i Konferencji 
Episkopatu Polski oraz w Zarz¹dzie Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. 

17. kwietnia 2008 r. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI mianowa³ Ksiêdza 
Arcybiskupa - Metropolit¹ Gdañskim. Swoj¹ now¹ pos³ugê Abp 
Metropolita obj¹³ podczas uroczystego ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdañsku Oliwie w dniu 26. kwietnia; 29. czerwca 
2008 r. w Rzymie otrzyma³ z r¹k Papie¿a Benedykta XVI paliusz - znak 
metropolity. 

Na podstawie informacji na serwerze http://www.diecezja.gda.pl/ 
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de Montfort,  zawartych  w 
T R A K T A C I E  O  
D O S K O N A £ Y M  
N A B O ¯ E Ñ S T W I E  D O  
N A J Œ W I Ê T S Z E J  M A RY I  
PANNY, poœwiêci³o siê osobiœcie 
Najœwiêtszej Maryi Pannie. 
Uzasadnienie aktu poœwiêcenia 
przedstawione przez œw. Ludwika 
jest niezwykle interesuj¹ce i 
choæby dlatego zachêcamy do 
przybli¿enia sobie treœci Traktatu, 
co jest o tyle u³atwione, ¿e 
TRAKTAT mo¿na znaleŸæ w 
naszej bibliotece parafialnej.

W  b i e ¿ ¹ c y m  r o k u  z  
inicjatywy ksiêdza proboszcza spotkania pierwszo- sobotnie wzbogacone 
zosta³y o agapê. Jak wyjaœni³ ks. proboszcz, spotkania eucharystyczne, 
czyli udzia³ we Mszy œwiêtej, bardzo dawno temu  koñczy³y siê w³aœnie 
spotkaniem przy stole, kiedy to uczestnicy mieli okazjê podzieliæ siê 
wzajemnie ró¿nymi sprawami. Dlatego w³aœnie chcemy taki zwyczaj 
upowszechniæ w naszej parafii.

Do wszystkich parafian a szczególnie do czcicieli Maryi kierujemy 
wiêc zaproszenie do udzia³u w nabo¿eñstwach wynagradzaj¹cych  w ka¿d¹ 

00pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o godzinie 8  i prosimy wzi¹æ pod uwagê, ¿e 
nabo¿eñstwo sk³ada siê z kilku czêœci – Mszy œw, wystawienia 
Najœwiêtszego Sakramentu, odmówienia jednej czêœci ró¿añca po³¹czonej 
z g³êbszym  rozwa¿aniem jednej z tajemnic  i koñczy siê agap¹ je¿eli ta 
ostatnia czêœæ  zostanie zaakceptowana  przez uczestników.

Spotkania comiesiêczne w drug¹ œrodê miesi¹ca po Mszy œw o godz 
0018 , które z regu³y sprawowane s¹ w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV 

TRWAM, przeznaczone s¹ na rozmowy, dyskusje na ró¿ne, chocia¿ z 
oczywistych wzglêdów zawsze zwi¹zane z religi¹, tematy. 

W czasie tych spotkañ chêtni maja równie¿ mo¿liwoœæ przekazania 
ofiar na potrzeby Radia Maryja.

AB

APOSTOLAT  MARYJNY 
W   ROKU  2011

Dzia³aj¹cy, w naszej wspólnocie parafialnej od 2005 roku,  
Apostolat Maryjny, w minionym roku kontynuowa³, przy 
wspó³pracy ksiêdza proboszcza, tzw nabo¿eñstwa pierwszo- 

sobotnie oraz comiesiêczne spotkania formacyjno - dyskusyjne.
Wyjaœnienia zapewne wymaga okreœlenie: tzw nabo¿eñstwa pierwszo 

sobotnie. Otó¿ s¹ to nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi, 
odprawiane w pierwsze soboty miesi¹ca, których intencj¹ jest 
wynagrodzenie obelg czynionych przez ludzi Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Okreœlenie „tzw” wynika st¹d, ¿e nazwa ta nie jest jeszcze oficjalnie 
zatwierdzona przez Koœció³, chocia¿ czynione s¹  dzia³ania zmierzaj¹ce w 
tym kierunku. Zwolennikiem tych nabo¿eñstw by³ b³ogos³awiony Jan 
Pawe³ II. A nazwa ta wziê³a swój pocz¹tek w prywatnych objawieniach 
siostry £ucji. Otó¿ siedem lat po zakoñczeniu fatimskich objawieñ Matka 
Bo¿a zezwoli³a siostrze £ucji na ujawnienie drugiej czêœci tajemnicy 
fatimskiej. Jej przedmiotem by³o nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca 
Maryi. 10. grudnia 1925 roku objawi³a siê £ucji Maryja z Dzieci¹tkiem i 
pokaza³a jej cierniami otoczone serce. Dzieci¹tko powiedzia³o:

 Miej wspó³czucie z Sercem Twej Najœwiêtszej Matki, otoczonym 
cierniami, którymi niewdziêczni  ludzie je wci¹¿ na nowo rani¹, a nie ma 
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyci¹ga³.

Maryja powiedzia³a:
Córko moja, spójrz. Serce moje otoczone jest cierniami, którymi 

niewdziêczni ludzie przez bluŸnierstwa i niewdziêcznoœæ stale rani¹. 
Przynajmniej ty staraj siê nieœæ mi radoœæ i oznajmij w moim imieniu,  ¿e 
przybêdê w godzinie œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹ 
spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez 
piêtnaœcie minut rozmyœlania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añcowym 
towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia.

W czasie nabo¿eñstw w pierwsze soboty miesi¹ca staramy siê spe³niæ 
na tyle, na ile jest to dla nas mo¿liwe, proœby przedstawione przez Maryjê
     W minionym roku - w pierwsz¹ sobotê grudnia - wielu uczestników 
nabo¿eñstwa korzystaj¹c ze wskazówek œwiêtego Ludwika Marii Grignion 

Czy jestem katolikiem? (cz. II)

W poprzednim felietonie zwróci³em uwagê na problem walki z 
Koœcio³em i potrzebê Jego obrony. Potraktowa³em temat 
bardziej emocjonalnie, g³ównie dla zwrócenia uwagi na 

zagro¿enia, jakie zewsz¹d siê pojawiaj¹. Has³o: „Trzymajmy siê razem!” 
ma dodaæ nam ducha i odwagi do przeciwstawienia siê atakom na Koœció³. 
Uwa¿nie obserwujmy, co siê dzieje dooko³a, krytycznie przyjmujmy 
informacje z mediów. 

Zastanawiam siê, w jaki sposób mo¿emy siê przeciwstawiaæ. Jak 
powinienem postêpowaæ jako katolik, jak mogê broniæ swojego Koœcio³a? 
Spróbujmy spojrzeæ, czym dysponujemy, jakie posiadamy realne 
mo¿liwoœci. W moim przekonaniu mo¿emy podejmowaæ dzia³ania 
doraŸne i d³ugofalowe. 

Najpierw zastanówmy siê nad tymi mo¿liwoœciami doraŸnymi, 
codziennymi. Wbrew pozorom, jest ich wiele, zauwa¿my niektóre z nich.

Przede wszystkim powinniœmy szukaæ prawdy, a odrzucaæ k³amstwo i 
fa³szyw¹ propagandê. Spróbujmy u¿ywaæ argumentów w dyskusjach, 
pokazujmy wszelkie manipulacje informacjami, które p³yn¹ wezbran¹ 
rzek¹. Nie bójmy siê przedstawiaæ swojego pogl¹du.

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II docenia³ dzia³alnoœæ „Radia Maryja” 
mówi¹c: „Matka Boska ma swoj¹ rozg³oœniê!” Podczas jednej z 
pielgrzymek powiedzia³: "Niech Wasze Radio s³u¿y prawdziwej 
informacji, przepe³nionej mi³oœci¹ i opartej na sprawiedliwoœci. Niech 
przyczynia siê do kszta³towania ludzkich sumieñ w duchu nauki 
Chrystusa". Ojciec Œwiêty Benedykt XVI wyra¿a sw¹ radoœæ z faktu, ¿e 
dziêki Radiu Maryja i zwi¹zanej z nim Telewizji Trwam Jego podró¿e 
apostolskie, audiencje œrodowe i inne wyst¹pienia mog¹ byæ odbierane w 
Polsce w jêzyku ojczystym (z listu Kardyna³a Bertone na 20-lecie RM). 

Ci¹g³y atak na tê rozg³oœniê potwierdza, jaki znacz¹cy wp³yw ma ona 
dla przekazu prawdy i wiary dla spo³eczeñstwa. Spróbujmy wys³uchaæ 
chocia¿ niektórych jej audycji, czy obejrzeæ co nieco w „TRWAM”, a 
przekonamy siê o ich wartoœciach. Oprócz audycji o charakterze 
religijnym, warto ogl¹daæ „Informacje Dnia”, „Polski punkt widzenia”, 
czy te¿ „Rozmowy niedokoñczone”, ale tak¿e wiele innych.  
   Tak¿e tê telewizjê, jak i inne katolickie media, próbuje siê 
zmarginalizowaæ, ograniczyæ mo¿liwoœæ dostêpu dla szerszego grona 
odbiorców. Dlatego te¿ aktualnie wa¿nym dla nas zadaniem jest wspieranie 

wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznanie miejsca na platformie 
cyfrowej dla telewizji TRWAM! Zebrano ponad pó³tora miliona podpisów 
pod petycj¹. Wobec tego nasze w³adze powinny uwzglêdniæ tak masowy 
protest obywateli, nie tylko zreszt¹ katolików.

Popatrzmy teraz na dzia³ania d³ugofalowe. 
Najwa¿niejszym z nich, to wychowanie m³odego pokolenia. W tej 

mierze najwiêksze zadanie do wykonania ma rodzina. Koœció³ i szko³a 
mog¹ jedynie uzupe³niaæ wychowanie. Chocia¿ sytuacja szkolnictwa w 
Polsce staje siê coraz trudniejsza, jest to jednak szersze zagadnienie, warte 
do omówienia oddzielnie. Jednak trzeba tutaj zauwa¿yæ, ¿e likwiduje siê 
wiele szkó³ podstawowych i œrednich, ogranicza nauczanie przedmiotów 
humanistycznych, a szczególnie historii Polski. Nie wp³ywa to na 
prawid³owe wychowanie m³odego pokolenia. 

W tej sytuacji rola rodziny w wychowaniu jest tak wa¿na. W³aœnie 
dlatego wrogie ideologie, takie jak np. neomarksizm i postmodernizm, 
staraj¹ siê os³abiæ rodzinê i przejmowaæ fa³szyw¹ rolê wychowawcz¹: bez 
Boga, bez prawdziwej historii, bez tradycji. A w polskiej tradycji posiadamy 
tak znamienne przys³owia, jak na przyk³ad: „Bez Boga ani do proga!”, 
“Niedaleko pada jab³ko od jab³oni” albo ”Czym skorupka za m³odu 
nasi¹knie...” itd. Czyli ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e najlepszym instrumentem 
dla wychowania m³odego pokolenia jest dobry przyk³ad domu rodzinnego. 
Przyk³ad, jaki mog¹ i powinni dawaæ rodzice lub dziadkowie. To jest 
równie¿ podtrzymywanie naszych narodowych tradycji, naszej wiary, 
naszej to¿samoœci. 

W s³usznej sprawie u¿yjmy talentów, które posiadamy. Nie ka¿dy jest 
pisarzem, poet¹, malarzem czy muzykiem, ale ka¿dy posiada jakiœ, choæby 
najdrobniejszy, talent, którym Stwórca ka¿dego z nas obdarzy³. 

Czy wykorzysta³em swój talent w obronie wiary i Koœcio³a? 
Spróbujmy odpowiedzieæ na to istotne pytanie tak¿e we w³asnym sumieniu. 

Nie sposób jest w krótkich felietonach poruszyæ wszystkie wa¿ne 
zagadnienia dotycz¹ce naszego Koœcio³a. Moim zamiarem jest zwrócenie 
uwagi na niektóre z nich.  

Pamiêtajmy! To my, katolicy, stanowimy Koœció³, broni¹c Go, 
bronimy samych siebie. Warto to rozumieæ i warto siê nad tym zastanawiaæ. 
Si³a Koœcio³a jest w nas! Niech nam na dzisiaj przyœwieca has³o: 
„Trzymajmy siê razem!”. 

Brunon PrzewoŸniak



Œw. Polikarp - patron naszych s¹siadów

Osoby najbardziej zainteresowane sprawami parafialnymi z 
pewnoœci¹ wiedz¹, w jakich okolicznoœciach dosz³o do okreœlenia 
nazwy parafii  “œwiêtego Polikarpa”.

Bogu dziêki - parafia pozyska³a za darmo przepiêkn¹ dzia³kê w bardzo 
atrakcyjnym miejscu, a ofiarodawca uzyska³ zupe³nie niezwyk³y pomnik - 
jego imieniem nazwana zosta³a parafia i koœció³. Najprawdopodobniej 
jedyny koœció³ pod wezwaniem œw. Polikarpa w Polsce.

Bli¿sze zapoznanie siê z ¿yciorysem i pos³ug¹ œwiêtego pozwala z 
radoœci¹ stwierdziæ, i¿ Osowa, a zw³aszcza nasi s¹siedzi, zyskali zupe³nie 
wyj¹tkowego patrona. Dlaczego?

W tradycji chrzeœcijañskiej pojawiaj¹ siê Aposto³owie, a tak¿e 
Ojcowie Apostolscy, wreszcie Ojcowie Koœcio³a.

- Aposto³owie - znamy powszechnie ich imiona, zadania i okolicznoœci 
mêczeñskiej œmierci;

- Ojcowie Apostolscy - s¹ ³¹cznikiem miêdzy uczniami Jezusa a 
póŸniejszym chrzeœcijañstwem; zaliczamy do ich grona œw. Klemensa 
Rzymskiego (+97), œw. Ignacego Antiocheñskiego (+117) oraz œw. 
Polikarpa (+156) i jeszcze mniej znanych;

- Ojcowie Koœcio³a - to ci œwiêci, którzy swoimi pismami, wiedz¹ i 
dzia³alnoœci¹ przyczynili siê do wyjaœnienia prawd wiary, do jej obrony 
przed herezjami i ugruntowania nauki w pierwszych wiekach 
chrzeœcijañstwa.

W okresie póŸniejszym osoby o wyj¹tkowych zas³ugach i dorobku dla 
chrzeœcijañstwa otrzymywa³y tytu³ Doktora Koœcio³a.

Ale wracajmy do naszego bohatera.
      Najstarsze przekazy i informacje pozwalaj¹ nam stwierdziæ, ¿e to œw. 
Jan Aposto³ ustanowi³ swojego ucznia Polikarpa biskupem Smyrny w 
Ma³ej Azji (dzisiejszy Izmir). Zachowa³ siê list z roku 107, w którym œw. 
Ignacy, wieziony okrêtem do Rzymu na mêczeñsk¹ œmieræ, pisze z 
najwiêksz¹ czci¹ o œw. Polikarpiu - nazywaj¹c go dobrym pasterzem, 

  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

4                                                                                             RODZINA   OSOWSKA  NR 2 (156)

Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich niez³omnym w wierze i 
mê¿nym atlet¹ Chrystusa. I 
takim by³ rzeczywiœcie. 

Z innych informacji 
wiemy, ¿e w roku 155 
Po l ika rp  po jecha ³  do  
Rzymu, aby z papie¿em 
Anicetem ustaliæ dzieñ 
obchodzenia Wielkanocy w 
Koœciele.

Z relacji pierwszego 
historyka Koœcio³a Euzebiu-
sza z Cezarei Palestyñskiej 
dowiadujemy siê, ¿e œw. 
Polikarp kierowa³ diecezj¹ 
w Smyrnie  60  la t ,  a  
ukoronowaniem tej dzia³al-
noœci by³a jego mêczeñska 
œmieræ na stadionie w 
Smyrnie w wieku 86 lat. 
Zosta³ oskar¿ony o lekcewa-
¿enie religii pogañskiej i jej 
obrzêdów.

Wiemy dok³adnie, jak wygl¹da³y okolicznoœci œmierci, bo zachowa³ 
siê opis mêczeñstwa œwiêtego biskupa - Martyrium Policarpi. Wed³ug tego 
opisu œwiêty mia³ odzyskaæ wolnoœæ, gdyby tylko wypar³ siê Chrystusa. Na 
tak¹ propozycjê zawo³a³: “Có¿ z³ego wyrz¹dzi³ mi Chrystus, abym mia³ 
swojemu Królowi i Zbawcy z³orzeczyæ?  Nigdy!”. 

Zachowa³ siê tak¿e, bardzo cenny, list œw. Polikarpa, który jest 
œwiadectwem, jak wygl¹da³o ¿ycie chrzeœcijan w tamtym okresie w czasach 
przeœladowañ w Azji Mniejszej.

W liturgii Koœcio³a œw. Polikarpa wspominamy 23. lutego.

Ks. Henryk Bietzke

Z cyklu: Wychowanie cz³owieka szlachetnego

ziesiêæ lat temu, na jednym ze spotkañ Parafialnego Oddzia³u Akcji 
Katolickiej, w punkcie „wolne wnioski”,  nieœmia³o zg³osi³em 
propozycjê dyskusji i dzia³ania na rzecz poprawy procesu 

wychowania dzieci i m³odzie¿y. Uwa¿a³em, ¿e jest z tym w naszym kraju (i 
nie tylko ) Ÿle, obserwuj¹c i dowiaduj¹c siê o brutalizacji nie tylko 
przekazów medialnych (newsy o zbrodniach i przestêpstwach, brutalne 
sceny w filmowych thrillerach itp.) ale te¿ o brutalizacji zachowania czêœci 
m³odzie¿y w szko³ach czy na ulicy. Mojego niepokoju nie podzielili wtedy 
inni uczestnicy spotkania, a mo¿e w myœlach podzielili, ale nie wiedzieli co 
z tym zrobiæ. By³em z tego powodu roz¿alony, ale próbowa³em coœ zacz¹æ 
robiæ na w³asn¹ rêkê. Równolegle zajmowa³em siê propagowaniem 
wychowania m³odzie¿y w harcerstwie i tu mam zadowolenie, ¿e kilka 
rodzin osowskich posz³o tym œladem i kilkudziesiêciu  m³odych ludzi – w 
wiêkszoœci dziewczêta- sta³o siê harcerzami i skorzysta³o ze wspania³ych 
zajêæ i prze¿yæ w harcówce, na obozach i biwakach harcerskich. W 
„Rodzinie Osowskiej” w tym czasie istnia³ na czwartej stronie „K¹cik 
Harcerski”, w którym  ukazywa³y siê ogólnodostêpne dla naszych parafian 
(i nie tylko) informacje i opracowania o tej zas³u¿onej dla dobrego 
wychowania, maj¹cej za sob¹ /w 2011r./ 100 lat, m³odzie¿owej organizacji. 
M.in. w Archiwum „Rodziny Osowskiej” mo¿na znaleŸæ numery 
czasopisma, w których opisywa³em w odcinkach, w skróconej formie, takie 
podstawowe zagadnienia, jak  „Metoda Harcerska” i „Historia 100 Lat 
Harcerstwa Polskiego”.

Obecnie nasta³y warunki, aby nasza gazetka parafialna „poci¹gnê³a” 
temat dobrego wychowania dzieci i m³odzie¿y szerzej, nie ograniczaj¹c siê 
do „K¹cika Harcerskiego” !!! Sk³ania do tego, a nawet zobowi¹zuje  List 
pasterski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce 12-18 wrzeœnia 2011 
r. podpisany przez Pasterzy Koœcio³a katolickiego w Polsce 
zgromadzonych  na 355. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu 
Polski w Licheniu-W³oc³awku w dniach 24-26 czerwca 2011 r.
     List ten i Tydzieñ Wychowania 12-18. 09. 2011 r. nie powinny byæ 
jedynie epizodami naszej historii, w szczególnoœci w zrozumieniu 
nastêpuj¹cego akapitu Listu: …”Koœció³ ma obowi¹zek i pragnienie, by 
s³u¿yæ dzie³u wychowania. Czyni to przez duszpasterstwo i katechezê, a 
tak¿e poprzez katolickie szko³y, przedszkola, parafialne œwietlice i inne 

 „Lepiej póŸno ni¿ wcale”

D

placówki wychowawcze. Na tym jednak nie wyczerpuje siê 
wychowawcza misja Koœcio³a. Pragnie on wspieraæ wszelkie wysi³ki 
podejmowane przez osoby i instytucje, dla których wa¿ne jest dobro 
dzieci i m³odzie¿y”. …

W naszej Gdañskiej Archidiecezji, pod honorowym patronatem  JE Ks. 
Arcybiskupa S. L. G³ódzia, Metropolity Gdañskiego oraz JM prof. dr hab. 
B. Lammka, Rektora Uniwersytetu Gdañskiego, odby³a siê w dniach 25-26 
listopada 2011 r. Konferencja Naukowa, której motywem przewodnim by³o 
has³o: „Edukacja oraz integralny rozwój osoby szans¹ dla Polski i œwiata”.  
Jednym z g³ównych prelegentów tej Konferencji by³ Dariusz Zalewski-
autor dzie³a pedagogicznego pt. „Wychowaæ cz³owieka szlachetnego”, 
który wyg³osi³ na Konferencji referat pt. „ Jak wychowaæ „duchowego 
twardziela – rzecz o klasycznej edukacji katolickiej” 

Aby spopularyzowaæ teoriê klasycznej edukacji katolickiej wœród 
czytelników „Rodziny Osowskiej”, a szczególnie przybli¿yæ jej istotê 
rodzicom i wychowawcom œwieckim i duchownym, za zgod¹ Pana 
Dariusza Zalewskiego bêdê publikowa³, w odcinkach, streszczenie Jego 
dzie³a i niektórych referatów i artyku³ów publikowanych przez Niego na 
konferencjach i w Internecie. W ka¿dym odcinku, aby przypominaæ o 
Ÿród³ach moich streszczeñ, jako przypis na koñcu artyku³u bêdzie adres  
strony internetowej Dariusza Zalewskiego :  

  . 
A o harcerstwie – tym klasycznym (ZHP „przedwojenne”, ZHR,  SHK 

”Zawisza”!)- wspomnê przy okazji. Bo HARCERSTWO – to klasyczne- 
wpisuje siê w KLASYCZN¥ EDUKACJÊ KATOLICK¥.

                     Dziadek

http://www.edukacja-
klasyczna.pl

Intencje modlitewne
na marzec

Ogólna: 
Aby by³ w³aœciwie doceniany na ca³ym œwiecie wk³ad 
kobiet w rozwój spo³eczeñstwa.

Misyjna:
Aby Duch Œwiêty da³ wytrwa³oœæ tym, którzy - zw³aszcza 
w Azji - s¹ dyskryminowani, przeœladowani i zabijani ze 
wzglêdu na imiê Chrystusa.
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