
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

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

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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WIELKI   PONIEDZIA£EK, 18.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI   WTOREK, 18.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKA  ŒRODA, 18.kwietnia
15 30          SpowiedŸ œw.  od   7  do   8

                              i   od 16  do 1930 30

WIELKI  CZWARTEK, 21. kwietnia 

00
GODZ. 18   UROCZYSTA MSZA  ŒW.  WIECZERZY  PAÑSKIEJ

DZIEÑ  USTANOWIENIA  SAKRAMENTU  EUCHARYSTII  I  KAP£AÑSTWA
00GODZ. 10  MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA, a w naszym koœciele

00Po Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) do godz. 23
W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.

WIELKI  PI¥TEK, 22. kwietnia

00GODZ. 18   LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA

00Godz. 8   -  Liturgia Godzin dla wszystkich Parafian prowadzona przez naszych Kap³anów
00 00Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) od godz. 8  do godz. 18

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

00 00 00Po Liturgii do godz. 24  spowiedŸ œwiêta i Adoracja indywidualna w ciszy. Od godz. 24  do godz. 7  Adoracjê poprowadz¹ 
grupy duszpasterskie wed³ug porz¹dku przedstawionego u do³u strony.

00 00
SPOWIED�  ŒW.  OD  GODZ. 20   DO  GODZ. 24

WIELKA  SOBOTA, 23. kwietnia

00GODZ. 21   LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ

Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim przez ca³y dzieñ do liturgii Wigilii Paschalnej
00Godz. 7   -  Liturgia Godzin dla wszystkich Parafian prowadzona przez naszych Kap³anów

00 00 00 00 00 00 00 00 00ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18
W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej. Mo¿na równie¿ sk³adaæ ¿ywnoœæ dla osób potrzebuj¹cych.

SPOWIED� ŒW. TYLKO DLA RODZICÓW DZIECI PRZED CHRZTEM, CHRZESTNYCH, NARZECZONYCH
00 00I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17  DO 19

 (proszê przynieœæ œwiece)

WIELKI  TYDZIEÑ

NIEDZIELA  WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA  PAÑSKIEGO

00GODZ. 6   UROCZYSTA  MSZA ŒW.  Z  PROCESJ¥  REZUREKCYJN¥  
30Nie bêdzie mszy œw. o godz. 7 , nastêpne msze œw. jak w niedziele.

ALLELUJA!

TRIDUUM  PASCHALNE

Porz¹dek Adoracji Najœw. Sakramentu w Wielk¹ Sobotê:
00 000  do 1 : KSM, Duszpasterstwo Akademickie, Effatha
00 001  do 2 : Koœció³ Domowy
00 002  do 4 : Marana Tha
00 004  do 5 : Allegretto, Chór
00 005  do 6 : Ró¿e Parafialne
00 006  do 7 : Apostolat Maryjny

00O godz. 7  - Liturgia godzin dla wszystkich Parafian prowadzona 
przez naszych Kap³anów.
Po Liturgii Godzin Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu przez ca³y 
dzieñ do Liturgii Wigilii Paschalnej.
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       W ramach dzia³alnoœci kawiarenki BETANIA 
przy parafii Chrystusa Zbawiciela powsta³ pomys³ 
zainicjowania w Osowej spotkañ – rozmów o szeroko 
pojêtej tematyce spo³eczno – kulturalno – religijnej. 
Pierwsze takie spotkanie odby³o siê w czwartek 31. 

30marca o godzinie 18 . Zebra³y siê 42 osoby, 
zainteresowane tematyk¹ harcersk¹, na prelekcjê p.t. 
„Idea harcerska a kszta³towanie postaw m³odego 
cz³owieka dziœ (i jutro?)”. Prelekcjê prowadzi³o dwoje 
doœwiadczonych, wci¹¿ czynnych instruktorów 
harcerskich, Pañstwo Ewa i Wies³aw Jasiñscy. Wœród 
obecnych by³a m³odzie¿ z Osowskich szkó³, czêœæ 
kierownictwa tych szkó³ oraz osoby zainteresowane 
metodami wychowania dzieci i m³odzie¿y. 
       Ci z Pañstwa, którzy chcieliby do³¹czyæ do grupy 
organizacyjnej lub maj¹ pomys³y dotycz¹ce przysz³ych 
tematów spotkañ, b¹dŸ te¿ osoby, które zgodzi³yby siê 
wyst¹piæ na nich jako prelegenci, proszeni s¹ o 
telefoniczny, b¹dŸ mailowy kontakt z Panem Andrzejem 
Tele¿yñskim;  te l .  (58)  552  74  12 ,  e -mai l   

 .a.telezynski@wp.pl

BIERZMOWANIE  W  NASZEJ  PARAFII
W poniedzia³ek, 21. marca, o godz. 18.00 J.E. Ks. Abp Tadeusz Goc³owski udzieli³ naszej m³odzie¿y Sakramentu Bierzmowania. W ci¹gu wielu 
miesiêcy ksi¹dz Seweryn Sobczak przygotowywa³ 109 ch³opców i  dziewcz¹t do przyjêcia Sakramentu . Poni¿ej krótka relacja z tej uroczystoœci ze 
zdjêciami niezawodnego Wojciecha Kapusty.

Powitanie ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego Ksi¹dz  Seweryn przygotowa³ m³odzie¿  Œpiewanie zespo³u EFFATHA doda³o blasku urocz.

Pokropienie krzy¿yków kandydatów Obrzêd bierzmowania Msza œwiêta koncelebrowana

Komunia œwiêta Arcybiskup pob³ogos³awi³ M³odzie¿ podziêkowa³a

SPOTKANIE
W KLUBIE  BETANIA

Na zakoñczenie spotkania zebrani w “krêgu” odœpiewali hymn harcerski
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Refleksje o pontyfikacie 
Jana Paw³a II

W ramach cyklu katechez g³oszonych na antenie Radia Maryja przez 
polskich biskupów pod wspólnym tytu³em: Z KOŒCIO£EM W III. 
TYSI¥CLECIE  ks. abp Andrzej Dziêga - 
Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski 
wyg³os i ³  (2011-02-26)  ka techezê  
poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II. (...)  
Szczególn¹ moj¹ uwagê zwróci³ miêdzy 
innymi fragment katechezy, w którym ks. 
abp powiedzia³:
”... Osobiœcie zaskoczy³o mnie jak wiele 
komentarzy w œwiecie, wiêcej ni¿ w Polsce, 
zauwa¿y³o zbie¿noœæ tej beatyfikacji, która 
przypada  w niedzielê mi³osierdzia, z dniem 
1. maja. Na zachodzie wiele komentarzy 
wskazywa³o, ¿e jest to œwiêto pracy. By³y to 
komentarze bardzo pozytywne – czy¿ mo¿e 
byæ lepszy dzieñ, lepszy moment na 
beatyfikacjê papie¿a -robotnika, papie¿a, 
który sam mówi³ do robotników w³oskich, ¿e 
te kilka lat pracy fizycznej da³y mu wiêcej 
m¹droœci ni¿ dwa doktoraty. On siê nie 
wstydzi³, nie tylko nie wstydzi³ tej pracy 
fizycznej i tego swojego doœwiadczenia, ale 
wrêcz œwiadomie przywo³ywa³ to swoje 
doœwiadczenie jako jedno ze Ÿróde³ ludzkiej 
m¹droœci, ludzkiego doœwiadczenia spraw 
wa¿nych, tak¿e spraw zbawczych, ale i 
spraw, które mog¹ byæ Ÿród³em s³aboœci 
cz³owieka a nawet Ÿród³em grzechu. 
Wskazuje siê w wielu komentarzach, ¿e 
w³aœnie pierwszy dzieñ maja jest 
doskona³ym dniem, aby nast¹pi³a 
beatyfikacja tego papie¿a, który w szeregu 

swoich dokumentów mówi³ o charakterze ludzkiej pracy, o godnoœci 
ludzkiej pracy, o zbawczym charakterze tej pracy, o potrzebie 
sprawiedliwoœci w relacjach miêdzy pracodawcami a ludŸmi 
wykonuj¹cymi pracê. Naucza³ o tej wielkiej kwestii spo³ecznej, która, jak 
siê okazuje, w³aœnie teraz w momencie beatyfikacji, w tym naprawdê 
g³êbokim kryzysie gospodarczym, kryzysie bytowym wielu rodzin, znowu 
wymaga dotarcia do Ÿród³a i znowu wymaga oparcia siê o wartoœci 
duchowe tak, jak on naucza³. Zawsze wskazywa³, ¿e to byæ jest wa¿niejsze 

ni¿ mieæ. To jest jeden z tych symboli, s³ów 
- symboli, które sta³y siê wyznacznikami 
jego nauczania.”

W tym miejscu pozwolê sobie na 
pewn¹ refleksjê siêgaj¹ca czasów sprzed 
pontyfikatu, co mo¿e nie dla wszystkich 
czytelników bêdzie do koñca zrozumia³e.

Otó¿ moje pokolenie wzrasta³o w 
okresie pe³nego „rozkwitu Polski 
Ludowej”, kiedy to dzieñ pierwszy maja 
sp³ywa³ czerwieni¹ komunistycznych 
chor¹gwi a uczestnictwo w tzw. 
pochodach pierwszomajowych by³o 
„patriotycznym obowi¹zkiem ka¿dego 
Polaka”, a nieuczestnictwo niejeden Polak 
odczu³ bardzo dotkliwie. I oto ten, mo¿na 
zaryzykowaæ okreœlenie „znienawidzony 
dzieñ”, staje siê œwiêtem wyniesienia na 
o³tarze naszego Papie¿a, którego zas³ug w 
obaleniu komunizmu nie sposób 
przeceniæ. Dla mnie osobiœcie nadanie 
temu dniowi charakteru prawdziwego 
œwiêta jest niejako aktem sprawiedliwoœci 
dziejowej. To mo¿e dziwne, ale ja 
odczuwam to jako wielk¹ satysfakcjê, ¿e 
ten dzieñ komunistycznych parad staje siê 
prawdziwym dniem œwi¹tecznym 
szczególnie dla nas, Polaków.

AB

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdŸ
       Z moc¹, jak b³ogos³awiony.
       S³owa swoje zamieñ w czyn,
       Bóg niech bêdzie uwielbiony;
       Niech zadr¿y ziemia, zagra róg,
       Bo nic nad Boga i któ¿ jak Bóg!

1. Przekroczyliœmy próg nadziei,
    Oblicze ziemi siê zmieni³o,
    Bo ca³e ¿ycie nas szuka³eœ,
    A s³oñce prawdy nam œwieci³o.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdŸ...

2. A Chrystus wczoraj, dziœ i zawsze
    Nasz¹ nadziej¹ jest i ska³¹.
    Wieki i trudne czasy min¹,
    Bóg, wiara, honor w nas ostan¹.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdŸ...

3. Pamiêæ zachowaæ i to¿samoœæ
    Bogurodzica nam pomo¿e,
    A byæ œwiadkami mi³osierdzia
    Pomó¿ nam, pomó¿, Œwiêty Bo¿e!

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdŸ...

PIEŒÑ  NA  BEATYFIKACJÊ  JANA  PAW£A II
s³owa: ks. bp Józef Zawitkowski;  melodia: ks.Wies³aw K¹dziela 
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byæ po prostu lepszy we wszystkim co robi³em... 
N a  s o p o c k i m  

hippodromie ... przypomi-
namy sobie tamten piêkny 
dzieñ 5. czerwca 1999 roku, 
gdy nas odwiedza³eœ u nas w 
domu...Tyle nam wtedy po-
wiedzia³eœ. Poniewa¿ trochê 
lat cz³owiekowi przyby³o, to 
Twoje s³owa jeszcze bardziej 
„chwyta³y za gard³o” i  
zapada³y w pamiêæ: „nie ma 
solidarnoœci bez mi³oœci”. 
Rytm ca³ej tej pielgrzymki, 
wyznaczony s³owami oœmiu b³ogos³awieñstw z kazania na górze (Mt 5, 3 
–12),  przyniós³ nam potê¿n¹ naukê i coœ siê sta³o we mnie. Zacz¹³em 
szukaæ Twoich s³ów, Twojej prawdy. Dostrzeg³em to, co ca³y czas nam 
pokazywa³eœ,  ¿e drog¹ jest Chrystus. Sta³em siê innym cz³owiekiem...

... na Westerplatte w 1987 roku skierowa³eœ do nas m³odych piêkne i 
wa¿ne s³owa - "ka¿dy z was znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ swoje 
Westerplatte. Jakiœ wymiar zadañ, które trzeba podj¹æ i wype³niæ. 
Jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ. Jakiœ obowi¹zek, 
powinnoœæ, od której nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na zdezerterowaæ. 
Wreszcie - jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba utrzymaæ i 
obroniæ, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokó³ siebie"...

*         *         *

Gdy w 2002 roku odwiedza³eœ swój ukochany Kraków, nie mog³o 
mnie tam zabrakn¹æ. To co tam prze¿y³em, co mi da³eœ - jest we mnie do 
dziœ. Wielka wspólnota podczas Mszy œw. na B³oniach i trochê bardziej 
kameralne spotkania pod oknem na Franciszkañskiej. To w³aœnie tam 
powiedzia³eœ do nas s³owa – „pomimo staroœci, pomimo œmierci – 
m³odoœæ w Bogu”, s³owa które ca³y czas noszê w sercu, tak jak Ciebie. Tam 
te¿ pod oknem od zgromadzonych ludzi us³ysza³em Twoje s³owa – 
„wyp³yñ na g³êbiê”, s³owa które zawiod³y mnie nad brzeg jeziora Lednica, 
pod Rybê - Bramê III Tysi¹clecia, by dalej utwierdzaæ siê i ¿yæ wg wyboru 
Jezusa Chrystusa.

 Moje s³owa do Ciebie chcia³bym zakoñczyæ podziêkowaniem, ale nic 
nie wypowie tego podziêkowania, które odczuwam i które „szkli” mi 
oczy... Niech moje dalsze ¿ycie bêdzie podziêkowaniem, wyborem i 
dowodem. Tak bym móg³ iœæ dalej za Chrystusem, który doprowadzi mnie 
do Domu Ojca, tam gdzie Ty na nas wszystkich czekasz...

Do zobaczenia, Ojcze...
Wojtek Kapusta

Do zobaczenia, Ojcze...
...wybacz mi Ojcze, ¿e pomimo Twojej nauki, pomimo Twoich s³ów i 

pomimo Twego przyk³adu zap³aka³em w Ten dzieñ. To w³aœnie s³uchaj¹c 
Ciebie czêsto rozmyœla³em o „dniu przejœcia”. Uczy³eœ nas, ¿e „czas 
ucieka a wiecznoœæ czeka” a przede wszystkim – „pomimo staroœci, 
pomimo œmierci – m³odoœæ w Bogu”. Stara³em siê o tym zawsze 
pamiêtaæ. Gdy przyszed³ dzieñ Twojego powrotu do domu Ojca chcia³em 
byæ silny, chcia³em pokazaæ, ¿e wiem i¿ to tylko chwilowa roz³¹ka a jednak 
smutek powali³ mnie na kolana i tylko cicha modlitwa przerywa³a moje 
³kanie. Wybacz...
       Twoja pos³uga w Rzymie to ca³e moje doros³e ¿ycie. Pamiêtam lekcjê 
religii, gdy w jednej z sal dolnego koœcio³a NMP Królowej Ró¿añca 
Œwiêtego na gdañskim Przymorzu ks. Franciszek Cybula, nasz 
duszpasterz m³odzie¿owy, og³osi³ nam, ¿e nowym papie¿em jest polski 
kardyna³ Karol Wojty³a. Byliœmy rok przed matur¹, czuliœmy wielk¹ 
radoœæ, ale nikt przecie¿ nie przypuszcza³ co przyniesie Twój pontyfikat. 
Na naszych oczach zmieni³eœ œwiat. Zmieni³eœ te¿ nas. Pierwszy raz 
mia³em zaszczyt spotkaæ siê z Tob¹ w Krakowie podczas Mszy Œw. na 

B³oniach, w roku 1983, gdy 
drugi raz odwiedza³eœ swoj¹ 
ojczyznê. Tam mówi³eœ do 
nas – „musicie byæ mocni 
moc¹ mi³oœci, która jest 
potê¿niejsza ni¿ œmieræ, 
która wszystko znosi ,  
wszystkiemu wierzy, we 
w s z y s t k i m  p o k ³ a d a  
n a d z i e j ê ,  w s z y s t k o  
przetrzyma – tej mi³oœci, 
która nigdy nie ustaje” (1 
Kor 13, 7-8). To by³o wielkie 

uniesienie. W czeluœci stanu wojennego, w szarej rzeczywistoœci, tam w 
Krakowie, ludzie odczuwali duchow¹ jednoœæ. Spogl¹dali na siebie i 
odpowiadali sobie uœmiechem. To, co zacz¹³eœ na placu Pi³sudskiego w 
Warszawie podczas swojej pielgrzymki do ojczystego kraju, trwa³o w nas 
nadal i nadal pora¿a³o. 
       S³ucha³em Ciê te¿ tam w Krakowie na Franciszkañskiej 3, pod oknem 
wraz z rzesz¹ równie mi m³odych ludzi, dla których od pierwszych dni 
swojego pontyfikatu sta³eœ siê nauczycielem, wzorem, ojcem i 
przyjacielem. Nie umiem oceniæ na ile Twoje s³owa uda³o nam siê 
wprowadzaæ w ¿ycie - patrz¹c po sobie wiem, ¿e to dziêki Tobie chcia³em 

   1. wrzeœnia 1989 roku. Piêædziesi¹ta 
rocznica wybuchu II. wojny œwiatowej. 
Wakacje Papie¿a Jana Paw³a II w Castel 
Gandolfo. Nasze wakacje we W³oszech, 
dok¹d przyp³ynêliœmy z katolickiej Malty. 
Po Mszy œw., na dziedziñcu papieskiego 
pa³acu, kilka uformowanych grup 
pielgrzymów z Polski wyczekiwa³o w 
napiêciu na spotkanie z Papie¿em.  
Przyszed³ do naszej grupy jak przychodzi 
ojciec do swoich dzieci. W zwyczajny 
sposób. Pozdrowi³ nas imieniem Pana 
Jezusa, potem zapyta³, czy chcemy mieæ 
zd j êc i e  z  O jcem Œwiê tym.  N ie  
przypuszczaliœmy wówczas, ¿e po 
niespe³na 22 latach prze¿ywaæ bêdziemy 
dzieñ Jego beatyfikacji. Bogu niech bêd¹ 
dziêki !

Kazimiera i Mieczys³aw Czajkowscy

NASZE
SPOTKANIE

Z  OJCEM
ŒWIÊTYM
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