
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 .
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Naszym Duszpasterzom i Czytelnikom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia 

Weso³ych Œwi¹t 
i pomyœlnego Nowego Roku.

Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ dla 
nas wszystkich przypomnieniem tej wielkiej 
godnoœci, jak¹ zostaliœmy obdarzeni w 
Chrystusie, a radoœæ z dzieciêctwa Bo¿ego 
opromienia nasz¹ codziennoœæ, umacnia 
nadziejê w chwilach trudnych, otwiera nas na 
bliŸnich i pomaga nam ¿yæ mi³osiern¹ mi³oœci¹.

Zespó³ Redakcyjny

"...S³owo sta³o siê cia³em
i zamieszka³o wœród nas...

     Powy¿sze niezwyk³e s³owa z Prologu Ewangelii œw. Jana wyra¿aj¹ 
najpe³niej prawdê o jednej z najwiêkszych Tajemnic w dziejach, a 
mianowicie o Wcieleniu Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec w swej 
nieskoñczonej mi³oœci postanowi³ pos³aæ Swego jedynego Syna, aby 
Ten sta³ siê cz³owiekiem, Zbawicielem ludzkoœci. Nasta³a nowa era, 
nowa historia, nowy czas... Od tej pory nic nie bêdzie tak jak dawniej, 
Stare ust¹pi³o miejsca Nowemu. Wszystko uleg³o przemienieniu...

*     *     *
PrzebudŸ siê, cz³owiecze: dla ciebie Bóg sta³ siê 

cz³owiekiem!
"ZbudŸ siê, o œpi¹cy, i powstañ z martwych, a zajaœnieje ci 

Chrystus".
Dla ciebie, powtarzam, Bóg sta³ siê cz³owiekiem.
Umar³byœ na wieki, gdyby On nie narodzi³ siê w czasie.
Przenigdy nie by³byœ wyzwolony z cia³a grzechu, gdyby 

On nie przyj¹³ cia³a, podobnego do cia³a grzechu. By³byœ 
skazany na niemi³osiern¹ wiecznoœæ, gdyby Bóg nie okaza³ ci 
wiecznego mi³osierdzia.

Nie by³byœ przywrócony ¿yciu, gdyby On nie podda³ siê 
dobrowolnie prawu œmierci. Bez Jego pomocy by³byœ 
zgubiony, zgin¹³byœ, gdyby nie przyszed³.

Œwiêtujmy wiêc z radoœci¹ nadejœcie naszego zbawienia i 
odkupienia. Œwiêtujmy dzieñ uroczysty, w którym Ten, co sam 
jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, zechcia³ zst¹piæ w 
krótki i przemijaj¹cy dzieñ doczesnoœci. On "sta³ siê dla nas 
m¹droœci¹ od Boga i sprawiedliwoœci¹, i uœwiêceniem, i 
odkupieniem, aby jak to napisano, w Panu siê chlubi³ ten, kto 
siê chlubi". (...)

Radujmy siê wiêc, dost¹piwszy takiej ³aski, a œwiadectwo 
sumienia niech bêdzie nasz¹ chlub¹; a wtedy bêdziemy siê 
chlubili Panu, a nie w sobie. Jest bowiem powiedziane: "Ty 
jesteœ moj¹ chwa³¹, Ty g³owê m¹ wznosisz". Czy móg³by nam 
Pan okazaæ wiêksz¹ ³askê? Swojego Jedynego Syna uczyni³ 
Synem Cz³owieczym, a synów ludzkich uczyni³ synami 
Bo¿ymi.

A jeœli chcesz wiedzieæ, jaka jest w tym twoja zas³uga, jaki 
powód tak wielkiego daru i jaka twoja sprawiedliwoœæ, to 
doszukuj¹c siê przyczyn nie znajdziesz nic innego, jak tylko 
³askê, Boga.

Fragment Kazania 185 œw. Augustyna - z czytañ brewiarzowych na 24. grudnia
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ZAKOÑCZENIE OBCHODÓW
 30 - LECIA NARODZIN PARAFII

W niedzielê 28. listopada 2010, uroczyst¹ msz¹ œw. o godz. 12.30, 
zakoñczyliœmy obchody 30-lecia powstania naszej Parafii – Parafii pw. 
Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowie. Mszy œw. koncelebrowanej 
przewodniczy³ Ks. Abp Tadeusz Goc³owski. Koncelebrantami byli: ks. 
k a n .  H e n r y k  
B i e t z k e ,  k t ó r y  
tworzy³ od zera 
nasz¹ wspólnotê 
parafialn¹ i prowa-
dzi³ budowê œwi¹ty-
ni oraz ks. kan. 
Wojciech Tokarz, 
który w marcu 2008. 
roku przej¹³ od ks. 
Henryka pa³eczkê 
p r o w a d z e n i a  
Paraf i i .  Oprawê 
muzyczn¹ liturgii 
p r z y g o t o w a ³  -  
specjalnie zaproszo-
ny na tê okazjê - Zespó³ Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis.

Po mszy œw. mogliœmy równie¿ wys³uchaæ w ich wykonaniu 
krótkiego koncertu. W programie znalaz³y siê nastêpuj¹ce utwory: 

Stanis³aw Moniuszko: 
Ojcze nasz
Jan Sebastian Bach – 
Gounod: Ave Maria 
Jan Sebastian Bach: 
Aria na strunie G z II 
Suity Orkiestrowej
Franciszek Schubert: 
Ave Maria 
Giulio Caccini: Ave 
Maria 
   W partiach solowych 
zaprezentowa³y siê trzy 
sopranistki: Anna 

Asmus, Magdalena Gruszczyñska oraz Jolanta Grzona-Worza³a.
Przypomnijmy krótko przebieg obchodów 30- lecia powstania naszej 

parafii. 
Otóz  ju¿  p rzed  g ³ównymi  

obchodami, w niedzielê, 13 czerwca, 
g o œ c i l i œ m y  w  n a s z e j  p a r a f i i  
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Kameraln¹ z 
Ostro³êki. To zespó³ za³o¿ony przez 
Jakuba Milewskiego. Obecnie tworzy 
go 12 m³odych muzyków. Zespó³ 
przyby³ do naszej Parafii, aby uczciæ jej 
30 - lecie. 
     G³ówne obchody rozpoczê³y siê 
uroczyst¹ msz¹ œw. w dniu 29. sierpnia, której przewodniczy³ Metropolita 

Gdañski Abp S³awoj Leszek G³ódŸ. Nasze parafialne obchody wpisa³y siê 
równie¿ w 30 - lecie powstania Solidarnoœci, co szczególnie zaakcentowa³ 
nasz Arcypasterz w wyg³oszonym kazaniu. Za poœrednictwem TVP Polonii 
w tej rocznicowej Eucharystii mogli uczestniczyæ wszyscy Polacy na ca³ym 
œwiecie.

W niedzielê 12. wrzeœnia parafialne 
uroczystoœci 30 - lecia ubarwi³ 
niezwyk³y koncert zespo³u SERVI 
DOMINI CANTORES. W sk³ad tego 
zespo³u wchodz¹ czterej ksiê¿a-
wokaliœci, absolwenci ró¿nych polskich 
akademii muzycznych. Motywem 
przewodnim koncertu by³a musica 
sacra. 

W dniu Odpustu Parafialnego 14. 
wrzeœnia odprawiona zosta³a o godzinie 
1800 uroczysta suma odpustowa 
k o n c e l e b r o w a n a  p r z e z  p r a w i e  
wszystkich kap³anów naszego dekanatu. 
Uroczystoœci przewodniczy³ ks. Andrzej 
P r a d e l a ,  d y r e k t o r  w y d z i a ³ u  
duszpasterskiego Kurii Metropolitarnej. 
Po zakoñczeniu mszy œwiêtej odby³y siê 
ceremonie podziêkowañ i ¿yczeñ. 

Uroczystoœæ uœwietni³y trzy nasze zespo³y chóralne.
W dniach od 5. do 25. wrzeœnia w Szkole Podstawowej nr 81 w klasach 

I-VI odby³ siê konkurs plastyczny. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 250 uczniów.
Dnia 30. wrzeœnia w tej¿e szkole podstawowej odby³ siê konkurs 

wiedzy o naszej parafii. Uczestniczy³o w nim kilkunastu uczniów z klas IV-
VI. Uczniowie odpowiadali na 11 pytañ z historii naszej parafii.

Zespó³ ALLEGRETTO w dniu 17. 
paŸdziernika po³¹czy³ obchody 
dz ies i¹ tego  Dnia  Papieskiego ,  
dziesiêciolecie istnienia zespo³u i 30 - 
lecie parafii przygotowuj¹c wieczór 
"Habemus Papam". Przygotowano 11 
pieœni, teksty literackie oraz prezentacjê 
multimedialn¹. 

W przeddzieñ wspomnienia œw. 
Cecylii patronki muzyki koœcielnej 21. 
listopada na mszy œwietej o godzinie 
1230  œpiewa³y zespolone chóry: nasz 
parafialny chór im. ks.Józefa Orszulika i 
Chór Katedralny z katedry oliwskiej. 
Dyrygowa³ ca³oœci¹ Jerzy Szarafiñski.

Tak¿e  zespó ³  m³odz ie¿owy 
EFFATHA w³¹czy³ siê w obchody 30 - 
lecia parafii. Przygotowa³ w niedzielê 21. 
listopada koncert pieœni w stylu 
hebrajskim. 

Jak widzimy, bardzo wiele osób 
w³o¿y³o swój wysi³ek dla uczczenia 
naszej okr¹g³ej rocznicy istnienia Parafii 
Zbawiciela. W imieniu ca³ej wspólnoty 
nale¿y im podziêkowaæ: Bóg zap³aæ!

Na zakoñczenie obchodów 30 - lecia powstania Parafii p.w. Chrystusa 
Zbawiciela ¿yczymy wszystkim Parafianom wielkiego Bo¿ego zapa³u do 
wzbogacania i kszta³towania ¿ycia wspólnotowego w naszej Parafii na 
dalsze co najmniej 30 lat. Niech Pan Bóg, w którym wszystko ma swój 
pocz¹tek i koniec, wszystkim nam b³ogos³awi.

JB+JJ
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EST
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WIZYTA  
DUSZPASTERSKA

Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹ 
jest aktem publicznego wyznania wiary, a 
zarazem znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi 
Koœcio³a domowego z Koœcio³em parafialnym, a 
tym samym z  diecezjalnym i powszechnym.

Ka¿dy biskup sk³ada raz na piêæ lat oficjaln¹ 
wizytê Papie¿owi oraz sk³ada sprawozdanie z 
sytuacji Koœcio³a diecezjalnego. Biskup raz na 
piêæ lat wizytuje ka¿d¹ parafiê w swojej diecezji. 
Kap³an natomiast raz w roku sk³ada oficjaln¹ 
wizytê w ka¿dej rodzinie chrzeœcijañskiej, w 
Koœciele domowym. 

W naszej parafii 
w izy ty  duszpas -
terskie przeprowa-
dzali bêd¹ w tego-
rocznym okres ie  
k o l ê d o w y m  n a s i  
duszpasterze: ks.  
Wojciech, ks Bogdan 
i ks. Seweryn. Z 
uwagi na na³o¿enie 
siê ferii zimowych na 
okres kolêdowy, a 
nasi ksiê¿a wikarzy 

pragn¹ tak¿e wyjechaæ na zimowiska, Ksi¹dz 
Proboszcz poprosi³ swego przyjaciela z Kurii o 
p o m o c  w  p r z e p r o w a d z e n i u  w i z y t  
duszpasterskich. Bêdzie nim ks. kan. Andrzej 
Pradela, Dyrektor Wydzia³u Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitarnej Gdañskiej (na zdjêciu).

„Có¿ masz, niebo, nad   ziemiany?
Bóg porzuci³ szczêœcie swoje
Wszed³ miêdzy lud ukochany
Dziel¹c z nim trudy i znoje.”

    Niepojêta jest mi³oœæ Boga do cz³owieka. Mo¿na próbowaæ j¹ zrozumieæ tylko 
wówczas, gdy samemu zacznie siê szukaæ mi³oœci do Niego.  A szukaæ trzeba, by 
pozostaæ cz³owiekiem  a  warto nim byæ, skoro sam Bóg nim siê sta³.  Wszystkim 
parafianom i Goœciom wszelkiego dobra, które przynosi ze Sob¹ Bo¿a Dziecina, 
¿ycz¹ 

Duszpasterze z Parafii Chrystusa Zbawiciela.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2010/2011

27.12.2010 (poniedzia³ek): Daru Pomorza, Centaura, Victorii, Izydy,  
                                            Maciejewicza

28.12.2010 (wtorek): Kozioro¿ca -Osiedla Akademickie, Kielnieñska 

                                   str. nieparzysta

29.12.2010 (œroda): Antygony 

30.12.2010 (czwartek): Afrodyty, Otago, Borchardta

03.01.2011 (poniedzia³ek): Perseusza, Komety, Cefeusza, Sopocka

04.01.2011 (wtorek): Wendy, Gryfa Pomorskiego, Siedleckiego

05.01.2011 (œroda): Smugowa, Szafera, Trapowa, Parkingowa

08.01.2011 (sobota): Nowy Œwiat - od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, 

                                  Barniewicka za kapliczk¹ , Planetarna

10.01.2011 (poniedzia³ek): Barniewicka nieparzysta, Okrêtowa

11.01.2011 (wtorek): Barniewicka parzysta, Zatokowa 

12.01.2011 (œroda): Komandorska

13.01.2011 (czwartek): Rabatki, Parterowa, Willowa

14.01.2011 (pi¹tek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki: 4,6,8

15.01.2011 (sobota): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Ozyrysa

17.01.2011 (poniedzia³ek): Korsarzy, Siedleckiego 2,6

18.01.2011 (wtorek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi

19.01.2011 (œroda): Cumowników, Letniskowa

20.01.2011 (czwartek): Szalupowa, Juraty

21.01.2011 (pi¹tek): Balcerskiego

22.01.2011 (sobota): Kielnieñska - str. parzysta,  Nowa

31.01.2011 (poniedzia³ek): Niedzia³kowskiego, Sportowa, Regatowa , 

                                            Relaksowa

01.02.2011 (wtorek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa

02.02.2011 (œroda): Posejdona, Prometeusza, Ledy

03.02.2011 (czwartek): Pegaza, Minerwy, Chirona, Zeusa

05.02.2011 (sobota): KOLÊDA DODATKOWA

00 00
   Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17 do 21 , w soboty 

00 00
i niedziele oraz w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego od godz. 14 do 21 .

02.01.2011 (niedziela): So³dka 

06.01.2011 (czwartek): Nowy Œwiat -za torami: Malinowa, Do Jaru,

                                      Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, 

                                      Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

09.01.2011 (niedziela): Osiedle Tadeusza 

16.01.2011 (niedziela): Saturna, WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, 

                                      Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady

23.01.2011 (niedziela): Junony, Konkordii, Hestii, Cerery, Westy

30.01.2011 (niedziela): Konstelacji, Herosa, Seleny, Temidy, Zeusa od 

                                      Konstelacji

07.01.2011 (pi¹tek): I PI¥TEK MIESI¥CA – KOLÊDY NIE MA

24.01.2011 – 29.01.2011: FERIE II TYDZIEÑ – KOLÊDY NIE MA

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(wrzesieñ, paŸdziernik, listopad 2010):

£aski chrztu dost¹pili:
Bart³omiej Stanis³aw Janiszewski   12.09
Julia Aleksandra Cenar   12.09
Krzysztof Pettke   12.09
Liwia Aleksandra Korpacka   12.09
Julia Maria Artymiñska   12.09
Szymon D¹browski   18.09
Zofia Bladowska   26.09
Ignacy Arkadiusz Jacniacki    10.10
Ma³gorzata Aleksandra Prusik   10.10
Wiktor Krzysztof Meyer   10.10
Szymon Piotrowski   10.10
Konrad Franciszek Czech   10.10
Liliana Maria Karpiñska   13.11
Wiktoria Maria Balk   13.11
Maja Kohnke   13.11
Igor Ko³tun   14.11
Pola Anna Dworak   14.11
Zuzanna Zofia Æwikliñska   14.11

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim 
po³¹czyli siê:
Maciej Krzysztof Pepliñski 
                         i  Marta Katarzyna Litwiñska  04.09
Rafa³ Marek Lademann i Anna Maria Berendt 02.10
£ukasz Krzysztof Kordalski 
                                     i Katarzyna Anna Balk  13.11

Do Pana odeszli:
Antoni £opaczewski  l. 71
Dobros³awa Bank   l. 92
Franciszek Kowalski   l. 87
Christian Airaut, l. 64
Roman Jan Jaks, l. 79
Adolf Jonaszek, l. 85
Maria Teresa Konieczna, l. 71
Tadeusz Lutka, l. 53
Józef Pohnka, l. 80
Pawe³ Mang, l. 44
Barbara Bogus³awska, l. 69
Jerzy Koz³owski, l. 80



PEREGRYNACJA  RELIKWII  
ŒW.  FAUSTYNY

W  NASZEJ  PARAFII
W styczniu 2011. 

roku rozpoczyna s iê  
peregrynacja relikwii œw. 
Faustyny do katolickich 
rodzin naszej parafii.  Z 
inicjaty-w¹ w tej sprawie 
w y s t ¹ p i ³ y  P a n i e  z  
Apostolatu Maryjnego 
oraz z ¯ywego Ró¿añca. 
Wiele osób chce, aby 
relikwie œw. Faustyny 
odwiedzi³y ich rodziny 
miejscu zamieszkania, aby 
ka¿da z tych rodzin, za 
poœrednictwem œwiêtej, 
mog³a zbli¿yæ siê do 
Bo¿ego Mi³osierdzia i 
zawierzyæ Bogu Mi³osier-
nemu swoj¹ przysz³oœæ. 

Peregrynacja, jak 
ustali³ Ksi¹dz Proboszcz, 
przebiegaæ ma wed³ug 
jednolitego scenariusza i 
tak:

-  w czwartek przed ustalon¹ dat¹ peregrynacji rodzina przygotuje 
miejsce zamieszkania do przyjêcia relikwii, zw³aszcza przygotuje 
o³tarzyk domowy do postawienia relikwiarza;
-  w ustalony pi¹tek ca³a rodzina zgromadzi siê w koœciele przy k¹ciku 

  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
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œrodków leczniczych. Poza wymienionymi przyk³adami pomocy w 
szczególnych okolicznoœciach Parafialny Zespó³ CARITAS regularnie 
prowadzi lub uczestniczy w ro¿nych formach pomocy dzieciom. Nale¿y tu 
zaliczyæ regularne op³acanie do¿ywiania dzieci w szkole, pomoc w 
op³acaniu wyjazdów dzieci na ferie b¹dŸ inne, szkolne wyjazdy. Dziêki 
hojnoœci naszych parafian wszystkie akcje pomocowe w naszej parafii daj¹ 
bardzo wymierne rezultaty. I za to wszystkim darczyñcom nale¿y siê wielkie 
BÓG ZAP£AÆ.

Realne œwiadczenie pomocy ludziom potrzebuj¹cym jest mo¿liwe 
jednak tylko dziêki wolontariuszom. W naszym Parafialnym Zespole 
CARITAS dzia³a ju¿ od 20 lat nieliczne grono pañ, które mimo, ¿e s¹ 
oczywiœcie ci¹gle m³ode to jednak trac¹ si³y i dzia³anie przychodzi im coraz 
trudniej. Dlatego te¿ zwracamy siê z gor¹cym apelem, do wszystkich, 
którzy potrafi¹ z serdecznoœci¹ podchodziæ do trudnych losów drugiego 
cz³owieka, aby wzmocnili, a tym samym podtrzymali lub rozwinêli 
dzia³aj¹cy dotychczas zespó³ pañ.

Dzia³anie w Parafialnym Zespole CARITAS nie jest zbyt absorbuj¹ce 
czasowo bo punkt udzielania pomocy czynny jest tylko dwa razy w tygodniu 
a regularne zbiórki jeden raz w miesi¹cu. Ponadto  w ostatni¹ œrodê miesi¹ca  
maja miejsce spotkania o charakterze organizacyjnym.

Dla chc¹cych podnosiæ swoj¹ wiedzê z zakresu form i sposobów 
organizowania akcji pomocowych Archidiecezjalna CARITAS organizuje 
szkolenia i spotkania formacyjne. 

Na zakoñczenie przytoczmy s³owa Jana Paw³a II wyg³oszone w czasie 
homilii na Legnickich Polach w dniu 02.06.1997:

  Do dzia³alnoœci duszpasterskiej  Koœcio³a na sta³e wesz³y ju¿ 
inicjatywy na rzecz ubogich chorych, bezdomnych. Pragnê wiêc 
podziêkowaæ wszystkim duchownym, osobom zakonnym i œwieckim, którzy 
na co dzieñ wykazuj¹ wra¿liwoœæ na potrzeby innych, umiejêtnoœæ  
ofiarnego dzielenia siê dobrami i wielkie zaanga¿owanie na rzecz drugiego 
cz³owieka.

Wasza pos³uga, czêsto spe³niana w ukryciu, czêsto przemilczana przez 
œrodki informacji, jest zawsze znakiem wiarygodnoœci pasterskiej  misji 
Koœcio³a.

 Po przypomnieniu tych s³ów naszego Wielkiego Rodaka mamy 
nadziejê, ¿e ju¿ nikt z parafian nie odmówi wspó³pracy sta³ej b¹dŸ doraŸnej 
je¿eli Parafialny Zespó³ CARITAS o tak¹ pomoc poprosi.

                                                                                                            AB

POTRZEBNI 
WOLONTARIUSZE

  Odpowiadaj¹c na pytanie faryzeusza Pan Jezus przypomnia³ 
najwa¿niejsze przykazanie naszej wiary: 
 Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ 

dusz¹ i ca³ym swoim umys³em. To jest najwiêksze i pierwsze 
przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Bêdziesz mi³owa³ swego 
bliŸniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera siê 

ca³e Prawo i Prorocy(Mt 22, 37-40).
       W ewangelicznej scenie s¹du ostatecznego  s³owa Pana Jezusa :

        A Król im odpowie: Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie 

uczynili(Mt 25-40) .
nie pozostawiaj¹ najmniejszych w¹tpliwoœci co do tego czym jest 
udzielanie pomocy potrzebuj¹cym. A w liœcie Jakuba Aposto³a czytamy: 

Tak jak cia³o bez ducha jest martwe, tak te¿ jest martwa wiara bez 
uczynków(Jk 2,26).

Przedstawione cytaty z ewangelii nie pozostawiaj¹ najmniejszych 
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pomoc bliŸnim w potrzebie jest podstawowym 
obowi¹zkiem religijnym wynikaj¹cym z naszej wiary czyli jest wyrazem 
naszej rzeczywistej wiary.
   W sposób zorganizowany œwiadczy tak¹ pomoc CARITAS. 
Najni¿szym szczeblem tej dzia³alnoœci s¹ Parafialne Zespo³y CARITAS 
poœrednicz¹ce w przekazywaniu pomocy bezpoœrednio potrzebuj¹cym. A 
jest to pomoc ró¿norodna. Wystarczy wspomnieæ takie przypadki z terenu 
naszej parafii jak pomoc w zebraniu œrodków na odbudowê spalonego 
mieszkania, jak remont dachu, zakup pieca i opa³u, jak pomoc w zakupie 

00Mi³osierdzia Bo¿ego i weŸmie udzia³ o godzinie 15  w Koronce do 
Mi³osierdzia Bo¿ego; 
-  po zakoñczeniu Koronki g³owa rodziny poprosi kap³ana o u¿yczenie 
relikwii œw. Faustyny, rodzina 
zabierze relikwiarz i ustawi go na 
o³tarzyku domowym;
-  zalecane jest czuwanie przy 
r e l i k w i a c h ,  a  w i e c z o r e m  
odmówienie Litanii do Œwiêtej 
Siostry Faustyny;
-  w sobotê rodzina w miejscu 
zamieszkania bêdzie ¿egnaæ 
relikwie œwiêtej oraz zaniesie 
relikwiarz do koœcio³a przed msz¹ 

00 œwiêt¹ o godzinie 17 (w okresie 
00  kolêdowym o godzinie 16 );

00-  msza sobotnia o godzinie 17  (w 
00okresie kolêdowym o godzinie 16 ) 

odprawiana bêdzie w intencji 
konkretnej rodziny;
-  na zakoñczenie mszy œwiêtej 
nas têpuje  b ³ogos ³awieñs two 
relikwiarzem, a nastêpnie rodzina 
podchodzi do prezbiterium i ca³uje 
relikwiarz;

-  nastêpnie kap³an przeniesie relikwiarz do schowka w k¹ciku 
Mi³osierdzia Bo¿ego i nastêpuje zakoñczenie peregrynacji w danej rodzinie.

Peregrynacje rozpoczn¹ siê w drugim tygodniu stycznia 2011 roku. 
Rodziny mog¹ siê zapisywaæ na ustalony tydzieñ u Ksiêdza Proboszcza. Jak 
dot¹d zg³osi³o siê ju¿ 20 rodzin.

Jak stwierdzi³ Ksi¹dz Proboszcz, dziêki inicjatywie parafian, 
duszpasterska pos³uga naszych kap³anów bêdzie z radoœci¹ ukierunkowana  
na pog³êbienie zrozumienia i prze¿ywania tajemnicy Bo¿ego Mi³osierdzia.

JJ

PARAFIALNY
ZESPÓ£
CARITAS


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

