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SWIETO
PODWYZSZENIA

KRZYZA  SWIETEGO
    29. sierpnia Abp S³awoj 
Leszek G³ódŸ Metropo-
lita Gdañski przewodni-
czy³ uroczystej Mszy œw. z 
okazji 30-lecia naszej 
wspólnoty parafialnej, 
które to œwiêto wpisuje siê 
równie¿  w 30- lec ie  
powstania Solidarnoœci. 
Za poœrednictwem TVP 
Polonia w tej rocznico-
wej Eucharystii mogli 

wzi¹æ udzia³ wszyscy Polacy 
na ca³ym œwiecie.
      Dziêkujemy serdecznie 
J.E. Ks. Arcybiskupowi za 
Jego obecnoœæ tu z nami – w 
Osowie - w tak wa¿nym dla 
nas  dniu .  Jednoczeœnie  
¿ y c z y m y  n a s z e m u  
Arcypasterzowi wielu ³ask i 
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w 
Jego pos³udze w naszej 
Archidiecezji.

  Nasza Wspólnota Parafialna w 
bie¿¹cym roku obchodzi 30-te 
Urodziny oraz 30-t¹ rocznicê 
p i e r w s z e j  m s z y  œ w i ê t e j  
odprawionej 14. wrzeœnia 1980 
roku "na œciernisku".

Informujemy, ¿e Msza œw. 
odpustowa zostanie odprawiona 
we wtorek dnia 14. wrzeœnia o 

00godzinie 18 .

Z  KSIÊDZEM PROBOSZCZEM
 Wojciechem Tokarzem

z okazji 30-lecia Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela 
rozmawia³a Joanna Bu³³o

   Wielebny Ksiê¿e Proboszczu, jest to pierwszy wywiad Ksiêdza, a 
wierni chcieliby poznaæ swego Duszpasterza. Dlatego rozpocznê od 
pytañ natury osobistej. 

Proszê rozwin¹æ myœl: 
„Kiedy  by ³ em ma³ym 
ch³opcem...”

Czy by³ Ksi¹dz 
ministrantem?

Kiedy pojawi³a siê myœl o 
kap³añstwie?   
Pod jakimœ konkretnym 
wp³ywem? Czy jakieœ  
konkretne  wydarzenie  
zawa¿y³o na tej decyzji? Czy 
mo¿e wiedzia³ to Ksi¹dz od 
razu?

Decyzja o wst¹pieniu do seminarium i... ?

  P o  p r o s t u  z w y k ³ e  
dzieciñstwo,  w bloku choæ 
bez klucza na szyi  - nie by³o 
takiej potrzeby. Pamiêtam, ¿e 
b y ³ o  t o  s z c z ê œ l i w e  
dzieciñstwo.

Tak. Od trzeciej klasy szko³y 
podstawowej.

Dawno temu.

 Trudno mi jest uchwyciæ 
moment, który  zadecydowa³ o wyborze takiej, a nie innej drogi 
¿yciowej. Wydaje siê, ¿e by³ to pewien ci¹g myœli, zdarzeñ, który 
rozpocz¹³ siê gdzieœ tam w dzieciñstwie.

  Sama decyzja nie dokonywa³a siê pod znakiem jakichœ 

spektakularnych wydarzeñ. Zdana matura i to, co do tej pory  by³o w sferze 
pragnieñ, mog³o zacz¹æ siê realizowaæ. W przypadku wst¹pienia do 
seminarium decyduj¹c¹ dat¹ nie by³ pocz¹tek roku akademickiego a 
spotkanie z ksiêdzem Rektorem. Pierwsze spotkanie, które by³o - w sensie 
formalnym - ju¿ wyborem i rozpoczêciem tej drogi. 

Do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie przyjmowa³ 
mnie ksi¹dz Rektor dr hab. Jerzy Buxakowski. W Pelplinie, gdy¿ Gdynia, z 
której pochodzê nale¿a³a w tamtym czasie do diecezji che³miñskiej (jak i 
wówczas parafia w Gdañsku Osowej). Rozmowa z ks. Rektorem by³a 
bardzo mi³a ale zasadnicza i pamiêtam z tej rozmowy taki fakt  - nie 
najistotniejszy, choæ charakterystyczny - a mianowicie: ks. Rektor zwróci³ 
uwagê na w¹s, który mia³em, a który nale¿a³o zgoliæ, bo nie wypada³o, 
¿eby alumn mia³ w¹sy tudzie¿ inny zarost na twarzy. Oczywiœcie rozmowa 
od tego siê nie rozpoczê³a ani na tym nie zakoñczy³a – by³y inne w¹tki. 
Jednak ten w¹tek, jakoœ po latach, wspominam  niezwykle mile. To tyle. 
Reszta le¿a³a ju¿ w gestii ks. Biskupa Mariana Przykuckiego, który 
podejmowa³ decyzjê o przyjêciu kandydata.

Nie mia³em specjalnych wyobra¿eñ na temat ¿ycia seminaryjnego, 
gdy¿ nie tworzy³em sobie jakiejœ wizji, jak mia³oby wygl¹daæ tego typu 
¿ycie. A wiêc bez wiêkszych wyobra¿eñ rozpocz¹³em tê edukacjê. 
Rzeczywistoœæ, któr¹ zasta³em  - to prawda – zdecydowanie odbiega³a od 
tej rzeczywistoœci, w której ¿y³em, pocz¹wszy od zakwaterowania: 
mieszkanie w ma³ym pokoju, aczkolwiek wysokim chyba na 4 metry (to 
jest charakterystyczne dla budynków pocysterskich, a kompleks pelpliñski 
jest kompleksem pocysterskim). Mieszka³o w tym pokoju 4 kleryków - z 
tego samego roku  - na ³ó¿kach sprê¿ynowych, które pamiêta³y czasy II 
wojny œwiatowej. Ka¿dy z nas dosta³ po jednej szafie. Równie¿ by³a to 
szafa siêgaj¹ca czasów II wojny œwiatowej (jeœli nie jeszcze 
wczeœniejszych), bardzo charakterystyczna, gdy¿ by³a to szafa  
przeznaczona do przechowywania broni (w czasie wojny seminarium 
zosta³o zamienione na garnizon SS), póŸniej przemianowana na szafê 
alumna seminaryjnego, w której ten mia³ trzymaæ wszystkie swoje rzeczy 
potrzebne w ¿yciu codziennym.Oczywiœcie ³azienka gdzieœ na korytarzu, 
daleko. W pokoju jedynie umywalka...                        Dlaszy ci¹g na stronie2

Edukacja siê rozpoczê³a. Jak wypad³a konfrontacja rzeczywistoœci z 
wyobra¿eniami?

30-LECIE NASZEJ 
PARAFII
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WYWIAD  Z  KSIÊDZEM  PROBOSZCZEM

Lata formacji w seminarium - co najbardziej z tego okresu pozosta³o 
Ksiêdzu w pamiêci?

Otrzyma³ ksi¹dz œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. Abp Tadeusza 
Goc³owskiego. Po œwiêceniach prymicja. Czy to rzeczywiœcie Msza 
œw., któr¹ pamiêta siê przez ca³e ¿ycie?

S³ów kilka o drodze kap³añskiej: pierwsza parafia...

Co to znaczy?

Dalszy ci¹g drogi kap³añskiej...

Dokoñczenie ze str. 1
A wiêc ¿ycie seminaryjne odbiega³o od rzeczywistoœci domu 

rodzinnego. PóŸniej dosz³y jeszcze skomplikowane  sprawy 
regulaminowe (dzisiaj pewnie trudne do zaakceptowania przez m³odych 
ludzi, liczne ograniczenia, wynikaj¹ce ze wspólnotowego ¿ycia), a wiêc 
diametralna ró¿nica pomiêdzy tym, co by³o w œwiecie, który siê za sob¹ 
zostawi³o. W miarê up³ywu dni, miesiêcy, cz³owiek adoptowa³ siê do 
nowej sytuacji, choæ nie by³o to ani ³atwe ani proste. 

Mówi¹c o formacji seminaryjnej, trzeba podzieliæ j¹ na 2 etapy: 
pierwszy etap to Seminarium w Pelplinie do 1992 roku. W 1992 roku 
zapad³a decyzja Jana Paw³a II o nowej organizacji struktur koœcielnych w 
Polsce, w zwi¹zku z któr¹ tereny gdyñskie zosta³y przy³¹czone do 
Gdañska a alumnom przys³ugiwa³o prawo wyboru, czy pozostaj¹ tam, 
gdzie byli, czy te¿ wybieraj¹ now¹ diecezjê, do której Gdynia zosta³a 
przy³¹czona - czyli Archidiecezjê Gdañsk¹. Z czêœci che³miñskiej by³o nas 
6 osób. Wszyscy wybraliœmy now¹ strukturê, czyli do³¹czenie do 
Archidiecezji Gdañskiej, aczkolwiek jeden alumn po kilku dniach wróci³ 
do Pelplina. 

Drugi etap to seminarium w Gdañsku Oliwie: lata studiów IV, V i VI. 
Ten podzia³ by³ zatem niemal¿e symetryczny.Co pozosta³o mi w pamiêci z 
tych okresów? 

Je¿eli chodzi o Pelplin - to na pewno wielkie postaci wówczas tam 
wyk³adaj¹ce: niezapomniany ks. profesor Janusz Stanis³aw Pasierb, z 
którym mia³em przyjemnoœæ mieæ wyk³ady z historii sztuki. Tudzie¿ inni 
profesorowie wielkiej klasy, ju¿ w swoich specjalnoœciach stricte 
teologicznych, jak ks. bp profesor Jan Bernard Szlaga, biblista i filolog, ks. 
profesor Jerzy Buxakowski, dogmatyk, ks. prof. Wac³aw Eborowicz, 
patrolog.

W zwi¹zku z tym du¿y nacisk na edukacjê, ale te¿ du¿y nacisk na 
wyrobienie poczucia systematycznoœci, uporz¹dkowania. Na pewno z tym 
bêdzie mi siê kojarzy³ Pelplin. Gdañsk natomiast to wiêksze otwarcie na 
œwiat, praktyki duszpasterskie i  ju¿ ten etap najwa¿niejszy, bo w³aœnie w 
Gdañsku Oliwie przyjmowa³em œwiêcenia diakonatu, œwiêcenia 
kap³añskie, a wiêc najwa¿niejsze momenty w ¿yciu alumna.

Pamiêtam prymicjê i zapewne nie zapomnê nigdy tej Mszy œwiêtej. 
Jest niezwykle rozbudowana, pozwala neoprezbiterowi - ksiêdzu 
prymicjantowi, na poœwiêcenie wiêkszej iloœci czasu tym wszystkich, 
którym wiele zawdziêcza, czyli rodzicom, bliskim krewnym, 
przyjacio³om. A wiêc ma ta Msza œw. równie¿ aspekt emocjonalny, 
osobisty i tak¹ ona pozostanie w mojej pamiêci. 

Bo œwiadomoœæ, ¿e cz³owiek, zwyk³y cz³owiek, uczestniczy w tak 
wielkiej tajemnicy, jak¹ jest przyjœcie Boga na œwiat  poprzez s³owa 
konsekracji – to jest ogromne prze¿ycie i doœwiadczenie, które  zajmuje 
wiêcej czasu, ni¿ tylko czas Mszy œw. prymicyjnej. I dlatego, tak pewnie 
Pan Bóg chcia³, ¿e cz³owiek nie prze¿ywa tego od razu w sposób 
mistyczny, bo pewnie nie by³by w stanie.

Pierwsza parafia  niezapomniana:  Reda,  
Wniebowziêcia NMP i œw. Katarzyny i te¿ 
niezapomniany ks. proboszcz - ks. infu³at Albin Potracki, 
obecnie emeryt. I szko³a ¿ycia, której nie zapomnê. 

To znaczy, ¿e by³a bardzo dobrym przygotowaniem, 
wejœciem w kap³añstwo, nauk¹ pokory wobec innych. 
Umiejêtnoœæ bycia z ludŸmi, nie tylko w gronie 
kap³añskim, ale szerszym – przecie¿ kap³an jest pos³any 
przede wszystkim do ludzi... A wiêc umiejêtnoœæ 
rozpoznawania drugiego cz³owieka. Niezwykle mile 
wspominam okres 6 lat, jakie tam spêdzi³em.

W Redzie by³em wikariuszem - a wiêc katecheza w 
szkole, duszpasterstwo, opieka nad ministrantami. 
Równie¿ du¿o pielgrzymek z parafianami. Praca z 
m³odzie¿¹. Przez pierwsze 2 lata by³em jedynym 
wikariuszem, a wiêc te wszystkie  obowi¹zki na mnie 
spoczywa³y. A potem doszed³ jeszcze jeden kap³an i 
podzieliliœmy siê prac¹.
Co po pierwszej parafii?
      Po pierwszej parafii nast¹pi³a diametralna zmiana w 

moim ¿yciu kap³añskim, gdy¿ ks. Arcybiskup Tadeusz Goc³owski za¿yczy³ 
sobie, abym pe³ni³ rolê Jego kapelana. Zmiana diametralna, gdy¿ pos³uga 
kapelana ma na celu wspieranie ks. Arcybiskupa w codziennych 
obowi¹zkach. A wiêc ju¿ mniej jest kontaktu duszpasterskiego z wiernymi,  
a bardziej poœwiêcenie siê sprawom organizacyjnym, u³atwiaj¹cym 
sprawowanie pos³ugi Arcybiskupa Metropolity. Mówi¹c w wielkim 
skrócie: by³em kierowc¹ ksiêdza Arcybiskupa, kapelanem podczas 
celebracji eucharystycznych - czyli odpowiedzialnym za liturgiê z 
udzia³em ksiêdza Arcybiskupa, sekretarzem i lokajem, to znaczy pe³ni¹cym 
tak¹ podstawow¹ s³u¿bê przy cz³owieku, który zaczyna dzieñ o godz. 5.45 , 
koñczy go o 23.45 a „na g³owie” ma milionow¹ diecezjê, 200 parafii i 500 
ksiê¿y. I dlatego ta pomoc, te¿ w takich banalnych sprawach codziennych, 
jest potrzebna . Stara³em siê to robiæ jak najlepiej. Czy tak wysz³o - tego nie 
wiem. Tak by³o przez okres 6 lat i 9 miesiêcy.

Ogromn¹ odpowiedzialnoœæ, jaka  na mnie spada wraz z nominacj¹ na 
proboszcza. Funkcjê kapelana pe³ni³em do soboty w³¹cznie, a w niedzielê 
rozpoczyna³em pracê w koœciele w Osowej. W zwi¹zku z tym nie by³o 
czasu na jakiekolwiek przygotowanie, niemal¿e z biegu z jednej funkcji 
przeszed³em w drug¹. I to , co czu³em wówczas, uœwiadamiam sobie 
równie¿ i dzisiaj, to ogromna odpowiedzialnoœæ.

Unikam, w ró¿nych aspektach ¿ycia, opierania swoich g³êbokich 
odczuæ na podstawie pierwszego wra¿enia. Pierwsze wra¿enie jest 
powszechne i bardzo czêsto przywi¹zujemy do niego ogromn¹ wagê. I 
nies³usznie. Pierwsze wra¿enie bywa bardzo myl¹ce i nie zawsze 
adekwatne do rzeczywistoœci. Pierwsze wra¿enie nie jest dla mnie 
elementem, na który bym w jakiœ specjalny sposób zwraca³ uwagê albo do 
niego siê przywi¹zywa³. Pierwsze wra¿enia bywa przeszkod¹ w dojœciu do 
prawdy. Dlatego nie mo¿na na pierwszym wra¿eniu pozostaæ, czy na nim 
budowaæ obraz cz³owieka, bo mo¿na bardzo ³atwo siê pomyliæ.

Ciekawie… Pozna³em wielu bardzo ¿yczliwych parafian, którzy w 
ró¿ny sposób mnie wspieraj¹, za co jestem Im osobiœcie bardzo wdziêczny. 
Ceniê sobie Ich pomoc tym bardziej, i¿ kieruj¹ siê Oni w swoich decyzjach 
przede wszystkim odpowiedzialnoœci¹ za Koœció³.

Mocn¹ stron¹ jest na pewno mój poprzednik ks. kanonik Henryk 
Bietzke, cz³owiek niezwykle energiczny.  To trzeba powiedzieæ: dziêki 
niemu w tak krótkim czasie powsta³a ogromna œwi¹tynia i parafia ze 
wszystkimi strukturami i ze swoj¹ to¿samoœci¹. Oczywiœcie nawet 
najwspanialszy kap³an, najbardziej energiczny, nie dokona³by niczego bez 
wsparcia ludzi. A takowe tu by³o, co jest nastêpnym elementem 
œwiadcz¹cym o sile wspólnoty - w krótkim czasie dokonano tak wiele: 
stworzono parafiê, wybudowano koœció³, ca³e zaplecze. To œwiadczy o sile 
koœcio³a w Osowej, o  sile ludzi, którzy Koœció³ tworz¹.

Mo¿e to, i¿ mniej jest zaanga¿owanych ni¿ obojêtnych.

Plany duszpasterskie... Na pewno jeszcze du¿o mamy do zrobienia na 
p³aszczyŸnie duszpasterstwa dzieci i m³odzie¿y. 
Aczkolwiek bardzo trudno jest wspó³czeœnie tak zajêt¹ 
m³odzie¿ i dzieci zachêciæ, czy zmobilizowaæ do tego, 
¿eby trochê wiêcej czasu poœwiêci³a na spotkania w 
koœciele. Bo na dzieñ dzisiejszy jest w naszej parafii ju¿ i 
tak niema³o grup, które zapraszaj¹  - mo¿e bardziej 
m³odzie¿ ni¿ dzieci - do tego, aby w gronie swoich 
rówieœników porozmawiaæ, podzieliæ siê pewnymi  
wra¿eniami czy emocjami zwi¹zanymi z wiar¹. Ale jest 
jeszcze du¿o do zrobienia na tym polu. Tak mi siê 
wydaje. Mamy pewne plany. Mam nadziejê, ¿e ksiê¿a 
wikariusze te¿ maj¹. I stopniowo – w co wierzê - uda nam 
siê je zrealizowaæ.
      To samo dotyczy doros³ej czêœci naszej parafii. 
Bior¹c pod uwagê, ¿e wspó³czesnoœæ bardzo anga¿uje 
ludzi i nie maj¹ oni ju¿ zbyt wiele wolnego czasu dla 
siebie, aby dodatkowo poœwiêciæ go na jak¹œ formacjê 
religijn¹, czy pog³êbienie duchowe, to jednak myœlê, ¿e z 
naszych spotkañ modlitewnych w koœciele, nie tylko 
tych w niedziele, ale równie¿ przy okazji wa¿nych 
nabo¿eñstw: I. pi¹tek, I. sobota miesi¹ca, comiesiêczna 
spowiedŸ, Nowenna do œw. Józefa, do MB Nieustaj¹cej 

W koñcu otrzymuje Ksi¹dz dekret: proboszcz parafii Chrystusa 
Zbawiciela. Przybywa Ksi¹dz tutaj i co Ksi¹dz czuje?

A pierwsze wra¿enie dotycz¹ce parafii? W tych pierwszych chwilach 
nowej pos³ugi?

Jak siê Ksiêdzu uk³ada wspó³praca z parafianami?

Nasza parafia ma 30 lat. Jakby Ksi¹dz j¹ oceni³: co jest jej mocn¹ 
stron¹, a co niekoniecznie t¹ najmocniejsz¹?

A nie najmocniejsz¹?

Plany duszpasterskie na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
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By w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu naszej 
Wspólnoty Parafialnej...

... prosimy o wyci¹gniêcie pozytywnych wniosków z lektury poni¿szego 
tekstu. Niech ka¿dy z nas wniknie w g³os w³asnego serca oraz wykorzysta 
realne mo¿liwoœci przysz³ych dzia³añ dla naszego dobra. W okresie 
uroczystych obchodów 30 - lecia parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela chyba 
warto uœwiadomiæ sobie fakt, i¿ Koœció³ (równie¿ ten lokalny) stanowi¹ 

wspólnie duchowni-osoby konsekrowane jak i ludzie œwieccy-parafianie. 
Wszyscy jesteœmy uczniami Chrystusa - Jego aposto³ami. Duchowni s¹ 
naszymi przewodnikami, a wszyscy razem stanowimy apostolat. Nie ma 
apostolatu koœcio³a bez apostolatu œwieckich. 

Nasza parafia istnieje ju¿ 30 lat. Wspólnota sk³ada siê z wiernych 
zasiedzia³ych na tej kaszubskiej ziemi od pokoleñ oraz wiernych 
zasiedlaj¹cych stopniowo powstaj¹ce kolejne osiedla. W ci¹gu tych 30 lat 
dokonywa³a siê integracja spo³ecznoœci dzielnicy. Dzia³alnoœæ naszych 
duszpasterzy: ksiêdza kanonika Henryka Bietzke -pierwszego proboszcza i 
budowniczego koœcio³a i plebanii- oraz obecnego proboszcza- ksiêdza 
kanonika Wojciecha Tokarza i wszystkich ksiê¿y wikariuszy, równie¿ 
obecnych ksiê¿y Bogdana Pulczyñskiego i Seweryna Sobczaka, ma na celu 
m.in. coraz œciœlejsz¹ integracjê parafian. Dzia³alnoœæ integracyjna, 
równolegle z dzia³alnoœci¹ apostolsk¹, jest wspólnym osi¹gniêciem, ale i 
wa¿nym zadaniem dla ksiê¿y i parafian!  

Z punktu widzenia prawa kanonicznego nasza parafia, jako czêœæ 
archidiecezji, jest wspólnot¹ wiernych kierowan¹ przez Proboszcza, 
wspieranego przez przydzielonych mu wikariuszy oraz parafialne zespo³y 
doradcze. Parafialne zespo³y doradcze to: Parafialna Rada Ekonomiczna, 
zwana dotychczas Rad¹ Parafialn¹ oraz Parafialna Rada Duszpasterska, 
która ma œwiadczyæ pomoc w potêgowaniu dzia³alnoœci duszpasterskiej.

Trzeba tu dodaæ, ¿e wszystkie osoby pe³ni¹ce w parafii jakiekolwiek 
funkcje wykonuj¹ swoje zadania z upowa¿nienia i pod w³adz¹ Metropolity 
Gdañskiego - aktualnie Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia.

Parafiê stanowi¹ wiêc duszpasterze i wierni œwieccy. Jako czêœæ 
Koœcio³a Powszechnego, tworzymy i utrzymujemy dobra parafialne, 
którymi s¹ dzia³ka i zabudowania koœcielne przy ulicy Pegaza. 
Terytorialnie parafia obejmuje obszar zabudowañ w Osowej, mieszcz¹cy 
siê w umownych granicach Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Chrystusa 
Zbawiciela. Wybudowaliœmy wspólnym wysi³kiem najpierw kaplicê, a 
potem koœció³ i plebaniê. Dzia³kê pod zabudowê podarowa³ nasz parafianin 
œ.p. Józef Wandtke. Musimy wiêc dalej dbaæ o utrzymanie tego dorobku. W 
Polsce, zgodnie z tradycj¹ i prawem, utrzymywaniem budynków i 
dzia³alnoœci parafii obci¹¿eni s¹ cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Trzeba 
tu podkreœliæ, ¿e parafia nie ma ¿adnych innych dochodów oprócz danin 
wiernych w formie "tacy" (kolekty), ewentualnie innych personalnych 
ofiar, na przyk³ad w czasie corocznych, oko³o bo¿onarodzeniowych, wizyt 
duszpasterskich w naszych rodzinach. Dlatego w wiêkszoœci rodzin, 
niestety nie we wszystkich, ujmujemy w bud¿ecie rodzinnym, zgodnie z 
mo¿liwoœciami finansowymi rodziny, kwotê przeznaczon¹ na utrzymanie 
parafii.                    Dokoñczenie na str. 4

Zdaniem RedakcjiPomocy , podczas których modlimy siê za rodziny i innych nabo¿eñstw 
okazjonalnych,  jak Droga Krzy¿owa czy Gorzkie ¿ale, mog³oby 
skorzystaæ wiêcej osób. Skorzystaæ z tego, co one wnosz¹. 

A wiêc nie s¹ to plany mo¿e jakieœ super ambitne, z punktu widzenia 
zadaj¹cego te pytania, ale Koœció³ to struktura, która ma swoj¹ dynamikê. 
Nie jest to dynamika rakiety kosmicznej, ale jest ona dostosowana do 
mo¿liwoœci adaptacyjnych cz³owieka. I dlatego nie kreujê jakichœ zbytnio 
ambitnych planów.  Starajmy siê drobnymi krokami - per pedes 
apostolorum - czyli na sposób apostolski, chodz¹c, nie biegn¹c, na 
spokojnie pokonywaæ te przejawy lekkiego zobojêtnienia, które  wdzieraj¹ 
siê w nasze ¿ycie religijne

Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o nam siê, dziêki ofiarnoœci parafian, 
wyremontowaæ czêœæ p³ask¹ dachu naszego koœcio³a. Silne ulewy, które 
tego lata nas nie omija³y, zdaj¹ siê potwierdzaæ, i¿ dobrze wykonano ten 
remont. Mam nadziejê, ¿e i zima nie wyrz¹dzi szkody.

Planowa³em jeszcze - w ramach remontu dachu koœcio³a - 
przeprowadziæ remont dachu plebani. Bo te¿ wymaga interwencji. Strop 
nie jest ocieplony. Niestety nie starczy³o funduszy na to, aby zrobiæ dach 
plebanii. Mam nadziejê, ¿e zima bêdzie ³agodna i pozwoli nam  od³o¿yæ te 
prace do nastêpnego roku.

Na pewno jedn¹ z  wa¿nych prac inwestycyjnych  jest dalsze 
doœwietlenie koœcio³a. Myœla³em, ¿eby dokonaæ tego w miesi¹cach 
jesiennych. Chodzi³a mi po g³owie  równie¿ modernizacja ogrzewania 
dolnego koœcio³a i dolnych salek. Bo na dobr¹ sprawê obecnie ogrzewamy 
skutecznie tylko jedn¹ salê: Betaniê. Chocia¿ w innych salach s¹ 
kaloryfery, to  ich skutecznoœæ jest niewielka. Równie¿ przy okazji 
chcia³em uczyniæ bardziej satysfakcjonuj¹ce ogrzewanie dolnego 
koœcio³a, co mog³oby pomóc w ewentualnym przeniesieniu w czasie 
wielkich mrozów nabo¿eñstw w dni powszednie do dolnego koœcio³a. 
Docelowo te¿ pewnie nie unikniemy koniecznoœci ogrzania górnego 
koœcio³a. Choæ mo¿e zabrzmia³o to zbyt optymistycznie to jednak wierzê , 
¿e i to kiedyœ nast¹pi. Równie¿ nag³oœnienie: w górnym koœciele 
dog³oœnienie niektórych miejsc, a w dolnym koœciele nowy wzmacniacz i 
mikrofony.

Natomiast niew¹tpliwie  du¿¹ inwestycj¹ bêdzie nowa fasada, 
przebudowywana pod kierunkiem  p. prof. Szczepana Bauma, który jest 
g³ównym projektantem naszego koœcio³a. To jest du¿a inwestycja, do 
której trzeba siê dobrze przygotowaæ (realizacja bêdzie w kilku etapach). 
Zmiana fasady wp³ynie równie¿ na polepszenie izolacyjnoœci koœcio³a i 
estetykê zewnêtrzn¹. 

Niestety, po ka¿dej  zimie nastêpuje coraz wiêksza degradacja 
parkingu przy koœciele (równie¿ zimowe rajdy niektórych kierowców, 
krêc¹cych piruety swoimi autami w zastraszaj¹cym tempie niszcz¹ 
nawierzchniê), a wiêc kolejny element, nad którym nale¿y siê zastanowiæ. 
Mam jeszcze w g³owie jedn¹ niespodziankê, ale na razie jej nie zdradzê.

 I dlatego my parafianie musimy mieæ tego œwiadomoœæ, i¿ robi¹c coœ 
dzisiaj, robimy to dla innych, dla tych co przyjd¹ po  nas. A Oni bêd¹ nam 
za to wdziêczni, tak jak my jesteœmy wdziêczni tym, którzy budowali ten 
koœció³ (wielu z nich jeszcze przecie¿ ¿yje), ¿e mamy Dom Bo¿y. Ale ten 
Dom Bo¿y teraz trzeba przecie¿ utrzymaæ, wyremontowaæ i trzeba go 
zostawiæ innym pokoleniom. Czyli ta sztafeta pokoleñ jest wa¿na i nasz 
udzia³ w niej jest nie do zast¹pienia. My nie mo¿emy siê z tego 
dyspensowaæ. Wrêcz przeciwnie. Musimy siê zdopingowaæ do tego, aby 
pozostawiæ po sobie „pere³kê”. Nasz koœció³ powinien byæ miejscem, w 
którym wraz z estetyk¹ id¹ ludzkie serca. To co w sercu, to i na zewn¹trz. 
Serce piêkne i koœció³ piêkny, wyestetyzowany. Nie sztucznie,  ale ¿ywo – 
zbudowany choæ z  kamieni, ale te¿ i z ludzkich serc, które - choæ czasem s¹ 
kamienne –to wmurowane w œwi¹tyniê pêkaj¹ i staj¹ siê ¿ywe.

Przepraszam, ¿e tak du¿o czasu poœwiêci³em na inwestycje, a 
zdecydowanie mniej na plany duszpasterskie. Mo¿e powinna byæ inna 
hierarchia. Ale sprawy gospodarcze, czy inwestycyjne, ³atwiej jest 
usystematyzowaæ, ³atwiej jest powiedzieæ o nich tak od A do Z. Natomiast 
sprawy duszpasterskie s¹ niezwykle dynamiczne i nie mo¿na ich tak 
zaszufladkowaæ, jak inn¹ dzia³alnoœæ. 

Ró¿norakie.

Bardzo proszê pozwoliæ mi podziêkowaæ wszystkim, którzy 
przygotowali eucharystiê z okazji XXX-lecia parafii, koncelebrowan¹ 
przez ks. Abpa S³awoja Leszka G³ódzia, transmitowan¹ przez TV Poloniê, 
a szczególnie: Paniom i Panom przygotowuj¹cym i stroj¹cym œwi¹tyniê, 
fantastycznym zespo³om œpiewaczym: chórowi parafialnemu, Effacie, 
Allegretto, Liturgicznej S³u¿bie O³tarza i lektorom. Wielkie Bóg Zap³aæ!

Skoñczy³ siê remont dachu naszego koœcio³a. Jakie s¹ dalsze plany 
inwestycyjne?

Na koniec jeszcze jedno luŸne pytanie: Zainteresowania?

Dziêkujê za rozmowê.

Konto  Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela 
80-299 Gdañsk-Osowa, ul. Pegaza 15

Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. 
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KONTAKTY  Z  GRUPAMI  PARAFIALNYMI 
Chór parafialny
próby: wtorek i czwartek, 

30godz. 18

Grupa AA „Barka”
spotkania: pi¹tek, 

30godz. 18

Apostolat Maryjny
Msze œw. w int. Ojczyzny i Radia 

00Maryja - II. œroda miesi¹ca, g.18 ;
codzienne modlitwy w intencji 

45Ojczyzny, godz. 7 .

Parafialny Oddzia³ Caritas
Spotkania: 

00ostatnia œroda miesi¹ca godz. 18 ;
oo ooponiedzia³ek i œroda godz. 17 - 18

Wspólnota Marana Tha 
45spotkania: I. i III. œroda miesi¹ca, godz. 18

Zespó³ „Allegretto”
30próby: pi¹tek, godz. 19  lub 

00sobota, godz. 10  (na zmianê)

Zespó³ „Effatha”
00próby: pi¹tek, godz. 19 , 

30niedziela, godz. 8

Duszpasterstwo m³odzie¿y: 
Msza œw. i spotkanie: 

30czwartek, godz. 19

Ministranci
zbiórka: sobota, 

00godz. 10

By w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu naszej 
Wspólnoty Parafialnej...

Dokoñczenie ze str. 3
Niewielka czêœæ naszych parafian pomaga w obs³udze liturgii oraz 

uczestniczy w dzia³aniach grup parafialnych (zestawienie u do³u strony). 
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e parafia liczy oko³o 7000 wiernych, w grupach 
parafialnych spotykamy niewielki procent mieszkañców Osowy.  

Lecz parafia to nie tylko œwi¹tynia, udzia³ œwieckich w obs³udze 
liturgii, grupy parafialne. To zw³aszcza nasze katolickie rodziny, 
stanowi¹ce Koœcio³y Domowe. To rodziny wiernych tworz¹ katolickie 
œrodowisko w dzielnicy. Wiêkszoœæ rodzin mieszka w domkach 
jednorodzinnych z ogródkami. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e na terenie 
ca³ej Osowy (w dwóch parafiach) istnieje tylko 8 obiektów religijnych 
podkreœlaj¹cych, ¿e tu mieszkaj¹ rodziny katolickie. Cztery kapliczki 
przydro¿ne budowane by³y kolejno w latach 1938, 1949, 1990, a ostatnia 
w 1994 roku. Dwie kapliczki wmurowane w œciany domów powsta³y w 
latach 1984 i 1989. Natomiast pierwszy z dwóch krzy¿y przydro¿nych 
postawiono przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, a drugi w roku 1957.

Kaplice oraz krzy¿e przydro¿ne, nadrzewne, na s³upach, na œcianach 
domów - z punktu widzenia pedagogii - s¹ jednym ze sk³adników 
œrodowiska wychowawczego parafii. Kapliczka lub krzy¿ na prywatnej 
dzia³ce powstaje zwykle z okazji traumatycznego zdarzenia w danej 
rodzinie lub te¿ w intencji dziêkczynnej. Natomiast kapliczka 
umieszczona na œcianie domu, na przyk³ad nad g³ównym wejœciem, 
oznacza poddanie ca³ej rodziny opiece Jezusa, Matce Boskiej lub 
konkretnemu œwiêtemu. Oczywiœcie kszta³t i usytuowanie kapliczki 
zale¿¹ od inwencji twórczej w³aœciciela posesji. Nasza dzielnica 
rozbudowuje siê intensywnie. Fundatorzy takich obiektów sakralnych 
nie spotkaj¹ problemów przy za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z 
budow¹ kapliczki, czy postawienia krzy¿a na gruncie bêd¹cym 
w³asnoœci¹ fundatora.

DoraŸnym zaznaczeniem istnienia katolickiego œrodowiska w 
Osowej s¹ dekoracje domów flagami, obrazami w czasie wielkich œwi¹t 
koœcielnych. Jest tu wiele do zrobienia. Na przyk³ad na ca³ej ponad 
dwukilometrowej trasie tegorocznej procesji Bo¿ego Cia³a mo¿na by³o 
obejrzeæ tylko kilkanaœcie udekorowanych posesji. Chyba uœwietnienie 
Bo¿ego Cia³a nie jest wiêkszym wysi³kiem dla naszych wiernych ni¿ 
dekoracje, tak obficie rzucaj¹ce siê wieczorami w oczy, w okresie 
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.

Uwa¿amy, ¿e nie powinniœmy  uczestnictwa w ¿yciu parafialnym 
sprowadzaæ jedynie do udzia³u w niedzielnych i œwi¹tecznych mszach 
œwiêtych. Mo¿emy czêœæ naszego czasu wolnego od dzia³alnoœci 
zawodowej przeznaczyæ na dzia³alnoœæ w zespo³ach muzycznych, 
wysi³ek na rzecz potrzebuj¹cych w parafii, udzia³ w grupach 
modlitewnych. A tak¿e korzystajmy z pomocy Duszpasterstwa Rodzin. 
Dbajmy o dobra parafialne, kreujmy indywidualne obiekty sakralne by 
tworzy³y ikonosferê na obszarze Parafii! Niech ka¿dy z nas wiernych, z 
okazji Jubileuszu 30-lecia Parafii, postanowi wzmóc swoj¹ aktywnoœæ w 
¿yciu naszej Parafii! 

W zwi¹zku z Jubileuszem 30 - lecia Parafii p.w. Chrystusa 
Zbawiciela ¿yczymy naszym duszpasterzom owocnej pracy z dzieæmi i 
m³odzie¿¹ oraz dobrej wspó³pracy z wszystkimi grupami parafialnymi. 
Parafianom zaœ ¿yczymy, by czuli siê ¿ywotn¹ cz¹stk¹ naszej Wspólnoty. 
¯yczymy wszystkim wielu ³ask Bo¿ych, zdrowia i szczêœcia w 
rodzinach. SZCZÊŒÆ BO¯E!

ZESPÓ£ REDAKCYJNY RODZINY OSOWSKIEJ 

Domowy Koœció³ kontakt: seweryn7@wp.pl
Neokatechumenat
kontakt: Piotr, tel. 887 836 312

KALENDARIUM 30-LECIA PARAFII
1. wrzeœnia 1980

14.wrzeœnia 1980 

24. grudnia 1980

14. wrzeœnia 1982

lata 1981 - 1983

wiosna 1983
14. wrzeœnia 1983

31. maja 1989

29 30. lipca 1989

Lata 1990-1992

4. maja 1992

15. czerwca 1992

14.listopad 1997

rok 1998

8. maja 2000

marzec 2002
15. maja 2002

14. wrzeœnia 2005

listopad 2009

   -  K

 -  Na œciernisku dzia³ki Józefa Wandtke ksi¹dz                        
proboszcz Henryk Bietzke odprawi³ pod go³ym niebem Mszê œw., a 
Pasterkê odprawiono w nowo wybudowanej w ci¹gu 3 miesiêcy kaplicy.

   -  Pasterka w wybudowanej w ci¹gu 3 miesiêcy  
kaplicy.

  - W³adze zatwierdzi³y lokalizacjê i wyda³y  
pozwolenie na budowê koœcio³a w Osowej.  Poœwiêcenie przez 
ks. bpa Mariana Przykuckiego placu budowy pod koœció³.

     -  Prace projektowo konstrukcyjne prowadzone 
przez in¿. arch. Szczepana Bauma i zespól in¿. Antoniego Groñca.

  -  Rozpoczêcie budowy koœcio³a.
  -  Ks. bp Marian Przykucki dokona³ uroczystego 

wmurowania kamienia wêgielnego œwi¹tyni w fundamenty wie¿y.
   -  Poœwiêcenie koœcio³a w stanie surowym przez 

ks. bpa Mariana Przykuckiego i pierwsza Msza œw. w koœciele.
   -  Nawiedzenie parafii przez pielgrzymuj¹cy obraz 

Matki Boskiej Czêstochowskiej.
  -  Wykonano marmurow¹ posadzkê 

 , mensê o³tarzow¹, kazalnicê i balaski.
 - Dostarczono wykonane w odlewni Braci Felczyñskich 

w Przemyœlu 3 dzwony, które zamontowano na wie¿y koœcielnej.
  -  Ks. abp Metropolita Gdañski Tadeusz Goc³owski 

dokona³ uroczystej konsekracji œwi¹tyni.
 - Nawiedzenie parafii przez relikwie œw. Wojciecha

z okazji 1000-lecia Gdañska.
 - Wykonanie i zawieszenie szeœciometrowej repliki krzy¿a 

œw. Damiana w prezbiterium górnego koœcio³a.
  -  Podzia³ parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela i powstanie 

w Osowej nowej parafii p.w. œw. Polikarpa Biskupa Mêczennika.
  -  Powstanie parafialnej witryny www. zbawiciel.gda.pl

  -  Poœwiêcenie przez ks. Zbigniewa Walczaka k¹cika 
Mi³osierdzia Bo¿ego z relikwiami œw. Faustyny.

 -  Poœwiêcenie  przez ks. abpa 
Tadeusza Goc³owskiego, kaplicy  

 -  Otwarcie nowo zorganizowanej Biblioteki Parafialnej 
00 00- czynna wtorek, œroda, czwartek w godzinach 19  do 20 .

s. bp Bernard Czapliñski, Biskup Cheùmiñski, 
wyda³ dekret ustanawiajàcy parafiæ p.w. Chrystusa Zbawiciela w 
tajemnicy Podwyýszenia Krzyýa w Gdañsku Osowej. Proboszczem 
zostaù ustanowiony Ks. Henryk Bietzke (wikariusz w NSPJ w Gdyni).

 - Nawiedzenie parafii przez pielgrzymuj¹cy obraz 
Chrystusa Mi³osiernego - Misja Mi³osierdzia Bo¿ego w parafii.

  -  Na emeryturæ przeszedù pierwszy proboszcz 
parafii Chrystusa Zbawiciela ks. Henryk Bietzke. Nowym proboszczem 
zostaù ks. Wojciech Tokarz.

    -  Poœwiêcona zosta³a nowa kaplica Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy, obraz œw. Józefa w prezbiterium górnego 
koœcio³a, odnowiono prezbiterium dolnego koœcio³a oraz wykonano 
kaplicê Matki Bo¿ej Fatimskiej. Doœwietlono  równie¿ prezbiterium 
górnego koœcio³a, a w lipcu 2010 zakoñczono remont dachu œwi¹tyni.

w ca³ym górnym 
koœciele

  -  Otwarcie kawiarenki parafialnej BETANIA.
w dolnym koœciele,

 b³. ks. Frelichowskiego.

wrzesieñ 2003

9. wrzeœnia 2006

30.  marca 2008

Lata 2008-2010

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Parafii pragniemy z³o¿yæ serdeczne wyrazy podziêkowania Panu Jerzemu Staniszewskiemu, szefowi 
drukarni ES-GRAF, który od pierwszego numeru RODZINY OSOWSKIEJ sponsoruje  wydawnictwo naszej gazetki parafialnej. 
¯yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla ca³ej rodziny. SZCZÊŒÆ BO¯E                                          Ksi¹dz Proboszcz  i Zespól Redakcyjny

Semper Fidelis ks. Seweryn tel. 58 552 55 64

Klub Szachowy
czwartek

00 00godz. 17  - 19

Ró¿e Parafialne 00I. niedziela miesi¹ca godz. 15
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