
    ¯EGNAMY  PROBOSZCZA   I      WITAMY  PROBOSZCZA

WIELKA  ZMIANA  W  PARAFII

    (...) Dziêkujemy Panu Bogu, ¿e tutaj w Osowie, na styku epok 
rodzi³a siê wspólnota ludu Bo¿ego, która oœwiadczy³a wobec tych, 
którzy sprawowali w³adzê w ówczesnej OjczyŸnie: Non sine dominico 
vivere non possumus. My nie mo¿emy ¿yæ, jak mówili starzy 
chrzeœcijanie, bez Koœcio³a, bez mszy œwiêtej i dlatego powsta³o to 
wszystko, co w tej chwili ogl¹daj¹ nasze oczy, w wymiarach 
architektury koœcio³a. ale nade wszystko w wymiarach wspólnoty 
parafialnej, której przewodniczy³ przez 28 lat ks. Henryk (...)
   (...) trudno sobie wyobraziæ, by rozpocz¹æ tê mszê œwiêt¹ bez 
szczególnego podziêkowania wobec ksiêdza kanonika Henryka za 
jego trudn¹ d³ugoletni¹ pracê proboszczowsk¹ i nie prosiæ Boga 
Wszechmog¹cego, by mu b³ogos³awi³ na najd³u¿sze lata w jego 
kap³añskim ¿yciu ju¿. . .wolnym od odpowiedzialnoœci  
administracyjnej i jego kap³añskiej pos³udze temu ludowi Bo¿emu, 
który  ukocha³ i któremu s³u¿y³ przez 28 lat tu, jako proboszcz (...)

Fragmenty z przemówienia Arcybiskupa na mszy wprowadzaj¹cej

     (...) Dziêkujmy wiêc Panu Bogu za ten dzieñ dzisiejszy. I chcia³bym 
was prosiæ: otoczcie opiek¹ tego, który przez lata ca³e z wami 
wspó³pracowa³ i który zostaje z wami. Nie wyje¿d¿a ks. Henryk z 
Osowej. Chce, oczywiœcie przekazuj¹c w³adzê nastêpcy, pozostaæ jako 
duszpasterz, który kocha tych, którym s³u¿y³, a równoczeœnie 
wspó³pracowaæ z tym, który zostaje przys³any, by kontynuowa³ jego 
piêkn¹ robotê apostolsk¹ duszpastersk¹. Na miarê potrzeb tego 
spo³eczeñstwa, które ¿yje na pocz¹tku XXI wieku. (...)

Fragment kazania Arcybiskupa na mszy  wprowadzaj¹cej 30. marca 2008 r.

  (...)  Umi³owani siostry i bracia. Do was przychodzê z dr¿eniem i 
bojaŸni¹, ze skromnym doœwiadczeniem duszpasterskim, ale z 
nadziej¹ w sercu, ¿e mnie przyjmiecie do swego parafialnego grona. 
Tak, jak przed laty i póŸniej przyjêliœcie ksiêdza Henryka i 
zaakceptowaliœcie jego zapa³ i entuzjazm. To dziêki wam, dziêki 
waszemu wsparciu materialnemu i duchowemu mog³a powstaæ ta 
œwi¹tynia, plebania, ca³a wspólnota. Nic by nie zrobi³ ksi¹dz Henryk 
bez was. Dlatego ja oœmielam siê pokornie prosiæ was o malutki kredyt 
zaufania dla mnie i o wyrozumia³oœæ.
        Panie Jezu Mi³osierny, wraz z moj¹ mam¹ , nie¿yj¹cym od roku 
tat¹, moim rodzeñstwem i ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹, proszê Ciê miej 
Mi³osierdzie dla mnie i ca³ego œwiata.

Proboszcz  ks. Wojciech Tokarz  do Parafian po Mszy œw. wprowadzaj¹cej

  (...)  Chcia³bym raz jeszcze ...¿yczyæ nowemu proboszczowi, by Pan 
Bóg go b³ogos³awi³. Jak s³yszeliœmy przed chwil¹, ma dobr¹ wolê, ma 
g³êbok¹ wiarê i pewne doœwiadczenie. Niech wiêc Pan Bóg mu 
b³ogos³awi.
        Ja mu wobec  was i ca³ej archidiecezji dziêkujê za te siedem lat 
jego kap³añskiej s³u¿by kapelañskiej. Rzeczywiœcie byæ kapelanem u 
arcybiskupa to sprawa pracowita. A wiêc mu bardzo serdecznie 
dziêkujê za wszystko dobro, które œwiadczy³ Koœcio³owi Gdañskiemu 
poprzez wspó³pracê bezpoœrednio z arcybiskupem. Arcybiskup nie ma 
mo¿liwoœci ani innych sposobów podziêkowania, dlatego niech to 
bêdzie taki skromny wyraz mojej wdziêcznoœci, kiedy go zamianujê w 
tej chwili kanonikiem honorowym kapitu³y honorowej w Gdañsku.

Z przemówienia  koñcowego Arcybiskupa po Mszy œw. wprowadzaj¹cej

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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      Parê dni wczeœniej Zespo³y: EFFATHA i ALLEGRETTO przygotowa³y siê do wspólnej muzycznej obs³ugi liturgicznej Mszy po¿egnalnej i jako 
jeden po³¹czony zespó³, z instrumentaln¹ grup¹ EFFATHY, piêknie uœwietni³y tê Mszê. Celebrowa³ sam Ksi¹dz Proboszcz. Koœció³ górny by³ 
zape³niony, wielu parafian uczestniczy³o we Mszy œw. na stoj¹co. Modlitwê wiernych poprowadzi³y dziewczynki Gosia i Julka (na zdjêciu). Dary 

o³tarza przynios³a kolumna m³odzie¿y. Komunii udzielali wszyscy nasi 
duszpasterze - trwa³a bardzo d³ugo, bo 
wiêkszoœæ wiernych do niej przyst¹pili. Na 

zakoñczenie Mszy œwiêtej 
nasz ustêpuj¹cy Proboszcz  podziêkowa³ wiernym za liczny udzia³ i modlitwê. 
Nastêpnie, przedstawiciele wszystkich wspólnot  naszej parafii oraz Rady Osiedla i 
szko³y, z³o¿yli podziêkowania i ¿yczenia Proboszczowi-Seniorowi (jeœli nasz 
fotoreporter pomin¹³ kogoœ - to bardzo przepraszamy), a Pani Szumska i Pan Balk w  imieniu Parafian przekazali mu po¿egnalny podarunek w postaci 
kielicha  mszalnego (przedostatnie zdjêcie u do³u).

RELACJA  Z  PO¯EGNALNEJ  MSZY  ŒWIÊTEJ

Foto: F. Najbar

Chór po koncercie w parafii pw. Œw. ALBERTA

Na zakoñczenie  wszyscy obecni odœpiewali g³oœno Ksiêdzu-Seniorowi: ¯yczymy, ¿yczymy ...                                                     .
Fotoreporta¿ w wykonaniu Pana Feliksa Najbara
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Foto M. Czajkowski

    Ksi¹dz Proboszcz pamiêta, ¿e w ci¹gu siedemnastu lat wydawania 
Rodziny Osowskiej kilkakrotnie przeprowadza³em z Ksiêdzem wywiady. 
Zawsze by³y to wywiady z okazji “kamieni milowych” w dziejach naszej 
Parafii. Myœla³em, ¿e bêdziemy to kontynuowaæ. Ale czas niezwykle szybko 
mija. Obecnie poruszeni prze¿ywamy cezurê, moment  zamkniêcia 
d³ugiego, bo 28 - letniego,  rozwoju Parafii.  Czy Ksi¹dz Proboszcz  te¿  to  
tak  odczuwa?
       Oczywiœcie - wszak zmienia siê ca³kowicie mój status, zmienia siê 
sposób zaanga¿owania w pracy  duszpasterskiej.

     Gdy cz³owiek œwiecki przechodzi na emeryturê, to dos³ownie przerywa  
pracê w swoim, czêsto ulubionym, zawodzie. Poci¹ga to za sob¹ na ogó³  
niezwykle  silne  frustracje.  Jak to przebiega, z  perspektywy Ksiêdza, w  
przypadku  pracy  duszpasterskiej?
       Mówi¹c œciœle, duszpasterstwo w zakresie wyznaczonym przez ks. 
proboszcza pozostaje nadal aktualne, a odpada ca³a administracja i 
odpowiedzialnoœæ. A wiêc sama radoœæ - jak¿e wiêc nie odczuwaæ 
zadowolenia. Mogê nadal robiæ to co lubiê i na czym siê trochê znam. 
Dlatego sytuacja ksiêdza emeryta - w porównaniu z ludŸmi œwieckimi - 
jest nieporównywalnie inna i moim  zdaniem zdecydowanie lepsza. Mo¿e 
pracowaæ ile chce, korzysta z dobroci sto³u plebanijnego i mieszkania.

       A wiêc, jak s¹dzê,  nasz  nowy  Proboszcz bêdzie mia³ ze strony 
Ksiêdza  du¿e wsparcie w pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Czy  nasz  
zespó³ redakcyjny Rodziny Osowskiej  mo¿e  tak¿e liczyæ na wspó³pracê?
   Nowy Proboszcz ma ogromne doœwiadczenia w skali ogólno 
diecezjalnej, funkcjonowania parafii i urzêdów kurialnych, natomiast 
pracy duszpasterskiej w parafii dopiero siê uczy, ale przy jego 
zdolnoœciach nauka ta przebiegnie bardzo szybko i po paru miesi¹cach, 
poznawszy lepiej parafiê, bêdzie proboszczem i to “pe³n¹ gêb¹”. Nadto, 
jako m³ody cz³owiek z wiêksz¹ odwag¹ bêdzie wprowadza³ nowe 
inicjatywy, pomys³y, rozwi¹zania, co z pewnoœci¹ o¿ywi ¿ycie duchowe i 
wspólnotowe naszej parafii. I jak¿e tu siê nie cieszyæ? Deklarujê tak¿e 
chêci wspó³pracy z redakcj¹ Rodziny Osowskiej.

        Przekazuje  Ksi¹dz  nowemu  Proboszczowi  nasz¹ parafiê, czyli ca³y 
jej niezwykle bogaty dorobek materialny oraz “ojcostwo” rodziny 
parafialnej. Czy by³y jakieœ zamierzenia, których Ksi¹dz nie zd¹¿y³ 
zrealizowaæ?
        ¯aden ksi¹dz nie jest w stanie wszystkiemu podo³aæ i spe³niæ 
wszystkich zamierzeñ. Dlatego - jak us³yszeliœmy w kazaniu 
wprowadzaj¹cym - istnieje w Koœciele sztafeta i pa³eczkê przejmuje 
ksi¹dz proboszcz Wojciech, a za kolejne 30 lat nastêpny ksi¹dz..

      Poznaliœmy  treœæ dokumentu, w którym Ks. Arcybiskup przyj¹³  
Ksiêdza rezygnacjê z probostwa oraz zapewni³ mieszkanie na plebanii i 
utrzymanie. Ten wyraz troski Arcybiskupa o przysz³oœæ naszego 
Proboszcza-Seniora przyjêliœmy z radoœci¹. Jesteœmy jednak zatroskani, 
czy lokum dla Ksiêdza jest wystarczaj¹ce; czy na przyk³ad pomieœci w nim 
Ksi¹dz swój obszerny ksiêgozbiór?
      Z mojego mieszkania jestem absolutnie zadowolony, ogromn¹ 
wiêkszoœæ moich ksi¹¿ek umieœci³em w bibliotece parafialnej, a 
zostawi³em sobie te, które najbardziej lubiê i s¹ nieodzowne dla relaksu i 
pracy duszpasterskiej. Zawsze kocha³em czytaæ, a teraz bêdê mia³ 
nareszcie czas na lekturê i ewentualne wyjazdy. Ju¿ 6. kwietnia jadê z 
pielgrzymk¹ ksiê¿y gdañskich do Ziemi Œwiêtej, ju¿ bez poczucia 
odpowiedzialnoœci za parafiê.

         W ci¹gu 28. lat wspó³pracowa³ Ksi¹dz z wieloma ludŸmi w parafii. 
Którzy  z  nich  pozostan¹ w szczególnych  wspomnieniach  Ksiêdza?
           Jestem wdziêczny wspó³pracownikom, pracowa³o mi siê z nimi 
dobrze, ale czy im by³o dobrze - proszê siê ewentualnie ich zapytaæ.

       Co Ksi¹dz Proboszcz-Senior  chcia³by, po rezygnacji z “dowodzenia” 
parafi¹, przekazaæ swoim Parafianom? 
            Moi drodzy - praktycznie parafianie niewiele zauwa¿¹ zmian, ja 
bêdê siê krêci³ po parafii i zw³aszcza koœciele, niejedn¹ sprawê biurow¹ 
bêdê za³atwia³ - w zakresie wyznaczonym mi przez ks. proboszcza - bêdê 
pe³ni³ dy¿ury w parafii i na przyk³ad w g³oszeniu kazañ. Mam te¿ 
œwiadomoœæ, ¿e decyduj¹ce roztrzygniêcia podejmuje ks. Wojciech i on 
okreœli nowe oblicze parafii.
       Absolutnie jestem przekonany, ¿e ju¿ po paru miesi¹cach ks. 
proboszcz Wojciech wgryzie siê w problematykê duszpasterstwa 
parafialnego, wprowadzi nowe rozwi¹zania, które parafianie zauwa¿¹ i 
zaakceptuj¹. Wszystko to ma s³u¿yæ dobru duchowemu ludzi, którzy 
tworz¹ nasz¹ wspólnotê.
         Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy - od poœwiêcenia tej kaplicy nowy 
ksi¹dz proboszcz rozpocz¹³ swoj¹ pos³ugê - niech duszpasterzy i 
wszystkich parafian obejmie swoim matczynym p³aszczem. I wstawia siê 
za nami wszystkimi wobec Tego, który jest bogaty w mi³osierdzie.

          Dziêkujê Ksiêdzu za ten krótki wywiad i za obietnicê wspó³pracy z 
redakcj¹ biuletynu parafialnego. ¯yczê w jak najd³u¿szym ¿yciu wiele 
zdrowia i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.  Szczêœæ Bo¿e!

Wywiad przeprowadzi³ Jan Juranek
Wystêp chóruOrszulika na Festiwalu w Kielnie

WYWIAD  Z  NASZYM  PROBOSZCZEM - SENIOREM 
Ksiêdzem  Henrykiem Bietzke

TEKST  WPROWADZENIA  NA  STANOWISKO 
PROBOSZCZA

     W spotkaniu modlitewnym, skierowaniu nowych myœli do 
Boga, wprowadzam Ciê w obowi¹zki proboszcza Parafii Chrystusa 
Zbawiciela tu w Gdañsku Osowej i przekazujê Ci w³adzê jak¹ 
prawo koœcielne daje proboszczowi.
     Twojej pasterskiej pieczy powierzam troskê o tutejsz¹ parafiê. 
Niech Duch Œwiêty uzdolni Ciê do wielkodusznego podjêcia 
duszpasterskich zadañ.
     G³oœ S³owo Bo¿e, aby wierni umocnieni w wierze na dzieñ 
mi³oœci wzrastali w Chrystusie.
    GromadŸ wokó³ o³tarza  parafian, aby w Eucharystii 
odnajdowali Ÿród³o uœwiêcenia ¿ycia i poprzez Ni¹ oddawali 
chwa³ê Ojcu.
  Otaczaj opiek¹, ojcowsk¹ mi³oœci¹ chorych i cierpi¹cych.
         O¿ywiaj w sercach wiernych Apostolskiego Ducha i zachêcaj 
ich do wspólnej troski o sprawy Koœcio³a.
  Zarz¹dzaj roztropnie dobrami materialnymi powierzonymi twojej 
pieczy.
     Na znak powierzenia Tobie obowi¹zków proboszczowskich, 
jako symbol w³adzy kap³añskiej, przyjmij stu³ê oraz klucz tej 
œwi¹tyni.

Tymi s³owami Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz Goc³owski wprowadzi³ ksiêdza  
Wojciecha Tokarza do s³u¿by proboszczowskiej w naszej parafii

DOKUMENT  MIANOWANIA  PROBOSZCZA
Przewielebny
Ksi¹dz magister Wojciech Tokarz    Gdañsk Oliwa

       Niniejszym mianujê ksiêdza po myœli kanonów od 515 do 528 
oraz statutów od 61 do 70 III Synodu Gdañskiego ³¹cznie z 
aneksem 1.15 proboszczem parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w 
Gdañsku Osowej.
       Objêcie parafii, zgodnie z kanonem 527 par.3, nast¹pi z dniem 
30. marca 2008 roku. Z tym¿e dniem zwalniam ksiêdza magistra z 
obowi¹zków kapelana Metropolity  Gdañskiego.
       Tradycja parafii w formie protokolarnej, pod przewodnictwem 
Ksiêdza Dziekana Dekanatu Gdañsk-Oliwa, w obecnoœci 
dotychczasowego proboszcza ks. kan. Henryka Bietzke, którego 
rezygnacjê z³o¿on¹ na piœmie dnia 9. stycznia 2008 roku przyj¹³em, 
powinna siê odbyæ w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od 
objêcia parafii.
     Dziêkujê za ofiarn¹ pracê  na stanowisku kapelana 
Arcybiskupa.  ¯yczê ksiêdzu proboszczowi Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa na nowym terenie kap³añskiej s³u¿by.

Podpisa³
Tadeusz Goc³owski

Arcybiskup Metropolita Gdañski

Powy¿szy tekst odczyta³ na mszy wprowadzaj¹cej
Ksi¹dz Dziekan Dekanatu Gdañsk Oliwa
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RELACJA  Z  MSZY ŒW. WPROWADZAJ¥CEJ w dniu 30.03.2008
Fotoreporta¿ w wykonaniu Pana Feliksa Najbara

Nastêpnie Ks. Arcybiskup rozpocz¹³ Mszê 
œw. Ewangeliê czyta³ Ks. Tokarz (u góry),a 
homiliê wyg³osi³ nasz Metropolita.

Po wyg³oszeniu przez Arcybiskupa homilii (tekst homilii mo¿na przeczytaæ na stronie witryny parafialnej) wyst¹pi³ Ksi¹dz Dziekan. Odczyta³ 
dokument powo³uj¹cy Ks. Wojciecha Tokarza na funkcjê Proboszcza oraz poprosi³ nominata o wyg³oszenie aktu wiary oraz œlubowania. Po 
œlubowaniu Ks. Arcybiskup uroczyœcie wprowadzi³ Ks. Wojciecha Tokarza do pe³nienia funkcji gospodarza naszej Parafii (zdj. drugie) i wrêczy³ mu 
symboliczn¹ stu³ê i klucz do naszej œwi¹tyni.  Nastêpnie podesz³a delegacja parafian z Panem Grzegorzem Grochowskim (zdj. prawe), który przywita³ 
naszego nowego Proboszcza s³owami: Wielebny Ksiê¿e Wojciechu. Bywa³eœ u nas goœciem nie raz. Dzisiaj witamy ciê  jako gospodarza. Witamy te¿ po 
gospodarsku chlebem i sol¹. Chcemy przez to serdecznie wyraziæ nasz¹ wolê, abyœ siê czu³ wœród swoich. Parafia jest wspólnot¹ Chleba 
Eucharystycznego i w³aœnie w trosce o to, ¿eby nam tego Chleba nie zabrak³o, Duch Œwiêty powierzy³ Parafiê Ksiêdzu Wojciechowi(...)

Kanon mszy œwiêtej - koncelebrowanej (zdj. lewe). Po przyjêciu przez wiernych Komunii œw., zabra³ g³os nasz nowy Proboszcz  Ks. Wojciech 
Tokarz. Po b³ogos³awieñstwie Ksiêdza  Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego, na wyjœcie wszyscy wierni zaœpiewali  trzykrotnie: Jezu ufam Tobie!

00Ksi¹dz Arcybiskup przyby³ do koœcio³a tu¿ przed godzin¹ 12 .W imieniu parafian przywita³ go piêknie Pan 
Stanis³aw Kibort, a wszystkich obecnych przywita³ ks. Henryk Bietzke. Przybyli na uroczystoœæ: Kanclerz Kurii, ks. 
Dziekan, Rektor Seminarium, ks. infu³at Bogdanowicz oraz ksiê¿a z naszego dekanatu (zdj. poni¿ej). Przyby³ tak¿e 
ks. Marcin - specjalnie z Miñska Mazowieckiego.  Nastêpnie Ksi¹dz Arcybiskup wyg³osi³ przemówienie wstêpne .
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