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   Na nadchodz¹cy czas Paschy ¿yczymy naszym 
Duszpasterzom i Czytelnikom  g³êbokiego doœwiadczenia 
drogi ¿ycia, któr¹ pierwszy przeszed³ Chrystus. A jest to droga 
przejœcia z ciemnoœci do œwiat³a, z grzechu do ³aski, z 
beznadziei œmierci do prawdziwej radoœci ¿ycia. Niech 
Zmartwychwsta³y Chrystus umacnia wiarê, krzepi nadziejê i 
rozpala mi³oœæ. ALLELUJA!

Uczestniczymy  w tych dniach w uroczystych obchodach w naszej Parafii

foto Kamil Cichy

Zespó³ "Cantica"

Zespó³ Kameralny Szko³y Muzycznej IIsst we Wrzeszczu

WIELKI  CZWARTEK

Dzieñ 
ustanowienia 
Eucharystii i 
sakramentu 
kap³añstwa

M s z a    R e z u r e k c y j n a    r o z p o c z n i e    s i ê 
0 0w    N i e d z i e l ê    W i e l k a n o c n ¹    o  g o d z i n i e   6

WIELKA   SOBOTA

WIELKI  PI¥TEK
Dzieñ mêki i 

œmierci 
Chrystusa

00SpowiedŸ œw. od 16 .
Liturgia 

wielkopi¹tkowa 
00

o godzinie 18 .
Adoracja Najœw. 
Sakramentu dla 

m³odzie¿y 
00

od godz. 20  w 
górnym koœciele.

Dzieñ spoczynku Pana w grobie
Œwiêcenie pokarmów punktualnie o pe³nych godzinach:

 10.00, 11.00 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 i 19.00.
Dzieci przynosz¹ rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej.

Prosimy o dostarczenie œwi¹tecznych wiktua³ów na œniadanie wielkanocne dla 
bezdomnych; czêœæ z tych ofiar przeka¿emy biednym rodzinom z naszej parafii.

00
SpowiedŸ œw. od godziny 16 .

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna siê  o 21.00, prosimy przynieœæ 
ze sob¹ œwiece.

00
SpowiedŸ œw. od 16 .

Msza Wieczerzy Pañskiej  
00

odprawiona zostanie o godz.18 .
00

Adoracja w Ciemnicy do  22 .
Prosimy w ci¹gu dnia o przynosze-
nie kwiatów do grobu Pañskiego.

ZMARTWYCHWSTANIE
PAÑSKIE
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ZAKOÑCZONE TURNIEJE SZACHOWE
O PUCHAR PROBOSZCZA I PUCHAR 

WIKARIUSZY
     W styczniu, jak co roku, odby³ siê turniej szachowy o PUCHAR 
PROBOSZCZA. W turnieju wziê³o udzia³ 12 ch³opców. G³ówn¹ nagrodê 

z d o b y ³  K r z y œ  
Górecki, a wszyscy 
otrzymali  piêkne 
albumy. Dodatkow¹ 
nagrod¹ by³ puchar 
dla najm³odszego 
zawodnika, a by³ nim 
szeœciolatek Bartosz 
Czaja. 

   W tym roku nasi 
wikariusze ufun-
dowali puchar o który 
walczyli szachiœci 
podczas ferii zimo-
w y c h .  P i e r w s z e  
miejsce i piêkny 
puchar zdoby³ Adam 
Ma³agowski, który w 
koñcówce rozgrywek 
wyprzedzi³ swego 
m³odszego  b ra ta  
Krzys i a .  W obu  
turniejach walka by³a 
wyrównana i  do  
koñca nie wiadomo 
by³o komu przy-
p a d n i e  g ³ ó w n a  
nagroda. Wypada 

zachêciæ m³odzie¿, a tak¿e doros³ych do odwiedzania para-fialnej 
kawiarenki na partyjkê szachów w ka¿dy czwartek od 17:30 do 19:00.

Feliks Najbar

BIERZMOWANIE W PARAFII
DZIÊKUJÊ!
     Ponad trzy tygodnie czasu miknê³o od uroczystoœci udzielenia 
sakramentu Bierzmowania naszej m³odzie¿y. Po tym czasie refleksji i 
czêstej wymianie spostrze¿eñ z bierzmowanymi i ich rodzicami czujê siê 
w obowi¹zku, aby podziêkowaæ tym wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ 
ubogacili to wydarzenie. W pierwszym rzêdzie pragnê wyraziæ moj¹ 
wdziêcznoœæ m³odzie¿y bierzmowanej za ich wielki entuzjazm wyra¿ony 

przez œpiew i modlitwê . Z zapartym tchem obserwowa³em ich niezwyk³¹ 
otwartoœæ na dzia³anie Bo¿ego Ducha, który zosta³ na nich wylany. 
Dziêkuje wam za wszystkie chwile, które spêdziliœmy razem czy to w 
szkole czy w koœciele przygotowuj¹c siê do tej uroczystoœci. To nasze 
bycie razem jest dla mnie wielkim darem i ubogaceniem. To dziêki wam 
mog³em lepiej zrozumieæ s³owa naszego umi³owanego Ojca Œwiêtego:, ¿e 
to wy jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a. 
    Jak co roku w sposób niezawodny wype³ni³a swoj¹ rolê p. Lucyna 
Wojtoniak, która udekorowa³a koœció³ piêknymi kompozycjami 
kwiatowymi. Kwiaty to element o¿ywiaj¹cy wnêtrze szczególnie jeœli 
dobiera siê je tak jak robi to p. Lucyna. 
    Wyrazy wdziêcznoœci kierujê równie¿ do naszego zespo³u Effatha, 
który bardzo profesjonalnie a zarazem z wielkim wyczuciem liturgicznym 
animowa³ œpiew, który porywa³ wszystkich obecnych. 
      Dziêkujê panu organiœcie za jego obecnoœæ szczególnie na próbach z 
nasz¹ m³odzie¿¹, jestem wdziêczny s³u¿bie liturgicznej za piêkn¹ pos³ugê 
wykonan¹ tego dnia. 
     Sk³adam równie¿ podziêkowanie panom z SEMPER FIDELIS, 
których dzia³ania choæ tak cenne, czêsto umykaj¹ naszej uwadze.
     Niedoskona³oœæ ka¿dych podziêkowañ objawia siê w tym, ¿e trudno 
jest wskazaæ wszystkich, którzy na nie zas³uguj¹ jak równie¿ trudno 
wyraziæ s³owem to, co odczuwa serce. Dlatego wszystkim obecnym 
rodzicom, chrzestnym, œwiadkom i ka¿demu, kto w jakikolwiek sposób 
przyczyni³ siê do uœwietnienia tej uroczystoœci sk³adam gor¹ce i serdeczne 
Bóg zap³aæ. Za wszystkie niew³aœciwe s³owa i gesty, które byæ mo¿e 
kogoœ urazi³y bardzo przepraszam. Wszystkich, którzy te moje s³owa bêd¹ 
czytaæ proszê o modlitwê za nasz koœció³ parafialny, kap³anów w nim 
pracuj¹cych a nade wszystko za nasz¹ m³odzie¿ bierzmowan¹, aby 
wzrasta³a w wierze i nadziei, która zosta³a w niej zaszczepiona przez 
chrzest a w sakramencie dojrza³oœci umocniona Darami Ducha Œwiêtego.

Wszystkim za wszystko Bóg zap³aæ 
Ks. Maciej Sobczak

UDANE  REKOLEKCJE
PARAFIALNE

      W czwartym tygodniu Wielkiego Postu od 18 do 21 marca w naszej 
parafii dobywa³y siê rekolekcje. Doroœli mieli do wyboru msze œwiête w 
niedzielê i w tygodniu, m³odzie¿ licealna i studenci  mieli specjalne nauki 

30o godzinie 19 , m³odzie¿ szkolna w poniedzia³ek, we wtorek i w œrodê 
00 00mia³a nauki przed  po³udniem w godzinach od 10  do 13 . 

      Nauki rekolekcyjne prowadzi³ ks. dr Adam Matuszewski wyk³adowca 
psychologii i moderator seminarium w Pelplinie. Doœæ liczni uczestnicy 
rekolekcji mogli wys³uchaæ doskonale merytorycznie przygotowanych 
nauk podanych w sposób ciekawy i przystêpny. 

00      W œrodê od godziny 16  odbywa³a siê spowiedŸ rekolekcyjna.

W  DRUG¥  ROCZNICÊ ŒMIERCI
PAPIE¯A  POLAKA

nast¹pi zakoñczenie fazy diecezjalnej procesu 
beatyfikacyjnego Jana Paw³a II w rzymskiej Bazylice 
œw. Jana na Lateranie. Dalszy ci¹g procesu 
prowadzony bêdzie w watykañskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Mamy nadziejê, ¿e nasz 
Papie¿ - s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II - zostanie rych³o 
w³¹czony w poczet œwiêtych Pañskich.
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Cierpienia swoje do³¹cza³    do cierpieñ Chrystusa 
na Krzy¿u Zbawienia.
(Cytat z nauki rekolekcyjnej ks. dr A. Matuszewskiego)

foto: F. NajbarFundatorzy i zdobywca pucharu

Foto: Galeria na str. int. www.zbawiciel.gda.pl



Dekalog. Kodeks moralnoœci czy prawa?
Ci¹g dalszy cyklu z poprzedniego numeru biuletynu 

Bogus³aw Górka
Opr. Mateusz IHNATOWICZ

2. Przekaz tekstualny „dziesiêciu  s³ów”

  Jak ju¿ nadmieniono w poprzednim odcinku, Biblia oferuje nam dwie 
wersje „dziesiêciu s³ów”. Pierwsza wersja znajduje siê w Ksiêdze Wyjœcia 
20,1-17, druga  w Ksiêdze Powtórzonego Prawa 5,6-21. Pe³n¹ wersjê Wj i 
czêœciow¹ Pwt zawiera papirus Nash, pochodz¹cy z pierwszego wieku 

przed Chrystusem. Fragmenty tekstów z dekalogiem zachowa³y siê na 
filakteriach [ma³e skórzane szkatu³ki zawieraj¹ce pergaminowe zwitki z 
fragmentami Piêcioksiêgu noszone na lewym ramieniu i na czole podczas 
modlitwy przez ¿ydów - M.I.] znalezionych w czwartej grocie z Qumran. 
Do tej kolekcji staro¿ytnych œwiadków zaliczyæ nale¿y dekalog 
samarytañski. Pozabiblijne manuskrypty z tekstem dekalogu, poza 
wartoœci¹ historyczn¹, nie maj¹ jednak znaczenia dla badañ tekstowo-
krytycznych.

Oto dwie biblijne wersje „dziesiêciu s³ów” w naszym 
przek³adzie, który jest propozycj¹ jurydycznego [prawnego  M.I.] ich 
odczytania:

Foto M. Wandtke

nich. Jeœli zestawimy to z postsoborowyn pojêciem Koœcio³a /wszyscy 
jesteœmy Koœcio³em, równie¿ œwieccy katolicy/, to czy nie powinniœmy na 
ka¿dym kroku œwieciæ przyk³adem, aby nawracaæ nim grzeszników?!

Faryzeusz czy celnik?
Dodane przez Goœæ w dniu  2007-02-24 16:26:24

W homilii w czasie dzisiejszej porannej Mszy Œw ksi¹dz proboszcz bardzo 
celnie skomentowa³ rozwa¿ania o "œwiêtym grzechu". Spróbujê ten 
komentarz krótko powtórzyæ: “W dzisiejszej Ewangeli wg Œw. Marka 
czytamy: Jezus im odpowiedzia³: Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, 
którzy siê Ÿle maj¹ Nie przyszed³em wezwaæ do nawrócenia 
sprawiedliwych, lecz grzeszników”. I s³owa ks proboszcza: “Szpital jest 
dla chorych natomiast Koœció³ jest dla grzeszników, którzy poprzez 
sakramenty i S³owo Bo¿e maj¹ wzrastaæ do œwiêtoœci”. I dalej: “Ci,  którzy 
jak faryzeusz w ewangelicznej przypowieœci przychodz¹ do Koœcio³a 
chwaliæ siê jacy s¹ sprawiedliwi i pobo¿ni i nie widz¹ u siebie grzechu,  
niech spokorniej¹, aby s³owa Jezusa: Nie ten zosta³ wys³uchany, ale tamten, 
celnik, który pokornie prosi³ Panie b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu - 
obwieœci³y im, ¿e to oni zostali wys³uchani”. 
Wydaje siê, ¿e dalszych komentarzy ani wyjaœnieñ nie potrzeba.

Œwiêty grzech?
Od redakcji: Artyku³ pod tym tytu³em, zamieszczony w poprzednim 
numerze Rodziny Osowskiej, umieœciliœmy na stronie internetowej naszej 
parafii, aby zebraæ uwagi naszych parafian. Oto wszystkie komentarze, 
które skopiowaliœmy ze strony   www.zbawiciel.gda.pl . Dla informacji: 
przyjêto w dyskusjach na naszej stronie internetowej, ¿e Goœæ to  anonim.

Co to znaczy?
Dodane przez Goœæ w dniu  2007-02-25  13:57:04

Mo¿e coœ bli¿ej na temat : Koœció³ powinien wychodziæ do tych 
"prawdziwych" grzeszników - jak to rozumieæ?  Ponadto mo¿e lepiej nie 
dzieliæ grzeszników na prawdziwych i nieprawdziwych.

Chyba trzeba
Dodane przez Goœæ w dniu  2007-02-24  20:24:53

A mo¿e to Koœció³, który "jest dla grzeszników" nie powinien czekaæ a¿
 ci prawdziwi grzesznicy do niego przyjd¹ tylko powinien wychodziæ do 

Z cyklu:  TRUDNE  TEMATY

Wj 20, 1-17

1. Mówi³ Bóg wszystkie oto te s³owa:
2. Ja jestem Jahwe, Bóg twój, który ciê wyprowadzi³ z ziemi Egiptu, z 
domu niewoli.
3. Nie wolno ci mieæ innych bogów przed Moim obliczem.
4. Nie wolno ci czyniæ rzeŸby i jakiegokolwiek obrazu tego, co znajduje 
siê w górze w niebiosach i tego, co znajduje siê na dole na ziemi, i tego, 
co znajduje siê w wodach pod ziemi¹.
5. Nie wolno ci oddawaæ im pok³onów i nie wolno im s³u¿yæ, poniewa¿ 
Ja Jahwe, Bóg twój, Bóg gorliwie zazdrosny, nak³adam wykroczenie 
ojców, którzy mnie nienawidz¹, na synów a¿ do trzeciego czy do 
czwartego pokolenia,
6. ³askê zaœ sprawiam dla kochaj¹cych Mnie i strzeg¹cych Moich 
poleceñ a¿ do tysiêcy pokoleñ.
7. Nie wolno ci podnosiæ imienia Boga twojego [jako instytucji 
nadrzêdnej] do rzeczy k³amliwej (niegodziwej), poniewa¿ Jahwe nie 
oczyœci tego (nie pozostawi bez ukarania), kto wzywa Jego imienia do 
rzeczy k³amliwej.
8. Pamiêtaj na dzieñ szabatu, ¿eby go uœwiêciæ.

9. Szeœæ dni bêdziesz siê trudzi³ i wykonasz ca³e swe zadanie.
10. Dzieñ zaœ siódmy to jest szabat dla Jahwe, Boga twojego. Nie wolno 
wykonywaæ ¿adnego zadania tobie, twojemu synowi, twojemu s³udze, 
twojej s³u¿¹cej, twojemu byd³u ani twojemu cudzoziemcowi, który 
mieszka w twoich bramach.
11. Albowiem szeœæ dni stwarza³ Jahwe niebiosa i ziemiê i morze oraz 
wszystko, co znajduje siê w nich, a odpocz¹³ w siódmym dniu. Dlatego 
Jahwe pob³ogos³awi³ dzieñ szabatu  i uœwiêci³ go.

12. Czcij ojca twojego i matkê twoj¹, aby wyd³u¿y³y siê twoje dni na 
ziemi, któr¹ Jahwe, Bóg twój, daje tobie.

13. Nie wolno ci mordowaæ.
14. Nie wolno ci cudzo³o¿yæ.
15. Nie wolno ci kraœæ.
16. Nie wolno ci wystêpowaæ [w s¹dzie] w roli k³amliwego œwiadka 
wobec twojego bliskiego.
17. Nie wolno ci zaw³aszczaæ maj¹tku twojego bliskiego, nie wolno ci 
zaw³aszczaæ ¿ony twojego bliskiego; jego s³ugi i s³u¿¹cej, jego wo³u i 
os³a i tego wszystkiego, co jest jego w³asnoœci¹.

Pwt 5,6-22

6. Ja jestem Jahwe, Bóg twój, który ciê wyprowadzi³ z ziemi Egiptu, z 
domu niewoli.
7. Nie wolno ci mieæ innych bogów przed Moim obliczem.
8. Nie wolno ci czyniæ rzeŸby jakiegokolwiek obrazu tego, co znajduje 
siê w górze w niebiosach i tego, co znajduje siê na dole na ziemi, i tego, 
co znajduje siê w wodach pod ziemi¹.
9. Nie wolno ci oddawaæ im pok³onów i nie wolno im s³u¿yæ, poniewa¿ 
Ja Jahwe, Bóg twój, Bóg gorliwie zazdrosny, nak³adam wykroczenie 
ojców, którzy mnie nienawidz¹, na synów a¿ do trzeciego czy do 
czwartego pokolenia,
10. ³askê zaœ sprawiam dla kochaj¹cych Mnie i strzeg¹cych Moich 
poleceñ a¿ do tysiêcy pokoleñ.
11. Nie wolno ci podnosiæ imienia Boga twojego [jako instytucji 
nadrzêdnej] do rzeczy k³amliwej (niegodziwej), poniewa¿ Jahwe nie 
oczyœci tego (nie pozostawi bez ukarania), kto wzywa Jego imienia do 
rzeczy k³amliwej.
12. Bacz na dzieñ szabatu, ¿eby go uœwiêciæ, jak poleci³ tobie Jahwe, 
Bóg twój.
13. Szeœæ dni bêdziesz siê trudzi³ i wykonasz ca³e swe zadanie.
14. Dzieñ zaœ siódmy to jest szabat dla Jahwe, Boga twojego. Nie wolno 
wykonywaæ ¿adnego zadania tobie, twojemu synowi, twojej córce, 
twojemu s³udze, twojej s³u¿¹cej, twojemu byd³u ani twojemu 
cudzoziemcowi, który mieszka w twoich bramach  aby odpoczêli: twój 
s³uga i twoja s³u¿¹ca, jak ty.
15. Bêdziesz pamiêtaæ, ¿e niewolnikiem by³eœ w ziemi Egiptu a 
wyprowadzi³ ciê stamt¹d Jahwe rêk¹ mocn¹ i ramieniem wyci¹gniêtym; 
dlatego poleci³ ci Jahwe, Bóg twój, czyniæ dzieñ szabatu.
16. Czcij ojca twojego i matkê twoj¹, jak poleci³ tobie Jahwe, Bóg twój, 
aby wyd³u¿y³y siê twoje dni i aby dzia³o siê tobie dobrze na ziemi, któr¹ 
Jahwe, Bóg twój, daje tobie.
17. Nie wolno ci mordowaæ.
18. Nie wolno ci cudzo³o¿yæ.
19. Nie wolno ci kraœæ.
20. Nie wolno ci wystêpowaæ [w s¹dzie] w roli niegodziwego œwiadka 
wobec twojego bliskiego.
21. Nie wolno ci zaw³aszczaæ ¿ony twojego bliskiego i nie wolno ci 
przejmowaæ (z motywu chciwoœci  B.G.) maj¹tku twojego bliskiego; 
jego pola, jego s³ugi i s³u¿¹cej, jego wo³u i os³a i tego wszystkiego, co 
jest jego w³asnoœci¹.
22. Wszystkie oto te s³owa obwieœci³ Jahwe dla ca³ego ludu...
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kierunków, uk³adaniu i realizowaniu coraz trudniejszych prób 
sprawnoœciowych, zachêcaniu do kursów i prób instruktorskich i zdobywania 
coraz wy¿szych stopni harcerskich.
            Harcerstwo /to prawdziwe!/ zawsze by³o organizacj¹ rozbudzaj¹c¹ 
zapa³, nadziejê, ducha, niezale¿nie od tego jak ciê¿kie by³y warunki 
zewnêtrzne / zabory, wojna, totalitaryzm, z³a sytuacja ekonomiczna czy 
spo³eczna/. I dziœ te¿ musi uczyæ m³odzie¿ mierzyæ si³y na zamiary, gdy¿ 
m³odzie¿ poci¹gaj¹ /i wychowuj¹ we w³aœciwy sposób/ tylko zadania 
ambitne, bliskie potrzebom m³odzie¿y. A przecie¿ „Takie bêd¹ 
Rzeczypospolite, jakie m³odzie¿y chowanie!”.  Mickiewicz wo³a³: „ Bez serc, 
bez ducha- to szkieletów ludy” A ktoœ inny wyjaœnia³ :”Jeœli jako 
spo³eczeñstwo, jako naród, wyzbêdziemy siê marzeñ i nadziei, stracimy 
ducha- to rzeczywiœcie bêdziemy chorym narodem. Spo³eczeñstwo 
egoistycznych dorobkiewiczów nie staæ na nic wznios³ego, porywaj¹cego. 
Zwyciê¿y cwaniactwo, sobkostwo, zawiœæ. A to objawy regresu osobowoœci, a 
nie rozwoju cz³owieczeñstwa”. Harcerstwo oddzia³uje metodycznie w 
przeciwnym kierunku !

Mieczys³aw Czajkowski

  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej.  Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  abaos@xl.wp.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl                EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

 
 Jakie marzenia rozwija harcerstwo? ? Istniej¹ dwa rodzaje marzeñ: 

METODA HARCERSKA 
   ODCINEK 5

1/ 
marzenia ¿yczeniowe, zwane te¿ chciejstwem i 2/ marzenia mobilizuj¹ce do 
dzia³ania, marzenia czynu.
    Marzenia ¿yczeniowe, którymi harcerstwo siê nie zajmuje, to 
maksymalizm marzeniowy przy minimalnym d¹¿eniu do realizacji i 
nieuwzglêdnianiu realiów , czyli liczenie na szczêœliwy traf. ”Pojadê na 
konkurs Miss Polonia i zaproponuj¹ mi rolê aktorki filmowej czy pracê 
modelki, wygram na loterii, wyjdê za m¹¿ za s³ynnego aktora itp.” Taki 
rodzaj marzeñ doœæ trafnie nazwano leniwym marzycielstwem. Wykpi³ je 
Mro¿ek powiedzeniem „A mo¿e by co zasiaæ” /oczywiœcie bez chêci 
kiwniêcia palcem w tym celu/. Leniwe marzycielstwo prowadzi do 
zniechêcenia do ¿ycia, do frustracji. Nadzieje oparte na nim s¹ z³udne i 
bezsensowne.
           Drugi rodzaj marzeñ, i te w³aœnie rozwija metoda harcerska  to 
marzenia mobilizuj¹ce do dzia³ania, marzenia czynu. Mog¹ byæ
 bardzo ambitne, ale zawsze realistyczne. Przyk³adem cz³owieka, który 
stawia sobie takie zadania jest znany nam wszystkim polarnik Marek. 
Kamiñski. Przyk³adem s¹ twórcy dzie³ sztuki, wielcy sportowcy, wielcy i 
pomniejsi wynalazcy, odkrywcy. S³ynny polarnik Nansen, gdy dowiedzia³ 
siê, ¿e nikt nie przeszed³ w poprzek Grenlandii z powodu spiêtrzonych 
zwa³ów lodu stwierdzi³, ¿e to jest zadanie dla niego. Marzenia czynu s¹ 
zazwyczaj œmia³e, gdy¿ dopiero gdy dochodz¹ do granic naszych 
mo¿liwoœci, zaspokajaj¹ nasze ambicje, nasz¹ potrzebê nieprzeciêtnoœci, 
daj¹ szansê satysfakcji i poczucia w³asnej wartoœci. Doœwiadczenia zebrane 
przy ich realizacji wzmacniaj¹ nas duchowo i psychicznie, pozwalaj¹ mieæ 
nadzieje na przysz³oœæ. Nasza m³odzie¿ bardzo czêsto jest zbyt nieœmia³a w 
swoich marzeniach. Zbyt czêsto nie podejmuje ambitnych zadañ nie dlatego, 
¿e s¹ zbyt trudne, lecz dlatego, ¿e nie ma wyobraŸni jakie mog¹ one byæ lub 
jej na myœl nie przyjdzie, ¿e mo¿e je realizowaæ. Harcerska metoda 
rozbudzania marzeñ i nadziei ich realizacji polega na spotkaniach z tzw. 
ciekawymi ludŸmi tzn. takimi, którzy mieli jakieœ zrealizowane marzenia, 
organizowaniu „konkursów marzeñ” z nadawaniem im konkretnych 

Spotkania klubowe 
  Marcowe spotkanie klubowe w ramach Apostolatu Maryjnego 
charakteryzowa³o siê bardzo o¿ywion¹ dyskusj¹ na ró¿ne tematy. Tematem 
wprowadzaj¹cym by³y 2 i 3 czêœæ objawieñ fatimskich, które da³y podstawê 
do przypomnienia, ¿e  tekstów natchnionych nie powinno siê próbowaæ 
wykorzystywaæ  do przepowiadania zdarzeñ przysz³ych. Przy tej okazji ks 
Maciej zwróci³ uwagê, ¿e ju¿ Pan Jezus powiedzia³ o przysz³oœci : Lecz o 
dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec. Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (Ew. 
Marka 13:32-33). O tej przestrodze Pana Jezusa nale¿y zawsze pamiêtaæ.
    Interesuj¹c¹ dla wielu uczestników spotkania jest sprawa intronizacji 
Chrystusa Króla. Do udzia³u w spotkaniu kwietniowym zapraszamy wiêc 
wszystkich, którzy chcieliby siê podzieliæ swoimi wiadomoœciami i przemyœ
leniami dotycz¹cymi tego tematu. Spotykamy siê zawsze w drug¹ œrodê 
miesi¹ca.
       Jednym z g³ównych tematów by³a równie¿ zbli¿aj¹ca siê druga rocznica 
œmierci Jana Paw³a II.  Uczestnicy spotkania , maj¹c na uwadze, ¿e pierwsza 
sobota miesi¹ca w kwietniu przypada w Wielk¹ Sobotê, postanowili, ¿e 
uczestnicy nabo¿eñstwa I sobót miesi¹ca spotkaj¹ siê w dniu 2 kwietnia o 
godz. 18 na Mszy œw, która sprawowana bêdzie w intencji o rych³¹ 
beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. W  Wielk¹ Sobotê o godz. 9 
spotkamy siê natomiast w Klubie  w celu wspólnego odmówienia 
„pierwszosobotniego” ró¿añca.

Nowenna do Bo¿ego Mi³osierdzia
   Wzorem lat ubieg³ych czciciele Bo¿ego Mi³osierdzia w Wielki  Pi¹tek o 
godz. 15 rozpoczynaj¹ nowennê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Przez 8 kolejnych 
dni bêdziemy siê spotykali w naszej kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 15. 
Nowenna zakoñczy siê w sobotê przed Niedziel¹ Mi³osierdzia 
(pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy) w sanktuarium u ksiê¿y 
Zmartwychwstañców we Wrzeszczu przy  ul. Gomó³ki. 

 

K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

KLUB    BETANIA

NIEDZIELA  MI£OSIERDZIA  BO¯EGO
15. kwiecieñ 2007 r.

Uwielbiaj duszo moja mi³osierdzie Pana,
Raduj siê w Nim i œpiewaj serce moje ca³e.
Bo na to tyœ zosta³a przez Niego wybrana,
by mi³osierdzia jego wszêdzie szerzyæ chwa³ê.

Dobroci Jego nikt nie zg³êbi, nikt nie zmierzy,
litoœæ Jego nad nami jest nie policzona.
Doznaje tego ka¿dy, kto siê doñ przybli¿y,
On mi³osiernie tuli nas do Swego ³ona.

O bracie mój, kimkolwiek jesteœ na tym œwiecie,
choæby twa dusza by³a zbrodniami zbrukana.
Nie lêkaj siê! Do Boga ufnie spiesz jak dzieciê,
bo wielkie jest nad tob¹ Mi³osierdzie Pana.

PARAFIALNY ODDZIA£ CARITAS INFORMUJE...
 

      Skarbonki Ja³mu¿ny Wielkopostnej, jak ju¿ informowano, bêd¹ 
zbierane w Wielk¹ Sobotê przy okazji œwiêcenia pokarmów.
   Przynosz¹c pokarmy do œwiêcenia prosimy równie¿  o 
podzielenie siê z potrzebuj¹cymi. Nasi Parafianie dotychczas 
bardzo hojnie  dzielili siê z innymi i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e bêdzie 
podobnie w roku bie¿¹cym.  Z góry ju¿ wszystkim ofiarodawcom 
SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ.
     Apelujemy do parafian, aby przekazywaæ 1% podatku 
dochodowego na potrzeby CARITAS. Blankiety wp³aty mo¿na 
pobieraæ ze stolika przy wejœciu do górnego koœcio³a.
       Do dnia 22 kwietnia nale¿y zg³aszaæ dzieci w wieku do 12 lat na 
kolonie letnie w Warzenku. Zg³aszaæ mo¿na w Par. Oddziale 
CARITAS (Pn, Œr w godz. 17-18)  lub telefonicznie   058 552 71 44.

Droga krzy¿owa z zespo³em 
EFFATHA

"Boga naszego los wyznacza ludzki g³os !
G³osów szum, krzyczy t³um

Milczy Pan zosta³ sam...
Wyroku tego cios pocz¹tkiem cierpieñ trosk !

Ludzi t³um, Bo¿y trud
Wobec z³a mi³oœæ trwa..."

      Jak co roku, równie¿ w ten pi¹tkowy wieczór 23. marca, spotkaliœmy siê w 
naszym koœciele na drodze krzy¿owej zorganizowanej przez zespó³ 
m³odzie¿owy Effatha oraz Duszpasterstwo M³odzie¿y. Przy dŸwiêkach stacji 
drogi krzy¿owej, której autorem jest Tomasz Pohl, a muzykê stworzy³ Cezary 
Paciorek, pod¹¿aliœmy za Chrystusem. W prze¿yciu tego nabo¿eñstwa 
pomog³y nam równie¿ rozwa¿ania kolejnych stacji przygotowane przez 
m³odzie¿. Ka¿dy z nas móg³ zadaæ sobie pytanie: Czym jest krzy¿ i dlaczego 
Chrystus go dŸwiga…?

OLA
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