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     W sobotê dnia 9. wrzeœnia 2006 r. w naszej parafii rozpoczn¹ siê Misje 
Mi³osierdzia Bo¿ego. Misje prowadziæ bêd¹ ksiê¿a Pallotyni.

JAK PRZYGOTOWAÆ SIÊ DO MISJI?
     Przede wszsystkim otworzyæ swe serce na g³os Bo¿y i na dzia³anie 
Jego ³aski. Trzeba zatem otworzyæ siê na g³os misjonarzy i pozwoliæ 
rozbrzmiewaæ w nas g³osowi swojego sumienia. Pamiêtajmy, mamy 
tylko jedn¹ duszê, któr¹ trzeba zbawiæ. “Có¿ pomo¿e cz³owiekowi, 
choæby ca³y œwiat pozyska³, a na duszy poniós³ szkodê?” - powiedzia³ 
Chrystsus. Wszystko przemija i traci wartoœæ, pozostaje jedna rzecz 
najistotniejsza - zbawienie. A wiêc ratuj duszê swoj¹! - to najczêœciej 
spotykane has³o na krzy¿ach misyjnych. Niech to zawo³anie na nowo 
o¿yje w naszych sercach na czas zbli¿aj¹cych siê misji i pomo¿e ci 
przeorganizowaæ swoje zajêcia, byœ w misjach móg³ wzi¹æ udzia³.

CZEGO  MO¯EMY  SPODZIEWAÆ  SIÊ  PO  TYCH  MISJACH?
    Mamy nadziejê, ¿e misje zwi¹zane z przybyciem do nas Jezusa 
Mi³osiernego pomog¹ nam w przezwyciê¿eniu naszych grzechów i 
niewiernoœci, ¿e doprowadz¹ na nowo do pojednania z Bogiem i 
bliŸnimi.
      Mamy nadziejê, ¿e stan¹ siê dobr¹ okazj¹ do naprawienia krzywd 
materialnych i duchowych, jakie na niejednym ci¹¿¹.
       Mamy nadziejê, ¿e dopomog¹ do pojednania rodzin rozbitych i tym, 
którym grozi rozbicie. Do zlikwidowania tzw. ma³¿eñstw dzikich i do 
zawarcia sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego zw³aszcza tym którzy 
¿yj¹ tylko na kontrakt cywilny, choæ nie maj¹ ¿adnych przeszkód do 
zawarcia sakramentalnego ma³¿eñstwa.
      Mamy nadziejê, ¿e misje Mi³osierdzia Bo¿ego stan¹ siê dobr¹ okazj¹ 
do odbycia zaleg³ej spowiedzi i uzyskania sakramentalnego 
rozgrzeszenia dla tych, którzy dot¹d nie umieli sobie z tym poradziæ.

MI£OSIERDZIE  BO¯E  DZIA£A  CUDA!
      Dlatego  prosimy wszystkich o gorliw¹ modlitwê w intencji ³ask 
Mi³osierdzia dla wszystkich mieszkañców naszej parafii - o ³askê 
powrotu do wiary dla niewierz¹cych, o powrót do praktyk religijnych 
ludzi zlaicyzowanych i o wiêksz¹ gorliwoœæ dla katolików oziêb³ych. 
Misje bêdziemy prze¿ywaæ  w  naszym  koœc iele  i  w  swoich domach.
      Okres  misji, to czas szczególny, zw³aszcza misji peregrynacji Jezusa 
Mi³osiernego. Czas radosny dla samego Zbawiciela i dla cz³owieka, czas  
nawiedzenia, odpuszczania i zbawiania, jednania Boga z cz³owiekiem, 
którego On kocha i wci¹¿ siê lituje - czas powrotu marnotrawnych 
synów do domu Ojcowskiego.

     Matko Bo¿a, Matko Mi³osierna, Twemu 
Niepokalanemu Sercu oddajemy ufnym sercem dzie³o 
nawiedzin naszej parafii przez Jezusa Mi³osiernego. 
Spraw, by szczególne b³ogos³awieñstwo towarzyszy³o pracy 
misjonarzy i wszystkim, którzy spotkaj¹ przychodz¹cego 
Jezusa w obrazie Jego Mi³osierdzia. Amen.

foto Wojciech Kapusta
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W  NASZEJ  PARAFII
    Nasz¹  parafiê nawiedzi obraz, którego namalowania 
¿yczy³ sobie sam Pan Jezus. Przekazuj¹c orêdzie 
Mi³osierdzia s. Faustynie w latach 1931 -1938, chcia³ 
przypomnieæ wspó³czesnemu œwiatu, ¿e cierpia³ i odda³ 
¿ycie po to, aby ka¿dy cz³owiek zosta³ zbawiony oraz, 
aby Jego  zbawcza Mêka i Œmieræ nie zosta³y 
zmarnowane. Pragn¹³ ludziom na nowo uœwiadomiæ, ¿e 
jest kochaj¹cy, mi³osierny i sprawiedliwy. Jednak 
zawsze oczekuje od cz³owieka ufnoœci, mi³oœci, 
szczerego ¿alu za grzechy i ci¹g³ego nawracania siê.

  Obraz przybêdzie do nas z bratniej parafii œw.Polikarpa 
w sobotê dnia 9. wrzeœnia ulicami: Wodnika, Artemidy, 
Diany, Jednoro¿ca, Kozioro¿ca, Niedzia³kowskiego, 
Biwakow¹ i Zeusa. Apelujemy do parafian o 
udekorowanie posesji wzd³u¿ tej trasy i ew. do³¹czenie 
do procesji. Uroczyste przywitanie w naszym koœciele 
bêdzie o godzinie 17.45.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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Z galerii www.osowa.com

PLAN    MISJI    MI£OSIERDZIA   BO¯EGO
NAWIEDZENIE OBRAZU „JEZU UFAM TOBIE”

Parafia Chrystusa Zbawiciela  Gdañsk - Osowa
 9 - 16 wrzeœnia  2006 r.

    SOBOTA:  09. 09. 06   ROZPOCZÊCIE  MISJI  I  PRZYWITANIE  OBRAZU
 
                  godz.  17.45   Uroczysta  procesja  powitalna  z  Obrazem, po  przyjœciu  do
                                         œwi¹tyni instalacja Obrazu,  powitania delegacji.
                            18.oo   Eucharystia  pod  przew.  J.E.  Ks. Biskupa

                             21.oo   APEL  MARYJNY  i  b³ogos³awieñstwo na koniec dnia
    
    NIEDZIELA: 10. 09. 06.   „BÓG TAK UMI£OWA£ ŒWIAT…”

    Msze œw.: godz. 7.3o, 9.3o, 10.3o, 11.3o, 12.oo, 16.oo  -  nauki wprowadzaj¹ce dla    
                                                                                                                       Doros³ych 

                         15.oo GODZINA   M£OSIERDZIA     / codzienne nabo¿eñstwo./

                          21.oo -  APEL  MARYJNY

PONIEDZIA£EK: 11. 09. 06    OBRAZ  J.U.T. ZNAKIEM  BOGA  DLA  NAS.

Msze œw.:  godz. 8.oo, 10.oo i 18.oo -  nauki  ogólne, po nich nauki stanowe dla Kobiet
                          15.oo  GODZINA  MI£OSIERDZIA                
                          16.oo  Dzieci szkolne             17.oo -  Gimnazja                
                          20.oo  M³odzie¿

                          21.oo  APEL  MARYJNY

WTOREK: 12. 09. 06    KORONKA NAJPOTÊ¯NIEJSZ¥ MODLITW¥

Msze œw.: godz. 8.oo, 10.oo i 18.oo-nauki ogólne, po  nich  nauki dla Mê¿czyzn
                          15.oo  GODZINA   MI£OSIERDZIA
                          16.oo  Dzieci szkolne              17.oo  - Gimnazja
                          20.oo  M³odzie¿

                           21.oo  APEL  MARYJNY

ŒRODA:  13. 09. 06    GODZINA  I  ŒWIÊTO MI£OSIERDZIA 
                          DZIEÑ  SPOWIEDZI  ŒWIÊTEJ:
                         godz. 7.30 do 10.00  i   16.00 do 20.00 

Msze œw.:  godz.  8.oo 10.oo  i 18.oo  nauki  ogólne, 
                           15.oo  GODZINA   MI£OSIERDZIA
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                            16.oo  Dzieci szkolne               17.oo  Gimnazja
                            20.oo  M³odzie¿

                            21.oo  APEL    MARYJNY

CZWARTEK: 14.09. 06   DZIEÑ PRZEB£AGANIA  BOGA  I  POJEDNANIA
 / ODPUST PARAFIALNY; UROCZYSTOŒÆ  PODWY¯SZENIA KRZY¯A/

Msze œw.:  godz.   8.oo , 10.oo -   Nabo¿eñstwa  Pojednania  Parafii,  Msza œw.
                            15.oo    GODZINA   MI£OSIERDZIA
                            18.oo    Nabo¿eñstwo  Pojednania w Parafii,  Msza œw.
                                         / obecna ca³a parafia,  z M³odzie¿¹ i Dzieæmi /

                            21.oo  APEL  MARYJNY

PI¥TEK: 15. 09. 06   WIARA W  JEZUSA  SYNA  BO¯EGO  SENSEM  ̄ YCIA

Msze œw.: godz.    8.oo      Msza Œw.  i. Nabo¿eñstwo Powo³aniowe
                            10.oo     Msza œw. dla wszystkich chorych, cierpi¹cych, starszych,
                                           samotnych,  po Mszy œw. Nabo¿eñstwo dla  chorych z 
                                           namaszczeniem i b³ogos³awieñstwo indywidualne . 
                            15,oo     GODZINA MI£OSIERDZIA
                            18.oo    Droga Krzy¿owa / z Krzy¿em Misyjnym / ulicami parafii,   
                                        poœwiêcenie Krzy¿a Misyjnego przy œwi¹tyni, publiczne 
                                        wyznanie wiary i  przynale¿noœci do Chrystusa, Msza œw.
                                        / obecna ca³a Parafia z M³odzie¿¹ i Dzieæmi /.  

                             21.oo -  APEL MARYJNY

SOBOTA: 16. 09.06.   ZAKOÑCZENIE MISJI ŒW.  
UROCZYSTE.  B£OGOS£AWIEÑSTWO

Msze œw.:    godz.  8.oo   Msza œw. z nauk¹ dla Starszych zw³aszcza samotnych wdów i 
                                       wdowców oraz Uroczyste b³ogos³awieñstwo na koniec Misji
                             10.3o  Msza  œw. z nauk¹ dla Doros³ych
                             11.3o  Msza œw. na zakoñczenie Misji i b³ogos³awieñstwo Dzieci i 
                                        M³odzie¿y

                                 12.oo  Msza œw. dla m³odych ma³¿eñstw, b³ogos³awieñstwo 
                                            Rodziców oraz Dzieci przedszkolnych, tak¿e niemowl¹t i 
                                            Matek oczekuj¹cych narodzin potomstwa

                                  15.oo  GODZINA MI£OSIERDZIA, po niej
                                         Uroczysta Msza œw. na zakoñczenie Peregrynacji, 
                                         Po¿egnanie Obrazu  i zakoñczenie Misji Œwiêtych.
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Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
     Jedn¹ z  form nabo¿eñstwa do mi³osierdzia Bo¿ego jest koronka. Tej 
formie czci mi³osierdzia Pan Jezus poœwiêci³ czternaœcie objawieñ siostrze 
Faustynie pocz¹wszy od objawienia w dniu 13 wrzeœnia 1935.W czasie 
drugiego objawienia w dniu 14 wrzeœnia Odkupiciel nakaza³ odmawiaæ tê 
modlitwê przez dziewiêæ dni na zwyk³ym ró¿añcu w nastêpuj¹cy sposób:
(...)najpierw odmówisz jedno “Ojcze nasz” i Zdrowaœ Maryjo” i “Wierzê w 
Boga”, nastêpnie na paciorkach w s³owie “Ojcze nasz” mówiæ bêdziesz 
nastêpuj¹ce s³owa: Ojcze przedwieczny, ofiarowujê Ci Cia³o i Krew, Duszê 
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na 
przeb³aganie za grzechy nasze i œwiata ca³ego; na paciorkach “Zdrowaœ 
Maryjo” bêdziesz odmawiaæ nastêpuj¹ce s³owa: Dla Jego bolesnej mêki 
miej mi³osierdzie dla nas i œwiata ca³ego. Na zakoñczenie odmówisz 
trzykrotnie s³owa: Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty Nieœmiertelny, zmi³uj 
siê nad nami i nad ca³ym œwiatem.   
    Ta modlitwa odmawiana przez dziewiêc dni mia³a wypraszaæ 
mi³osierdzie dla œwiata. Pod dat¹ 9 grudnia 1936 r. s. Faustyna kolejny raz 
pisze o dziewiêciodniowej nowennie. Modlitwa ta ma byæ odmawiana na 
dziewiêæ dni przed Œwiêtem Mi³osierdzia, tj. od Wielkiego Pi¹tku.
     Bardzo obfite by³o wrzeœniowe objawienie z 1936 r. W nim po raz 
pierwszy Pan Jezus do³¹cza obietnicê wiecznego zbawienia adresowan¹ do 
wszystkich odmawiaj¹cych tê koronkê: Ktokolwiek bêdzie j¹ odmawia³ 
dost¹pi wielkiego mi³osierdzia w godzinê œmierci. (...) Chocia¿by by³ 
grzesznik najtwardzialszy, je¿eli raz tylko zmówi tê Koronkê, dost¹pi ³aski 
nieskoñczonego Mi³osierdzia Mojego. A w objawieniu z 28 stycznia 1938r. 
jest kilka obietnic, miêdzy innymi: Gdy tê Koronkê przy konaj¹cych 
odmawiaæ bêd¹, stanê pomiêdzy Ojcem a dusz¹ konaj¹c¹ nie jako Sêdzia 
sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel mi³osierny.

cz³owiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest 
zagro¿ony w samym rdzeniu swej egzystencji i ludzkiej godnoœci. I dlatego 
te¿ wielu ludzi, kieruj¹c siê ¿ywym zmys³em wiary, zwraca siê niejako 
spontanicznie do mi³osierdzia Bo¿ego.
(...)
     Mi³osierdzie - tak jak przedstawi³ je Chrystus w przypowieœci o synu 
marnotrawnym - ma wewnêtrzny kszta³t takiej mi³oœci, tej, któr¹ w jêzyku 
Nowego Testamentu nazwano agape. Mi³oœæ taka zdolna jest do pochylenia 
siê nad ka¿dym synem marnotrawnym, nad ka¿d¹ ludzk¹ nêdz¹, nade 
wszystko zaœ nad nêdz¹ moraln¹, nad grzechem. Kiedy zaœ to czyni, ów, 
który doznaje mi³osierdzia, nie czuje siê poni¿ony, ale odnaleziony i 
“dowartoœciowany”. Ojciec ukazuje mu nade wszystko radoœæ z tego, ¿e 
“siê odnalaz³”, z tego, ¿e “o¿y³”. A ta radoœæ wskazuje na dobro 
nienaruszone: przecie¿ syn, nawet i marnotrawny, nie przesta³ byæ 
rzeczywistym synem swego ojca; wskazuje tak¿e na dobro odnalezione z 
powrotem: takim dobrem by³ w wypadku marnotrawnego syna powrót do 
prawdy o sobie samym.

Jan Pawe³ II,
Enc.Dives in misericordia
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WCIELENIE  MI£OSIERDZIA
      Poprzez “pouczenie” Chrystusa poznajemy Boga przede wszystkim w 
Jego stosunku do cz³owieka, w Jego mi³oœci (por. Tt 3,4). “Niewidzialne 
Jego przymioty” staj¹ siê w sposób szczególny “Widzialne”, 
nieporównanie bardziej ni¿ poprzez wszsystkie inne “Jego dzie³a”. Staj¹ 
siê widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i s³owa, w 
ostatecznoœci przez Jego krzy¿ow¹ œmieræ i zmartwychwstanie.
     W ten sposób staje siê w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie 
“widzialny” Bóg w swoim mi³osierdziu, uwydatnia siê ten przymiot 
Bóstwa, który ju¿ Stary Testament okreœla³ jako mi³osierdzie. Chrystus 
nadaje ca³ej starotestamentalnej tradycji mi³osierdzia Bo¿ego ostateczne 
znaczenie. Nie tylko mówi o nim i t³umaczy je poprzez porównania i 
przypowieœæi, ale nade wszystko sam j¹ wciela i uosabia. Poniek¹d On sam 
jest mi³osierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w nim znajduje, dla tego w 
sposób szczególny “widzialnym” staje siê Bóg jako Ojciec “bogaty w 
mi³osierdzie” (Ef 2,4).
      Objawiona w Chrystusie prawda o Bogu, który jest “Ojcem 
mi³osierdzia” (2 Kor 1,3), pozwala nam “widzieæ” Go szczególnie bliskim 

Foto: Stanis³aw Czarnecki

Wielkie  dzie³o
skromnej  zakonnicy

      Ci, którzy znali j¹ osobiœcie, zanim 
przywdzia³a strój zakonny, widzieli w niej 
zwyk³¹ dziewczynê - mi³¹, grzeczn¹ i 
pracowit¹. Nazywa³a siê te¿ bardzo 
zwyczajnie: Helena Kowalska. Przysz³a na 
œwiat jako córka rolnika dorabiaj¹cego 
stolarstwem. Nie zdoby³a wykszta³cenia. 
Po wst¹pieniu do klasztoru zajmowa³a siê 
prostymi pracami: w kuchni, ogrodzie czy 
sklepie piekarniczym.
      Tak¹ osobê Pan Jezus wybra³ na 
aposto³kê Mi³osierdzia Bo¿ego. Dane jej 
by³o doznaæ ponad osiemdziesi¹t objawieñ, 
podczas których Zbawiciel przekazywa³ jej 
swoje przes³anie. Po latach Koœció³ 
wyniós³ siostrê Faustynê na o³tarze.
       Rozwa¿aj¹c tajemnice zwi¹zanie z 

¿yciem i misj¹ œw. Faustyny, nie sposób pomin¹æ faktu, ¿e jej pos³annictwo 
pozostawi³o wyraŸny œlad na pontyfikacie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. 

Jeszcze jako kardyna³ Karol Wojty³a 
zainicjowa³ jej proces informacyjny. Dwa 
lata po objêciu Stolicy Piotrowej og³osi³ 
encyklikê o Bo¿ym Mi³osierdziu - “Dives in 
misericordia”, która przyczyni³a siê do 
rozwoju kultu Mi³osierdzia Bo¿ego w 
£agiewnikach, gdzie siostra Faustyna 
zakoñczy³a ziemskie ¿ycie.
       Orêdzie, które Chrystus przekaza³ 
siostrze Faustynie w latach 1931 - 1938, 
utrwalone na kartach spisanego przez ni¹ 
“Dzienniczka”, zawêdrowa³o na wszystkie 
kontynenty. W niezliczonych koœcio³ach na 
ca³ej kuli ziemskiej czczony jest obraz “Jezu, 

ufam Tobie”, namalowany z polecenia Zbawiciela. Koronka, Godzina 
Mi³osierdzia, œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego, wesz³y na sta³e do liturgii 
Koœcio³a. Zrodzony z jej charyzmatu apostolski ruch Bo¿ego Mi³osierdzia 
kontynuuje to dzie³o, a wiêc d¹¿y do chrzeœcijañskiej doskona³oœci drog¹ 
ufnoœci wobec Boga i mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich, a tak¿e g³osi i 
wyprasza mi³osierdzie Bo¿e dla œwiata.
       To zadziwiaj¹ce, jak wiele potrafi³a dokonaæ skromna zakonnica, 
której ¿yciow¹ misj¹ by³o “jedynie” spe³nianie woli Bo¿ej.

Godzina Mi³osierdzia
     W objawieniach udzielonych siostrze Faustynie Pan Jezus pragnie, by 
Jego wyznawcy pamiêtali o godzinie Jego œmierci na Krzy¿u. Jest to 
Godzina Mi³osierdzia, bêd¹ca kolejn¹ form¹ czci nieskoñczonego 
mi³osierdzia Bo¿ego.
      Spoœród licznych objawieñ, tylko dwa poœwiêcone zosta³y tej formie 
nabo¿eñstwa. Pierwsze z nich dokona³o siê przy koñcu 1937 r. w 
Krakowie. Pan Jezus objawi³ siostrze Faustynie: O trzeciej godzinie 
b³agaj mojego mi³osierdzia szczególnie dla grzeszników i choæ przez 
krótki moment zag³êbiaj siê w mojej mêce, szczególnie w moim 
opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego mi³osierdzia dla 
ca³ego œwiata, Pozwolê ci wnikn¹æ w mój œmiertelny smutek; w tej 
godzinie nie odmówiê  niczego duszy, która mnie prosi przez Mêkê moj¹.
      Podobne myœli powtarzaj¹ siê cztery miesi¹ce póŸniej. W tym 
objawieniu Pan Jezus podaje konkretne sposoby modlitwy w Godzinie 
Mi³osierdzia. S¹ nimi: Droga Krzy¿owa, krótka adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu oraz modlitwa w miejscu, w którym siê przebywa. W czasie 
tej godziny Zbawiciel nie odmówi niczego, o co siê Go prosi. Musz¹ byæ 
jednak spe³nione nastêpuj¹ce warunki: najpierw modlitwa winna byæ 
skierowana do Jezusa, dalej ma byæ odmawiana o godzie piêtnastej i 
ostatni warunek - ma siê odwo³ywaæ do wartoœci i zas³ug Mêki Pañskiej. 
Zgodnie z natur¹ modlitwy i duchem tego nabo¿eñstwa, modlitwa ta 
powinna byæ zgodna z wol¹ Bo¿¹, musi byæ ufna, wytrwa³a, a tak¿e 
powinna byæ po³¹czona z praktyk¹ czynnej mi³oœci bliŸniego, czyli z 
uczynkami mi³osierdzia.
     Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ wol¹ Jezusa równie¿ by³o uczczenie obrazu 
Bo¿ego Mi³osierdzia w godzinie Jego œmierci.
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