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                  *     *     * 
Chryste, zbawienie ludzkości 
I Synu Ojca Jedyny 
Ciebie On zrodził przedziwnie 
Przed wszelkich bytów początkiem 
 
Tyś chwały Jego odblaskiem 
I wieczną świata nadzieją, 
Usłysz więc nasze wołanie 
Ze wszystkich ziemi zakątków! 
 
Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś 
Śmiertelną postać człowieka, 
Rodząc się z łona czystego 
Niepokalanej Dziewicy. 
 
Dzień, który do nas powraca 
Przez roku stałe nawroty, 
Świadczy, że z Ojca sto licy 
Przyszedłeś, aby nas zbawić. 
 
Niebo i lądy z morzami, 
I to, co w nich się znajduje, 
Ojca wysławia z radością, 
Gdyż On Cię posłał na ziemię. 
 
Także i my, których, Panie, 
Swej krwi obmyłeś strumieniem, 
Nowym Cię hymnem wielbimy 
W rocznicę Twoich narodzin. 
 
Jezu zrodzony z Maryi,  
Niech Tobie z Ojcem i Duchem 
Chwałę i cześć bezgraniczną 
Oddaje wszelkie stworzenie.  
Amen. 
 

Z Liturgi i Godzin 

BOZE  
NARODZENIE

“Oto twój Zbawca przychodzi...”. 
(por. Iz 62, 11b) 

 
Naszym Duszpasterzom i Czytelnikom 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

Dobrych Świąt  
i pomyślnego Nowego Roku. 

Niech nowo narodzony Zbawiciel 
pomnoży naszą radość 

i wleje w serca żywą nadzieję, 
a opłatek wigilijny 

niech wyrazi nasze pragnienie budowa-
nia jedności w rodzinach  

i  w osowskiej wspólnocie parafialnej. 
 

Zespół Redakcyjny 
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Propozycja  dla Kościoła Domowego 

WIECZERZA  WIGILIJNA 
     Jest to starodawny polski zwyczaj: “po zachodzie słoń-
ca, zgodnie z praktyką dawnych chrześcijan spożywa się 
obiad postny, złożony z tradycyjnych potraw”. Jest to u ro-
czysta wieczerza wigilijna. Ma ona charakter ściśle ro -
dzinny, a charakteru religijnego nadaje jej zwyczaj łama-
nia się opłatkiem oraz obrzędy religijne, których forma 
może być różna. 
      Proponujemy, aby wokół odpowiednio udekorowane-
go i nakrytego do wieczerzy stołu zgromadziła się rodzi-
na. Na środku stołu umieszczone jest siano, a na nim u ro-
czyście złożona Księga Pisma Świętego. Obok Pisma 
ustawiamy świecę odświętnie udekorowaną. Symbolizuje 
ona obecność w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na 
ziemię jako “Światłość świata”. 
        Wszyscy  stoją, a najstarszy  z rodziny prowadzący) 
zapala świecę i mówi: 
Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, 
by rozproszyć ciemność grzechu. 
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.  
Prowadzący: W imię Ojca+i Syna+i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen. 
Prowadzący: “Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan” (Łk 2,10-11)  - takie słowa skierował Anio ł do paste-
rzy w noc Bożego Narodzenia. Słowa te skierowane są 
również do nas wszystkich. Módlmy się: Boże, Ojcze Mi-
łosierdzia, spraw, aby nasza rodzina została umocniona 
łaską narodzenia Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który 
żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 
Wszyscy: Ojcze nasz …Amen. 
Prowadzący: Panie Jezu Chryste, który jako Dziecię 
uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszym domu i zaj-
mij z nami miejsce przy stole błogosławiąc te dary, które z 
Twojej dobroci przygotowaliśmy na stół wigilijny. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 
Prowadzący: Przełamiemy się teraz opłatkiem, który nam 
przypomina Ciało Chrystusa - pokarm niebieski i Jego 
bezgraniczną miłość do nas. 
       Następnie wszyscy łamią się opłatkiem przekazując 
sobie znak miłości i pokoju. Po wieczerzy śpiewamy kolę-
dy, słuchamy płyt i audycji o tematyce Bożego Narodze-
nia. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i pełen rado-
ści! 

Św. Mikołaj w Osowie     
  

     Jak co roku, w okolicach dnia 6 grudnia po Mszy Świętej o godz. 11.30 
do naszego Kościoła przyjechał Św. Mikołaj. Zadał tradycyjnie pytanie: 
czy dzieci był grzeczne? Oczywiście odpowiedź mogła być tylko jedna: 
tak. Ponieważ nasze dzieci s ą najukochańsze i najbardziej grzeczne ze 
wszystkich, więc każde dziecko otrzymało malutki prezencik od Świętego. 
Przy szczegółowych pytaniach do 5-klasistów, czy dobrze się uczą,  usły-
szał Mikołaj odpowiedź: No,  tak sobie. Życzę wszystkim dzieciom, aby w 
przyszłym roku mogły odpowiedzieć  TAK, na wszystkie pytania od Świę-
tego Mikołaja. 

Renata Grochowska 

Z  KSIĘGI  GOŚCI 
www. zbawiciel.gda.pl 

 

wpis  3407) Ogromnie ciepłe podziękowania dla zespołu, który gra na wtor-
kowych Mszach młodzieżowych tej parafii od małych pacjentów i pracow-
ników Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej w 
Gdańsku!!! Zespół ten od wielu miesięcy (a niektórzy członkowie już od 
ponad roku!) obdarza ciężko chore dziec i swoim talentem i wielkim ser-
cem, koncertując regularnie w Klinice, upiększając grą i śpiewem Msze 
św. (m.  in. z okazji otwarcia nowego budynku Kliniki, ostatnio przepiękne 
Roraty), a nawet Komunię Św.  jednej z pacjentek. Dla naszych małych 
chorych i ich rodzin, spędzających w szpitalu nieraz wiele miesięcy, albo, 
z przerwami,  i lat - ws parcie duchowe jest  czymś szczególnie ważnym i 
potrzebnym… Piękna muzyka i możliwość śpiewu i modlitwy wspólnie z 
zespołem s prawia, że dzieci zapominają choć na chwilę o swoich 
(niewyobrażalnych dla zdrowych) problemach.  Cudownie, że w dzisiej-
szym zagonionym świecie jest grupa ludzi, którzy bezinteresownie, w na-
turalny i bardzo przyjazny s posób umieją nieść pomoc, uśmiech i wzrusze-
nie. I wspaniale, że nie jest to jednorazowy "zryw" dobroczynny, ale praw-
dziwe zaangażowanie w pracę naszej Kliniki.  Jej pacjenc i, rodzice, pielę-
gniarki i lekarze nie mogą się już doczekać dalszych spotkań,  kolejnej 
Mszy Roratniej w najbliższy czwartek o 17.00 i Mszy Wigilijnej oraz kon-
certu kolęd 22.12.  o 13.00.  Jes zcze raz wielkie dzięki za wszystko - robicie 
coś bardzo dobrego...  
-------------------------------------------------------------------------------- 
ewa 
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POMOC KOŚCIOŁOWI NA 
WSCHODZIE     

 

W ramach organizowanych przez Komisji Episkopatu Ppolski od 
kilku lat akcji POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE zebrano 
w niedzielę 04.12.2005 w naszym kościele 2155 złotych.. Nasi pa-
rafianie jak zwykle wykazali dobre i w spółczujące serca. Wszyst-
kim ofiarodawcom SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!  

    Śpiewane w kościołach i domach polskie kolędy i pastorałki 
zaliczają się do klejnotów naszej pieś ni religijnej. Dźwięczą w 
nich obok wzruszającej liryki rytmy polskich tańców: poloneza, 
mazura, krakowiaka. Jedną z piękniejszych kolęd - Lulajże Je-
zuniu wkomponował do swego dramatycznego scherza h-moll 
Fryderyk Chopin. 



WIZYTA   
DUSZPASTERSKA 

     Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską 
jest aktem publicznego wyznania wiary, a 
zarazem znakiem jedności i żywej więzi Ko-
ścioła domowego z Kościołem parafialnym, 
a tym samym z  diecezjalnym i powszech-
nym.  
      Każdy biskup składa raz na pięć lat ofi-
cjalną wizytę Papieżowi oraz składa spra-
wozdanie z sytuacji Koś cioła diecezjalnego. 
Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię 
w swojej diecezji. Kapłan natomias t raz w 
roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzi-
nie chrześcijańskiej, w Kościele domowym. 
Czyni to zazwyczaj w okres ie Bożego Naro-
dzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter 
małej liturgi i sprawowanej w domowym 
sanktuarium  
    Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie 
jest szczególnym przeżyciem.  Im rodzina jest 
bardziej związana z Kościołem, im większy 
panuje w niej duch chrześcijański, im więk-
sza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa 
spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. 

PRZEBIEG WIZYTY DUSZPA-
STERSKIEJ W RODZINIE 

 

   Należy taką wizytę odpowiednio przygo-
tować. Stół nakryty białym obrusem, na 
nim krzyż, świece. Wodę święconą i kropi-
dło przyniosą ze sobą ministranci. Na stole 
kładziemy ks ięgę Pisma Świętego i zeszyty 
katechetyczne dzieci. Wszyscy domownicy 
oczekują kapłana w odpowied-nim, s tosow-
nym do okoliczności, stroju. 
    Przed przybyciem kapłana możemy 
wspólnie pomodlić się słowami: 
Dziękujemy Ci Chryste za to, że przysyłasz 
nam kapłana na znak Twej wśród nas  obec-
ności. Spraw, aby wraz z jego przybyciem 
zagościł w naszym domu Twój pokój,  a 
błogos ławieństwo Twoje niech spocznie na 
nas,  domownikach. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.  
    Kapłan wchodząc pozdrawia domowni-
ków słowami: 
K. Pokój  temu domowi. 
W. I wszystkim w nim mieszkającym. 
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. 
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyj-
dzie. 
    Następują teraz: modlitwy o błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny, ucałowa-
nie krzyża, pokropienie wodą święconą, 
rozmowa duszpasterska. Na zakończenie 
wizyty kapłan składa życzenia rodzinie. 

Pokój t emu domowi ! 
PROGRAM  WIZYT  DUSZPASTERSKICH 

w  parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela 
A.D. 2005/2006 

Drodzy Parafianie! 
     Cieszymy się na doroczne spotkanie z Wami podczas wizyty duszpas terskiej, zwanej kolę-
dą. Prosimy pytać nas o sprawy dotyczące naszego życia parafialnego, o inicjatywy ożywiają-
ce naszą wspólnotę. My pragniemy wielu naszym parafianom os obiście podziękować za do-
tychczasowe zaangażowanie i okazywaną - naszym poczynaniom - życzliwoś ć, za pracę w 
różnych zespołach parafialnych oraz zachęcić do działania w ramach takich formacji, jak: 
Akcja Katolicka, Grupa Charytatywna CARITAS, Róże Parafialne, grupa ministrantów, Chór 
Parafialny,  oddział "Semper Fidelis", muzyczny zespół dziec ięcy, muzyczne zespoły młodzie-
żowe "Effatha" i "Allegretto" oraz rodzinny  zespół  muzyczny "Przebudzenie".  Przypomina-
my także, że działa kawiarenka  i Klub Betania. 
     Zwyczajowo z okazji kolędy parafianie składają ofiary.  Marzy nam się nowe ogrzewanie 
górnego kościoła. Dotychczasowe ogrzewanie sprawdza się dobrze w dolnym kościele i w 
s alkach, a zwłaszcza w kawiarence. Myślelibyśmy o bardzo nowoczesnym ogrzewaniu elek-
trycznym przez panele umieszczone pod ławkami. Niestety są one dos yć drogie. Chcieliby-
ś my jednak na przyszłą zimę ten proces przynajmniej rozpocząć. Dlatego, po naradzie w gro-
nie wszystkich naszych księży,  postanowiliś my wszelkie tegoroczne ofiary z racji kolędy - 
przeznaczyć na ogrzewanie górnego kościoła.  Z góry będziemy wdzięczni za ewentualne po-
parcie naszych planów w tym względzie. 
Bóg  zapłać! 
A oto kalendarz wizyt duszpasterskich: 
 
27.12 - wtorek:   ulice Barniewicka strona parzysta, Rabatki, Parterowa, Willowa. 
28.12 - środa: ulice Kielnieńska stro na parzysta, Juraty i Nowa.  
29.12 - czwartek: ulice Barniewicka strona nieparzysta, Westy, Konstelacji, Ledy,  
                             Cerery i okolice. 
30.12 - piątek: ulice Zatokowa i Cumowników. 
01.01 - NOWY ROK. UROCZY STOŚĆ ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  MA-
RYI 
 
02.01 - poniedziałek: ulice Kielnieńska str. niep arzysta, Okrętowa i Osiedle Tadeusza.  
03.01 - wtorek: ulice Wendy i Gryfa Pomorskiego. 
04.01 - środa:   ulice Perseusza, Komety i Cefeusza. 
05.01 - czwartek:  ulica Komandorska. 
06.01 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO 
07.01 - sobota: ulice Nowy Świat, Penelopy, Letniskowa, Jagodowa, Borówkowa,  
                         N ad Jarem, Malinowa i okolice. 
 
08.01 - niedziela: ulice Wenus, Saturna, Merkurego, Planetarna, Woźnicy i okolice. 
09.01 - poniedziałek: ulice Balcerskiego nieparzysta i Szafera. 
10.01 - wtorek: ulica Sołdka.  
11.01 - środa:  ulice Balcerskiego parzysta, Kwiatkowskiego i Sopocka. 
12.01 - czwartek:  u lice Biwakowa z uliczkami przylegającymi oraz Zeusa.   
13.01 - piątek: ulice Smugowa, Trapowa i Parkingowa. 
14.01 - sobota: ulice Pegaza, Minerwy, Posejdona, Prometeusza, Chirona i Izydy. 
 
15.01 - niedziela: ulice Teligi, Zaruskiego i Nawigatorów. 
16.01 - poniedziałek:   Osiedle Akademickie i ulice Koziorożca, Afrodyty i Otago. 
17.01 - wtorek:  ulice Daru Pomorza, Borchardta, Maciejewicza i Centaura. 
18.01 - śro da:   ulica Szalupowa. 
19.01 - czwartek:  ulica Niedziałkowskiego z uliczkami przylegającymi. 
20.01 - piątek:   ulice Korsarzy i Siedleckiego 2-6. 
21.01 - sobota: ul. Antygony. 
22.01 - niedziela:  na indywidualne życzenia parafian. 

Życzymy, by Boże Dziecię pobłogosławiło Was w Święta 
 i w Nowym Roku Pańskim 2006. 

 
Wasi duszpasterze:  Proboszcz - Ks. Henryk Bietzke tel. 0585527045 

                                Wikariusze: Ks.  Marcin Czeropski tel. 0585525564 
                                                          Ks. Maciej Sobczak             “ 

                                 i Ks. Aleksander Piotrowski - student w Rzymie 



ROCZNICA     
  

     7 grudnia minęło 14 lat od chwili kiedy w pols kim eterze pojawił się 
sygnał RADIA MARYJA. I tak od 14 lat jes t to rozgłośnia najzacieklej 
zwalczana przez liberalne media.  Jedynie w s tosunku do tej rozgłośni 
stosowana jest zasada, że wszys tko co głoszą zaproszeni goście skiero-
wane zos taje przec iwko ojcom redemptorystom prowadzącym to radio 
a w sposób s zczególny wykorzystywane jest to do oskarżania o. Tade-
usza Rydzyka, założyciela i dyrektora tego radia. I t ak jak to wczoraj na 
antenie tvn powiedział jeden z posłów do sejmu - krytyka Radia Maryja 
charakteryzuje s ię tym, że brakuje w niej zwykłej, ludzkiej życzliwości. 
      W nagonce przeciwko Radiu Maryja bardzo często, co należy 
stwierdzić z wielkim ubolewaniem, uczestniczą również katolicy wy-
różniający się tym, że nie słuchają audycji tego Radia.  Zasadnym wyda-
je się więc podejrzenie, że ich opinie wyrastają z propagandy umiejętnie 
sterowanej i prowadzonej z dużym natężeniem przez wielkonakładowe 
i nies tety tylko polskojęzyczne media. Wydaje się, że tak naprawdę 
jedyną przyczyną tej niezwykle zaciekłej akcji przeciwko Radiu Maryja 
jest jego niezależność. Dzięki  tej  niezależności na antenie tego Radia i 

tv TRWAM mówi się bardzo wiele o niezwykle is totnych dla naszego 
kraju sprawach i co najważniejsze mówi się o tym co dla zwolenników 
rozkradania i wyprzedaży Pols ki jest bardzo niewygodne i demaskujące 
ich rzeczywiste cele. 
       Dlatego też,  mimo, że wśród czytelników tej s trony jest również 
wielu bardzo niechętnych temu Radiu,  należałoby życzyć ludziom to 
Radio tworzącym - aby  Duch Święty prowadził ich w tej działalności 
natomiast tym, którzy są Radiu niechętni,  aby zechcieli się wsłuchać w 
to, co na antenie Radia Maryja jest przekazywane słuchaczom. Jes tem 
przekonany, że nikt racjonalnie myś lący, po wsłuchaniu się w ten prze-
kaz,  nie będzie dawał pos łuchu opiniom o Radiu Maryja głoszonym 
przez liberalne media. 
      Zdaję sobie sprawę, że powyższym tekstem pogrążę się całkowicie 
w opinii niektórych czytelników to jednak, w moim przekonaniu, prze-
milczenie rocznicy powstania Radia Maryja jest zachowaniem, na któ-
rym najbardziej zależy nas zym liberałom i l ibertynom, a zasługi Radia 
Maryja w zakresie informowania s łuchaczy o sprawach istotnych są  tak 
wielkie, że przemilczenie byłoby grzechem zaniechania. 

RODZINA  W  NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
 

     W Krakowie odbył się II Kongres  Konserwatywny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi.  W 
tym roku przewodnim tematem była rodzina - hasło Kongresu brzmiało: 
“Znaczenie rodziny dla cywilizacji chrześ ci jańskiej”. Podkreślić należy, 
że Kongres skupił się nie tylko na dyskus ji o ideale rodziny i jej histo-
rycznej ewolucji, ale także o współczesnych zagrożeniach, jakie na ro-
dzinę czekają. 
     Udział w Kongresie wzięło ponad stu gości, w tym osoby z Francji, 
Niemiec i Polski.  
      Maciej von Gersdorff z Niemiec, prezes Deutsche Vereinigung fur  
eine Christliche Kultur w swoim wykładzie p.t. “R eakcje obyczajowe a 
kryzys rodziny”, posługując się s tosownymi wyliczeniami i danymi, 
uzmysłowił zebranym, na czym polega kryzys  dzis iejszych Niemiec. 
Tragiczna w skutkach okazała się rewolucja s eksualna w 1968 roku i jej 
ideowe powiązania z komunizmem, których wpływ na społeczeństwo 
okazał się druzgocący. Prelegent przedstawił w liczbach rozpad rodzin, 
spadek wskaźnika urodzeń, poważny wzrost rozwodów i samotnych 
matek. 
     Red. Ewa Polak Pałkiewicz w niezwykle ciekawym wystąpieniu 
mówiła ciepło na temat roli rodzin ziemiańskich w Pols ce. Jednym z 
prelegentów był Jan Goyard, który wygłos ił wykład pt. 
“Chrześcijańskie tradycje rodzin francuskich”, a ks. prof. Jerzy Bajda 
“Chrześcijańska rodzina przekazic ielem wiary i dobrych obyczajów”. 
      Na koniec głos zabrał prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijań-
s kiej im. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak, który przedstawił sytuację 
instytucji rodziny w Polsce po 1989 roku. W tym niezwykle cennym 
podsumowaniu zmian, jakie zachodziły w os tatnim 16-leciu udowodnił, 
iż siły dążące do zniszczenia pods tawowej komórki społecznej, jaką jest 
rodzina, stanowią przez cały czas zagrożenie.  Wielu ludziom wydaje się 
bowiem, że Polska z uwagi na dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II i 

znaczenie religii katolickiej nie podzieli s zybko losu innych europej-
skich narodów, w których aborcja, eutanazja, zrównanie związków ho-
moseksualnych z małżeństwem czy adopcja przez pary homoseksualne 
dziecka - nam nie grozi.  Prezes SKCH rozwiał te nadzieje, dając przy-
kład katolickiej His zpanii,  która w ciągu zaledwie kilkunastu lat wysu-
nęła się na czoło zdemoralizowanych społeczeńs tw. Siły dążące do 
zniszczenia rodziny w Polsce działają - zdaniem Olejniczaka - dokład-
nie tymi s amymi metodami co w Hiszpanii. 

JJ 

PARAFIALNA GRUPA CHARYTATYWNA 
CARITAS 

DZIĘKUJE WSZYSTKIM OFIARODAWCOM  
I   ŻYCZY  WIELU  ŁASK  BOŻYCH 

Z OKAZJI  ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  
I  NOWEGO  ROKU 

7 Niebo w Krainie Baśni 
  
     26 listopada 2005 roku w ZKPiG nr 12 w Gdańsku odbył się Woje-

wódzki Konkurs Piosenki 
"W krainie baśni" z oka-
zji 200 rocznicy urodzin 
H.C H. Andersena. W 
konkursie brały udział 
uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej nr 81 w Gdań-
sku, przygotowane przez 
Renatę Grochowską oraz 
Pana Wojciecha Sobiera-
ja. Uczennice z zes połu 
Siódme Niebo oraz 
Kwartetu Niebiańskiego a 

także solistka Julia 
Krajka śpiewały pio-
senki pt.: "Dlaczego 
ja", "Sekrety" oraz 
"Kocham Cię" . 
Dziewczęta wyśpie-
wały II miejsce w 
kategori i wiekowej 4-
6, natomias t nasza 
solistka Jul ia Krajka 
z klas y III otrzymała 
Wyróżnienie.  Dzię-
kuję wszystkim zaan-
gażowanym i wspie-
rającym działalność muzyczną i artystyczną dzieci. 

 
 Renata Grochow ska 


