
MIESIĄC MODLITWY 
RÓŻAŃCOWEJ 

 
    Różaniec to kontemplac ja oblicza Chrystusa, uczy-
niona niejako oczyma Maryi. To zatem modlitwa, za-
korzeniona w s amym sercu Ewangelii, w pełni zgodna 
z natchnieniem Soboru Watykańskiego II. 
.(.. .)   Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała 
ważne miejsce w moim życiu duchowym.  (...) Róża-
niec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadcze-
nia.  Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zaws ze 
doznawałem otuchy, (...) Różanie c to modlitwa, którą 
bardzo ukochałem. (...) Przedziwna w swej prostocie i 
głębi zarazem.  
(. ..) Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Aniel-
skiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma głów-
ne momenty w życiu Chrystusa. Układają się one w 
całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwaleb-
nych.  Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez 
(...) Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te s ame 
dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić  
wszys tkie sprawy, które s kładają s ię na życie człowie-
ka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.  Sprawy oso-
biste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy 
nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się trosz-
czymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa 
pulsuje niejako życiem ludzkim.  
 

List apostolski Rosarium Virginis Mariae 

SREBRNY JUBILEUSZ   
PARAFII 

     We wtorek 14. września b. r.  nasza parafia obchodziła uroczyście 25 - lecie powsta-
nia  a  ściślej mówiąc 25 - tą rocznicę pierwszej mszy świętej odprawionej na ołtarzu 
polowym” na rżysku”, w Ś więto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest Ś więtem 
patronalnym parafii. Uroczystości parafialne zaszczycił swą aktywną obecnością  ks. 
abp Tadeusz Gocłowski. W uroczystościach uczes tniczyli liczni ks ięża z naszego deka-
natu, z dziekanem ks . B. Kędziorskim oraz księża przyjaciele naszego ks. proboszcza. 
     Uroczystą mszę świętą odpustową poprzedziła ceremonia poświęcenia pięknej ka-
pliczki z relikwiarzem bł. ks. Stefana Frelichowskiego, urządzonej w naszym dolnym 
kościele.  Błogosławiony jest Patronem harcerstwa polskiego. Nasza parafia została ob-
darowana relikwiami bł. ks. Frelichowskiego dzięki ks. prałatowi Nowakowskiemu z 
s anktuarium Błogosławionego w parafi NMP w Toruniu. Relikwie te s tanowią central-
ny element nowo poświęconego ołtarza.  Poświecenia dokonał nasz Arcybiskup. W nie-
zwykle ciepłym przemówieniu, ks . arcybiskup przedstawił sylwetkę Błogosławionego i 
wyraził przekonanie, że poświęcony ołtarz będzie stanowił centrum kultu dla harcerzy 
nie tylko z naszej parafii. Błogosławionego wspominał także z widocznym wzruszenie 
ks. prałat Józef Nowakowski z Torunia. W uroczys tości uczestniczyła licznie młodzież. 
Szers zą relację z tej harcerskiej uroczystości zamieściliśmy w “kąciku harcerskim” na 
stronie 4.  . 
       Po tej harcerskiej części uroczystości odpustowych, uczestnicy przeszli do górnego 
kościoła, gdzie ks.  arcybiskupa w imieniu parafian przywitał p. Stanisław Kibort, szef 
komitetu budowy kościoła. W treści przywitania wspominał trudne czasy okresu budo-
wy.  Ks iądz Arcybiskup na wstępie mszy świętej przypomniał fragmenty dekretu usta-

nawiającego w Gdańsku-Osowie z 
dniem 1.  września 1980 roku parafię 
Chrystusa Odkupiciela i powołującego 
ks.  Henryka Bietzke na proboszcza 
parafii. W czasie mszy świętej  odpu-
stowej śpiewały chóry: chór parafialny 
im.  ks. Ors zulika i chór PRZEBU-
DZENIE. Należy w tym miejscu zwró-
cić uwagę na fakt,  że uroczys tość  w 
dolnym i górnym kościele uświetniły 
s wym śpiewem działające w parafii      

        zespoły śpiewacze wszystkich pokoleń. 
         Przed zakończeniem mszy św.  ks abp 

Gocłowski, na prośbę ks. proboszcza, wręczył osobom zasłużonym dla parafii pamiąt-
kowe plakietki. Wyróżnione w ten sposób zostały następujące osoby: 
fundatorzy ziemi pod budowę kościoła - państwo Maria i Józef  oraz R egina i Jan 
Wandtkowie; 
Pani Antonina, żona nieżyjącego już niestety Pana Majs tra czyli p. Edmunda Felchnera; 
szef komitetu budowy kościoła - p. StanisławKibort; 
znana powszechnie w parafii p. Elżbieta Miąskowska; 
prowadząca od samego początku Parafialną  CARITAS - p. Anna Balk; 
zajmujący się od wielu lat  "kwietną" dekoracją naszej świątyni pp. Lucyna i Andrzej 
Wojtoniakowie; 
prowadzący wieloletnia działalność chóralną w parafii -pp. Danuta i Konrad Hogowie. 

Dus zpasterstwo Młodzieży zaprasza wszystkich na 
różaniec wielojęzyczny, który odbędzie się we wtorek 

25. października o godz. 19.15 w dolnym kościele. 
Bezpośrednio po różańcu  odprawiona zostanie  

Msza Św. 

NIEDZIELNE CZUWANIE  
 

    Chcąc uczcić obchody V Dnia P apies kiego spotkaliśmy się w niedzielę dnia 16. paź-
dziernika o godz. 20.30 w górnym kościele na wspólnym czuwaniu  i modlitwie.  
        Jan Paweł II prosił, abyśmy nie ustawali w modlitwie. Przypominał, że bez modli-
twy nasza wiara i miłość będą zamierać... 
      Oby jak najwięcej słów Naszego P apieża pozostało w nas; oby jak najwięcej z jego 
nauki, z jego życia,  znajdowało odzwierc iedlenie i w naszym życiu; oby nasze czyny 
przemawiały głośniej niż s łowa, byśmy na co dzień mieli odwagę świadczyć, w Kogo 
naprawdę wierzymy. .. 
 

Młodzi eż z parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela 

Ks. Proboszcz i mili goście naszej parafii 

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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   W lipcu zespół młodzieżowy ALLEGRETTO wyjechał z ks. Macie-
jem na kajaki. Trasa spływu prowadziła z Jeziora Kruszyńskiego, rzeką 
Zbrzycą, przez obozowisko w Kaszubie,  miejscowość Laska,  przez je-
ziora : Laska, Księże, Długie i obozowisko w Śluzie,  gdzie zakończono 
spływ. 

*     *     * 

    Venimus adorare eum! Przybyliśmy oddać mu pokłon! - to przewod-
nie słowa tegorocznego spotkania młodych z Ojcem Świętym.  Grupa 
naszej młodzieży wyjechała z ks. Jarkiem  do Niemiec na Światowe 
Dni Młodzieży. Grupa przybyła 11. sierpnia najpierw do miejscowości 
Schwelm w diecezji Essen. Pięciodniowy pobyt w rodzinach 
(niemieckich i polskich) oraz realizacja przygotowanego przez tamtej-
szą parafię programu służyła przygotowaniu do Światowych Dni Mło-
dzieży. Prace s połeczne, modlitwy, zwiedzanie i wspólne zabawy zinte-
growały nas i pozwoliły zrozumieć cały sens tego spotkania. 
     15. sierpnia pojechali do Hennef (miasteczko niedaleko Kolonii i 
Bonn) i już dzień później rozpoczęli obchody Światowych Dni Mło-
dzieży (grupa uczestniczyła w otwarciu ŚDM w Bonn). Na wszystkie 
dni przypadała cała gama koncertów, katechez, spotkań,  adoracji  - do 
wyboru, każdy  mógł znaleźć coś dla siebie. W ś rodę rozpoczynały się 
w tysiącach miejs c katechezy. 
     W końcu nads zedł upragniony dzień przywitania Ojca Świętego. 
Cała młodzież zgromadziła się nad Renem (bądź w Renie) i z cierpli-
wością czekała wiele wiele godzin na przyjazd Benedykta XVI. Aplauz 
i entuzjazm, jaki wybuchł gdy w końcu Papież przepłynął statkiem wy-
cieczkowym tam i z powrotem,  jest  wprost nie do opisania. Na twa-
rzach całej młodzieży malowały się wyraźnie zachwyt,  s zczęście i spo-
kój. 
     Jednak prawdziwe obchody XX.  Światowych Dni Młodzieży rozpo-
częły się w sobotę kiedy rozpoczęto  około 10-kilometrową pielgrzym-
kę na Marienfeld - pola Maryjne niedaleko Kolonii.  Wieczorne czuwa-
nie z Ojcem Świętym zgromadziło ponad 800 tys. osób. Składało się 
ono z dwóch części: liturgii nieszporów i liturgii adoracji. Podczas swo-
jego przemówienia Benedykt XVI mówił o pos zukiwaniu prawdy w 
Chrystusie, otwarciu się na poszukiwania nowej drogi oraz o dążeniu do 
świętości. 
      Po mroźnej nocy spędzonej na placu pod gołym niebem, młodzież 
odmówiła wspólnie modlitwę poranną po czym wszyscy czekali już 
tylko na ponowne przybycie Benedykta XVI, który o godzinie 10.00 
miał rozpocząć 
 koncelebrację eucharystii. Słów Ojca Świętego słuchało przeszło mi-
l ion ludzi. Po zakończonej mszy świętej Papież pozdrowil młodzież w 
różnych językach, między innymi dosyć łamaną, ale poprawną polsz-
czyzną.  Tak zakończyły się XX.  Światowe Dni Młodzieży w Kolonii. 

*     *     * 
    16 sierpnia, młodzież osowska  wraz z 
ks. Maciejem, wyruszyła  w góry.  Po 
przyjeździe do Vernaru (niewielka miej-
scowość w Słowacji położona ok. 20 km 
na południe od Popradu) zwiedzali Sło-
weński Raj. Do ciekawszych miejsc, w 
jakich mieli okazję być,  należy zaliczyć 
Czerwoną Ławkę oraz Rysy, przez które 
część grupy  wróciła do kraju.  
     W Zakopanym zakwaterowanie zna-

leźli jak co roku u o. Jana. Będąc już w polskich Tatrach zdobyli m.in. : 
Wołowiec, Szpiglasowy Wierch i niektóre s zczyty Orlej Perci. 

*     *     * 
      Jubileusz SOLIDARNOŚCI był niewątpliwie wielkim wydarzeniem 
w życ iu Narodu Polskiego,  był przypomnieniem wielu dokonań i prze-
mian, jakie zos tały zapoczątkowane strajkiem w Stoczni Gdańskiej,  a 
później kontynuowane w całym kraju. 
       Wśród wielu imprez kulturalnych, s esji naukowych,  spotkań i ma-
nifestacji, z pewnością pierwszorzędnym pod względem rangi wydarze-
niem była msza św. odprawiona przez os obistego przedstawiciela pa-
pieża Benedykta XVI, arcybiskupa Stanisława Dziwisza. W trakcie tej 

całego Narodu Pols kiego i społeczeństwa europejskiego. 
     Ms za św.  miała także odpowiednią oprawę muzyczną, która sprawo-
wali Cappella Gedanensis  pod dyrekcją pani profes or Aliny Kowal-
skiej-P ińczak, profesor Roman Perucki przy organach oraz Zjednoczo-
ne Chóry Koś cielne Archidiecezji Gdańskiej pod dyrekcją mgra Janu-
s za Misztowta. W skład Zjednoczonych Chórów, jak wiemy, wchodzi 
nasz chór parafialny Orszulika. 

*     *     * 
    W sobotę  3 września już po raz drugi na Pola Lednickie przybyli nas i 
ukochani rodzice i dziadkowie,  by w kilkutys ięcznym zjednoczonym 
zgromadzeniu przeżyć łączność z Chrystusem. Lednica Seniora, na 
końcu lata,  stała s ię naturalnym dopełnieniem wiosennego młodzieżo-
wego spotkania Lednica 2000. Wg planów głównego animatora lednic-
kich spotkań dominikanina ojca Jana Góry OP spotkania te to już stały 
element lednickiego kalendarza.  "W pierws zą sobotę września będzie-
my się już odtąd spotykać tak długo, jak nam P an Bóg pozwoli, aby 
wzajemnie umacniać s ię wiarą, przeżywać ją w radości i przekazywać  
młodemu pokoleniu.  Was za obecność na Polach Lednickich jes t dla nas 
skarbem, bo jesteś cie nam potrzebni" - s twierdził. 
      Nas i seniorzy zebrani pod “rybą” mogli wsłuchać się w obecność i 
zwycięstwo Chrystusa w dziejach naszej ojczyzny.  

*     *     * 
       Zupełnie nieoczekiwanie, Beacie i 
Wojtkowi Kapuście, dwojgu młodych z 
naszej parafii,  danym  było nawiedzić 
Rzym i wiele miejsc świętych położonych 
na ziemi włoskiej. Stało się to za sprawą 
Jana Pawła II, a dokładniej dzięki zdoby-
tej nagrodzie w konkursie l iterackim pt . 
"Moja fotografia z Papieżem". 
       Tak więc na początku października 
wyruszyli z ziemi polskiej do Włoch. Pro-
gram pielgrzymki obejmował Padwę, 
Asyż, Rzym, San Giovanni Rotondo, 
Monte Cassino, Monte Sant Angelo, Lan-
ciano, Loreto i Wenecję oraz czes ki Ve-
lehrad. Głównym punktempielgrzymki 

była środowa audienc ja generalna - spotkanie z Ojcem Św Benedyktem 
XVI oraz nawiedzenie grobu naszego 
ukochanego Jana Pawła II. Najpierw 
w wielkiej euforii wysłuchali skiero-
wanych do nich po polsku słów obec-
nego Papieża potem zaś, po długim 
oczekiwaniu w kolejce do grobu, 
modlili s ię przy doczesnym miejscu 
spoczynku Jana Pawła II. 

WYDARZENIA  PARAFIALNE 

INFORMACJE PARAFIALNEJ 
GRUPY  CHARYTATYWNEJ   CARITAS 

 

 Dziękujemy ofiarodawcom za s ystematyczne przekazywanie różnorod-
nych rzeczy nadających się do dalszego wykorzystania przez pod-
opiecznych CARITAS. 
Aktualnie najbardziej potrzebne są następujące rzeczy:  
 -  łóżeczko i wózek dziecięcy, 
-  pralka wirnikowa (typu frania) i automatyczna, 
-  magnetofon do nauki języka obcego, 
-  buty, 
-  koce lub kołdry. 

Telefon kontaktowy  552 71 44  

Nasz chór na stanowisku Ks. Pr oboszcz udziela komun ii św.  



PIELGRZYMKI  PARAFIALNE 
W  2005  ROKU 

 

      Środowisko parafialnej Rodziny Różańcowej zakończyło bieżący 
sezon pielgrzymkowy wyjazdem do sanktuariów w Częstochowie, 
Kalwari i Zebrzydowskiej,  Krakowa- Łagiewnik i Lichenia. Była to 
pielgrzymka czterodniowa, w ramach której uczestniczyliśmy w Dro-
dze Krzyżowej na kalwaryjs kich dróżkach. 
       Piękno koś cioła- wotum za uratowanie życia Jana Pawła II czyl i 
sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem oraz majestat  gór, podzi-
wiany z placu przed tym kościołem, pozostawiły u uczestników piel-
grzymki niezatarte wrażenie. Kościół jak i otoczenie,  w którym znaj-
duje się kaplica z ołtarzem, przy którym Jan Paweł II sprawował Mszę 
Świętą na Wielkiej Krokwi w czasie pobytu w Zakopanem, urzekają 
wprost s wym pięknem.  Godnym podziwu jes t również znajdujący się 
w tym otoczeniu pomnik Jana Pawła II i  Jego s ekretarza ks. abpa Dzi-
wis za. 
       Wyraźnie innego rodzaju piękno wyczuwane jest w sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Ogromna i prze-
świetlona światłem słonecznym bazylika bardzo kontrastuje z kaplicą, 
w której w ciszy i spokoju dominuje sztuczne oświetlenie przed wy-
stawionym i adorowanym przez siostry zakonne i pielgrzymów Naj-
świętszym Sakramentem. W tej kapl icy znajdują s ię również relikwie 
Św. Faustyny. 
       Udział w porannej Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydow-
skiej i konieczność dotarcia jeszcze w tym dniu do Lichenia sprawiły, 
że czas pobytu w łagiewnickim sanktuarium był zdecydowanie za 
krótki. 
        W czas ie tegorocznego pobytu w Licheniu wyraźnie dał się za-
uważyć bardzo ostry reżim os zczędnościowy wdrożony w tym sanktu-
arium. Wyrażało się to przede wszystkim w bardzo s kąpym oświetle-
niu rozległego terenu i zabudowań co dla nas, przybyłych późnym 
wieczorem, było dość uciążliwe. 
         Pielgrzymkę jako całość można chyba uznać jako udaną chociaż 
pobyt w Zakopanem,  podobnie jak w latach ubiegłych łączy w sobie 
bardzo trudną dla wielu uczestników konieczność rozsądnego wyboru 
między celami religijnymi a celami turystyczno-krajoznawczymi.  Na 
tym tle pojawiły się pewne kontrowersje, które (żywię taką nadzieję) 
nie wpłynęły na ocenę pielgrzymki jako całości. 
        W czerwcu przypadło 15-lec ie powstania Róży NMP Królowej 
Różańca Św.  Z tej też okazji została zorganizowana pielgrzymka do 
jedynego miejsca w Polsce,  w którym objawienia NMP zos tały uzna-
ne przez Kościół czyl i do Gietrzwałdu. Ciepła była zarówno atmosfera 
zewnętrzna jak i co daleko ważniejs ze - atmosfera wewnętrzna piel-
grzymki. W rezultacie więc uczestnicy wracali z pielgrzymki z poczu-
ciem bardzo pożytecznie spędzonego dnia. Niewątpliwy udział w wy-
wołaniu takiego wrażenia miał opowiadający o los ach sanktuarium w 
Gietrzwałdzie tamtejszy kapłan.  
        Pielgrzymka do Wiela, na nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kal-
warii Wielews kiej z okazji odpus tu MB Pocieszenia ( ostatnia niedzie-
la sierpnia) powoli staje się już tradycją parafialną. Nie jest to piel-
grzymka obejmująca ogromną iloś ć parafian bo liczba uczestników 

nie przekracza 25 osób. Uczestnicy zawsze jednak wracają z przekona-
niem o potrzebie powrotu do Wiela w przys złym roku. W dużym stop-
niu jest to niewątpliwie spowodowane bardzo sugestywnym prowadze-
niem rozmyślań Drogi Krzyżowej przez tamtejszego proboszcza - ks. 
Filips kiego. 
        Rozpoczynaliś my bieżący sezon pielgrzymkowy inaczej niż zwy-
kle, bo wyjazdem do MB Ostrobramskiej w Wilnie.  Był to pierwszy 
zagraniczny wyjazd środowis ka Rodziny Różańcowej.  Dla wielu 
uczestników wyjazd ten był ogromnym przeżyciem, gdyż był to ich 
powrót po latach. Warto może dodać, że uczestniczyli w tej pielgrzym-
ce także osoby  zamieszkałe w Warszawie. 
        Mieliśmy możliwość pomodlić się nie tylko w Os trej Bramie, 
gdzie nawiasem mówiąc, trafil iśmy na Mszę św. sprawowaną przez 
kapłana z leżącej niedaleko Skarszew Iłownicy. Pielgrzymi z tej miej-
scowoś 
ci przybyli do MB Ostrobrams kiej modlić się o błogosławieńs two dla 
podejmowanej przez nich budowy nowej świątyni. Dzięki takiemu spo-
tkaniu uczestniczyliś my w liturgii eucharystycznej sprawowanej po 
polsku.  Modliliśmy się również na cmentarzu na Rossie i przed obra-
zem Jezusa Miłosiernego w Kościele Św. Ducha ( skąd niedawno obraz 
ten został usunięty z godnie z decyzją litewskiego Prymasa), obejrzeli-
śmy również domek Św. Faustyny i ogromnie bolejemy, że domek ten 
pozbawiony jest należytej opieki w wyniku czego coraz bardziej nisz-
czeje. Nie mieliśmy natomiast możliwości modlitwy w katedrze wileń-
skiej ze względu na trwające tam w czasie naszego pobytu uroczystości 
Bożego Ciała.  P onadto organizator wyjazdu jakim było Archidiecezjal-
ne Biuro Turystyczne OREMUS zadbał o bardzo obszerną częś ć tury-
styczną. Zwiedzal iśmy uniwersytet wileński, zwiedzaliśmy cały szereg 
budowli.  Byliśmy również w zamku w Trokach, który w mojej ocenie 
jest dość mierną imitacją zamku w Malborku. (Być może ta opinią nara-
ziłem się znawcom ale wypowiedziałem to co myś lę). 
         Wspomnieć jeszcze należy o nieudanym ( z braku chętnych) wy-
jeździe do P iaśnicy. Mimo, że wielu mieszkańców Osowy osobiście 
znało zamordowanych w Piaś nicy przez hitlerowców osowian,  skom-
pletowanie dwudziestu osób chcących uczestniczyć w nabożeństwie ku 
czci pomordowanych, okazało się niemożliwe. Jak powiedziała jedna z 
Pań spotkanych w Piaśnicy - starszym czę 
sto stan zdrowia nie pozwala na takie wyjazdy natomias t młodych to nie 
interesuje. Opinia na pewno bolesna, ale pewnie bardzo bliska prawdy. 
A szkoda. Bo, to chyba Jana Paweł II powiedział:“naród, który nie sza-
nuje swojej historii nie ma przyszłości”. 
          Jako ciekawostkę należy dodać, że pieszą pielgrzymkę do Piaśni-
cy,  idącą corocznie z kościoła Chrystusa Króla w Wejherowie, w tym 
roku prowadził osobiście ks. bp Ryszard Kasyna. Może w przyszłorocz-
nej pielgrzymce ( w pierwszą niedzielę października) nie zabraknie 
również młodzieży z Osowy ? 
           Tak więc środowisko Rodziny Różańcowej tegoroczny sezon 
pielgrzymkowy uważa za udany i pozos taje z nadzieją,  że przyszłorocz-
ny sezon nie będzie uboższy (współpraca z parafią MB Nieustają 
cej Pomocy w Bambergu!) a  w modlitwach będziemy również polecali 
wszystkich dotychczasowych uczestników prosząc o zdrowie i siły dla 
wszystkich do dalszego pielgrzymowania. 

ABA 

ROLA  OJCA  W  WYCHOWANIU 
 

- to tytuł referatu wygłoszonego na zebraniu z rodzicami klasy VI E w 
dniu 17. maja b.r. w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku-Osowie.    
     Autorka w swym referacie rozważa rolę rodziców w kształtowaniu 
duchowości swoich dzieci. Zakłada także, że “rodzice są wyzwalacza-
mi przeżyć religijnych swych dzieci”, przyczym “zaspokojenie 
wszystkich pods tawowych potrzeb, szczególnie potrzeby bezpieczeń-
stwa i szczęścia jest warunkiem pojawienia się przeżyć religi jnych. 
(...) W doznanych przeżyciach religijnych obecny jest  jeszcze w spo-
sób długo nieuś wiadomiony - Bóg, Jego wyobrażenie. (. ..) Dziecko 
widzi postać Boga przez postać swego rzeczywistego ojca, a nawet 
jeszcze dokładniej - przez emocjonalne odniesienie się do s wego ojca. 
Bóg jest często taki, jak ojciec dziecka. Weds ług wielu psychologów 
pozytywny obraz ojca naturalnego sprzyja powstawaniu pozytywnego 
obrazu Boga i odwrotnie... ”. 
      Autorka stwierdza, że głównie ojciec dziecka ma wpływ na kształ-
towanie obrazu Boga oraz powstających fałszywych obrazów Boga, 
co stwarza poważny problem w ś wietle coraz wyraźniej zauważalnego 
w społeczeństwach kryzys u ojcowstwa. 
       “Kryzys ojcowstwa w życiu rodziny chrześ cijańskiej” - konkludu-
je w swym referacie - “niszczy w dziecku miejsce przeznaczone na 

miłość Boga ze strony rodziców, a zwłas zcza ojca, co w konsekwencji 
powoduje powstawanie fałs zywych wyobrażeń Boga. (... ) Jeżeli bada-
nia naukowe dowiodły, że dziecko kształtuje w sobie obraz Boga na 
podstawie emocjonalnego odnies ienia do własnego ojca, to rosnący 
kryzys ojcowstwa jest poważnym zagrożeniem dla formowania obrazu 
Boga. Katecheza wczes noszkolna nie jest miejscem powstawania obra-
zu Boga, lecz tylko miejs cem formowania już powstałego obrazu. Tak 
więc dziecko, które rozpoczyna edukację religijno-moralną posiada już 
“swój” obraz Boga.” 
         Ten niezwykle interesujący referat, ze względu na bardzo aktualną 
w obecnych czasach treść, można przeczytać w całości na stronie inter-
netowej nas zej parafii: www.zbawiciel.gda.pl w dziale: CZYTELNIA  
Inne Artykuły. 

 ZBIÓRKA NA FUNDACJĘ DZIEŁO NOWEGO  
TYSIĄCLECIA     

 

Ofiarność parafian nie maleje. W zbiórce na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia w dniu 06.10.2005 zebrano łącznie 4922,60 złote. Wszyst-
kim ofiarodawcom  
                  SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ. 



KAPLICA  PATRONA 
 

   W cieniu kampanii wyborczej, której należy "zawdzięczać" dotychcza-
sowe milczenie na ten temat osiedlowych mediów, 14 września 2005 
roku,  w ramach obchodów 25-lecia istnienia parafii  p.w. Chrys tus a Zba-

wiciela, odsłonięta 
została i poświę-
cona w dolnym 
kościele Kap lica 
Patrona Harcerzy 
Polskich, bł. Ks . 
Stefana Wincente-
go Frelichowskie-
go. Jes t to wyda-
rzenie kapitalnego 
znaczenia dla ru-
chu harcerskiego 
na Wyb rz eżu 
Gdańskim w ogó-
le, a w naszej 
dzielnicy  Gdań-
sku-Osowej- w 
szczególności.  
      Odsłonięcia i 

poświęcenia Kaplicy dokonał Metropolita Gdański,  Ks.  Arcybiskup Ta-
deusz Gocłowski, w obecności Ks.Prałata Nowakowskiego z Torunia, 
kustosza tamtejs zego Sanktuarium Błogosławionego Ks iędza Frelichow-
skiego, Patrona Harcerzy Polskich. Ks. Prałat Nowakowski przekazał już 
w maju br.naszej parafii w Osowej Relikwie Patrona Harcerzy Polskich, 
które zostały na stałe umieszczone w ołtarzu odsłoniętej kaplicy. Kaplica 
została zbudowana z inicjatywy Ks. Proboszcza,  kanonika Henryka 
Bietzke,  wg. projektu opracowanego przez miejscowego architekta prof. 

dr hab.Andrzeja 
Lercha.  
       Uroc zys tość 
adorowały har-
cerki i harcerze 
osows cy oraz 
uczestniczyły w 
nich, na ich za-
proszenie, dele-
gacje Związku 
Harcerstwa Rze-
czypospolitej z 
dwóch związa-

nych z harcerstwem os owskim Hufców ZHR: hufca ZHR Gdańsk-
Morena oraz hufca ZHR Ostrzeszów Wlkp.  Delegac je obu hufców wy-
stąpiły w pełnym galowym umundurowaniu, a hufiec ZHR Ostrzes zów 
Wlkp, który rok-rocznie od 2000 roku gościł osowskie harcerki ZHR na 
swoich obozach letnich,  wystawił swój poczet sztandarowy /na zdjęciu 
obok/. Uroczystość uświetniły przemówienia okolicznoś ciowe Ks. Arcy-
biskupa Gocłowskiego oraz obszerny i ciekawy wykład Ks . Prałata No-
wakowskiego z Torunia o czynach kapłańskich, patriotycznych i harcer-
skich Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Dla harcerzy s zczegó lnie 

wzruszające i budujące było określenie przez Ks. Prałata Nowakowskie-
go bohaterskiej, patriotycznej pos tawy Ks . Frelichowskiego jako wynika-
jącej z Jego   “ha r c e r s k i e go   k a p ł a ń- 
 s twa”.  Takie kapłaństwo było też powodem Jego martyrologii w czasie 
okupacji niemieckiej, Jego 
wyniesienia przez Papieża 
Jana Pawła II na ołtarze w 
1999 r. oraz  mianowanie 
Go przez Stolicę Apostol-
ską w 2002 r. Patronem 
Ha r c e r zy  P o ls k i c h -
wszystkich harcerzy, nieza-
leżnie od przynależności 
organizacyjnej. 
 Oprawę muzyczną tej uro-
czystości stanowiły zes po-
ły: zespół muzyczny EFFA-
THA, który przygotował 
ciekawy program s łowno-
muzyczny z oryginalnym 
wiers zem  Wincentego Fre-
lic howskiego “Radosnym 
Panie!”, zespół muzyczny 
ALLEGR ETTO , który  
zaśpiewał pięknie piosenkę 
harcerską “Jest dla nas wzo-
rem Stefan Wincenty” oraz 
poprowadził  hymn  harcerski “O Panie Boże, Ojcze nas z”. Modlitwę 
Harcerską podchwycili licznie zgromadzeni parafianie i goście. Odnotuj-
my: było to historyczne, pierws ze wykonanie Modlitwy Harcerskiej w 
Kościele Chrystusa p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Os owej.  Na 
zakończenie uroczystości w dolnym koś ciele schola dziecięca zaśpiewała  
Barkę.    
    Wieczorem, po uroczys tościach kościelnych, harcerki,  harcerze i ich 
przyjaciele zasiedli przy ognisku w ogródku przy ul.  Niedziałkowskiego. 

Ognis ko, na 
prośbę gospoda-
rza, poprowadzi-
li goście: wyso-
kiej rangi in-
s t r u k t o r z y 
Związku Hacer-
s twa Rzeczypo-
spolitej: hufcowa 
ZHR - Mo re na, 
Podharcmis trzy-
ni Agata Miłosz 
oraz hufcowy 

ZHR- Ostrzeszów Wlkp. Harcmistrz Stanisław Stawski, członek Rady 
Krajowej ZHR. Okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać pięknych pieśni 
harcerskich i patriotycznych z cyklu "ogniska czar". 

 
Mie czysław  Czajkowski 

W  KLUBIE  BETANIA 
 

     Poza stałymi spotkaniami miłośników brydża towarzyskiego i sza-
chów w Klubie BETANIA, w zasadzie po raz pierwszy po okresie waka-
cyjnym, odbyły się spotkania na tyle interes ujące, że być może warto o 
nich poinformować. W środę czciciele Maryi s potykający się jako zwo-
lennicy modlitwy w intenc ji Ojczyzny oraz Radia Maryja i TV TRWAM 
oraz jako grupa Medjugorie, s potkali się aby uczestnicy tegorocznych 
pielgrzymek do Medjugorie podzielili się swoimi przeżyciami. Na ten 
temat wypowiadały s ię dwie nasze parafianki. Temat objawień w Medju-
gorie jest niezwykle interes ujący więc i rozmowa uczestników spotkania 
była ożywiona i trwała około godziny. Dodać trzeba,  że liczba osób 
uczestniczących w spotkaniu była dość liczna jak na nasze,  parafialne 
warunki bo obecnych było łącznie z ks. Maciejem 20 osób.  
     Kontynuując zapoczątkowaną udziałem we Mszy Św.  modlitwę w 
intencji Ojczyzny ( w związku z wyborami prezydenta) w ramach spotka-
nia odmówiono ponadto różaniec do Ducha Świętego.  Tak, to nie jest 
pomyłka: różaniec do Ducha Świętego. Można się go nauczyć na kolej-

nych s potkaniach.  Jedna z uczestniczących osób zaproponowała, aby 
przed wyborami odmówić nowennę do Ducha Świętego. Jednak ze 
względu na stosunkowo dużą grupę osób pracujących nie udało się usta-
lić godziny spotkań odpowiadającej większości chętnych do nowenny. 
      Rozmawiano również o zasadach uzyskiwania odpustów zupełnych. 
Jednym z warunków jest  m. in. półgodzinne czytanie Pisma Świętego. Z 
tej rozmowy wynikło pytanie - jak czytać Pismo Święte? Umówiono się 
więc, że na ten temat porozmawiamy w czas ie następnego spotkania. A 
kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 9 listopada (2 środa miesiąca) po 
Mszy Św. o godz. 17:00. Msza sprawowana będzie  w intencji Ojczyzny, 
Radia Maryja i TV TRWAM. Następnie spotkamy się w Klubie i będzie-
my rozmawiać o tym, jak czytać Pis mo Święte. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 
       Zainteresowanych informujemy, że nasze s potkania i rozmowy maja 
charakter przyjacielskich rozmów na wszystkie interes ujące nas tematy, 
przeważnie  z jednym tematem wiodącym. 
 

ABA 

W oczekiwaniu na powitanie Księdza Arcybiskupa  

Występ Effathy 

Allegr etto śpiewa „Jest dla nas wzorem Stefan Wincenty” 

Poświęcenie  kaplicy 


