
21 III 1927 - Stefan Frelichowski wstępuje w szeregi harcerstwa, a dokładnie do 
2 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży. 
 
24 VI 1927 - Druh Stefan zal iczył próbę na stopień młodzika. 
 
26 VI 1927 - Druh Stefan złożył przyrzeczenie harcerskie. 
 
1927 - 1928 - pełnił funkcję przybocznego, ukończył kurs drużynowych oraz 
otrzymał stopien wywiadowcy. 
 
1929 - uczestniczył jako reprezentant  Chorągwi Pomorskiej w II Jubileus zowym 
Zlocie Narodowym Harcerstwa w Poznaniu. 
 
1929 - 1931 - pełnił funkc ję drużynowego. 
 
1931 jesień - dołączył do Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków przy semi-
narium duchownym w Pelplinie. 
 
1934 - uczestniczył ze swym kręgiem w szkoleniowym obozie kleryków harce-
rzy w Ardżeluży koło Worochty; zdobył stopnie ćwika i harcerza orlego oraz 
zamknął pozytywnie próbę podharcmistrzowską. 
 
1935 - zaliczył próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej; zorganizował waka-
cyjną wyc ieczkę oraz wyjazd na zlot jubileuszowy Chorągwi Pomors kiej ZHP 
do Spały. 
 
do 1936 roku - pełnił funkc ję komendanta kręgu i opiekował się miejscowymi 
drużynami harcers kimi w Pelplinie; między innymi działającą przy Collegium 
Marianum w Pelplinie. 
 
1937-1939  - jako dus zpasterz, za pozwoleniem władzy duchownej,  objął funk-
cję kapelana Chorągwi Pomorskiej oraz rozpocząl działalność w ruchu stars zo-
harcerskim, szczególnie w redakcji biuletynu "ZEW", który to biuletyn harcerski 
współtworzył. 
 
20 IX 2002 - Dekret watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów o ustanowieniu bł. ks. phm.  Wincentego  Stefana Frelichows kiego 
Patronem pols kiego harcerstwa (kopia dekretu obok). 
 
22 II 2003 -  W Dniu Myś li Braterskiej w Warszawie Prymas Józef Glemp ogło-
sił uroczyście PATRONEM HARCERZY POLSKICH błogosławionego księdza 
Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Podczas uroczys tej ms zy św. Prymas 
przekazał na ręce krajowego duszpasterza harcerek i harcerzy biskupa polowego 
Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia wyżej wymieniony Dekret. Kopie 
dekretu otrzymały ws zystkie obecne delegacje organizacji harcerskich. W tymże 
dniu  został także przekazany RELIKWIARZ z prochami Błogosławionego na 
ręce biskupa Sławoja Głódzia.. Relikwiarz przygotował  p. Wojciech Maszka z 
Kościerzyny. R elikwiarz jest odtąd przechowywany w Katedrze polowej Woj-
ska Pols kiego w Wars zawie, gdzie zbierają s ię druhny i druhowie.  

RELIKWARZ  BŁ.  
S.W. FRELICHOWSKIEGO 

 

   W dniu 22. maja 2004 roku odbyło się uroczyste wprowadze-
nie relikwii Błogosławionego Męczennika do naszej parafii. Na 
początku zebrania liturgicznego główny celebrans ks. abp Tade-
usz Gocłowski otrzymał z rąk ks. prałata Józefa Nowakowskie-
go, proboszcza parafii p.w. Wniebowzięc ia NMP i bł. Ks.  Stefa-
na Frelichowskiego w Toruniu, relikwiarz ze szczątkami Błogo-
sławionego, a następnie przekazał go naszej parafii na ręce ks. 
proboszcza Henryka Bietzke (na zdjęciu z lewej). Relikwiarz 
ten (zdjęcie z prawej) umieszczony zostanie,  w nas zym dolnym 
kościele w nowej kaplicy bocznej, która to piękna kapliczka 
zos tanie poświęcona Błogosławionemu przez księdza arcybi-
skupa w dniu 14.09 b.r.  Uroczystość poświęcenia kapliczki  
Błogosławionego  w dolnym kościele poprzedzać będzie uro-
czystą ms zę świętą z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Roku Jubileuszu 25 - lecia naszej parafi i. 

Relikwiarz 
Błogosławio-
nego przeka-
zany środo -
wisku harcer-
skiemu 
22.02.2003 r. 

KALENDARIUM  HARCERSKIE 
Bł. Ks. Phm. S. W. Frelichowskiego 

Foto St. Czarnecki Foto  F. Najbar 



JUBILEUSZ  25-LECIA  
NASZEJ PARAFII 

Dokończenie wy wiadu z Ks. Proboszczem 
 

     Ksiądz Proboszcz  w tych latach współpracował z wie-
loma ludźmi z naszej rodziny parafialnej. Których Ksiądz 
szczególnie wspomina? 
     Jest rzeczą oczywistą, że moja zasługa jest tylko cząst-
kowa. Dziękuję Bożej Opatrzności, że spotkałem wielu 
właściwych ludzi na właściwym miejscu. Najpierw Przeło-
żonych, że mi takie zadanie wyznaczyli, potem wielu ludzi, 
dzięki którym mogliśmy coś zrobić w Osowej. 
     Szczególnie ciepło wspominam niezapomnianego św.p. 
Pana Majstra Edmunda Felchnera i św.p. Stefanię Kreft. Na 
szczęście żyją pozostali i mogę im nieustannie dziękować. 

Bóg zapłać Państwu, których nazwiska tutaj wymienię: 
Wandtke, Kibort, Miąskowscy, Dawidowscy, Balk, Ju-
ranek, Wojtoniak, Hoga, Wywiał, Knitter, Miller, Par-
chem, Koziccy, Szyślak, Groth, Pawłowscy, Zalewscy, 
Jastrzębscy, Grochowscy, Wojtala, Najbar, Formela, 
Staniszewscy i wiele uwielu  innym - Bogu niech będą 
dzięki! 
 
Co, w związku z Jubileuszem naszej Parafii Ksiądz Pro-
boszcz chciałby przekazać swoim parafianom? 
     Chciałbym serdecznie życzyć wszystkim P.T. Para-
fianom, by czuli się żywotną cząstką naszej wspólnoty, 
by duszpasterze sprostali ich wymaganiom, by byli bli-
żej Boga i bliżej siebie wzajemnie.  

Szczęść Boże! 

NASI  DUSZPASTERZE 

Ksiądz Proboszcz 
Henryk Bi etzke 

Ks. Marcin Czeropski Ks. Maciej  Sobczak Ks. Aleksande r Piotrowski 
Studi a doktoranckie  w Rzymie 

Kilka archiwalnych zdjęć. Pierwsze z lewej u góry zrobione 
w 1992 roku przedstawia Marię i Józefa Wandtke - to oni 
ofiarowali ziemię pod kościół. Drugie od lewej to Pan Maj-
ster  - Edmund Felchner tuż przed konsekracją kościoła w 
roku 1992. Niżej z lewej to zdjęcie Pani Elżbiety Miąskow-
skiej, którą znamy z corocznej akcji rozprowadzania opłat-
ków wigilijnych, a obok zdjęcie Pana Stanisława Kiborta - 
był to obok Pana Felchnera główny działacz Komitetu Bu-
dowy Kościoła. Poniżej archiwalne zdjęcie z roku 2000. Od 
prawej obok Proboszcza stoją: Stefania i Franciszek Krefto-
wie, Regina i Jan Wandtke, Zofia i Henryk Dawidowscy 
oraz z przodu Pani Antonina Felchnerowa. Wszystkie zdję-
cia autorstwa Pana Feliksa Najbara. 



PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI   
KATOLICKIEJ 

 

         Parafialny Oddział Akcji Katol ickiej przy 
parafii Chrystusa Zbawic iela w Gdańsku-
Osowie zapoczątkował działalność w roku 1995, 
a formalnie pierwszy zarząd powołano w marcu 
1996 roku.  Asystentem Parafialnego Oddziału 
jest s tatutowo proboszcz parafii - ks . kan. Hen-
ryk Bietzke, obecnym prezesem jest Pan An-
drzej Balk.  
    Dewizą działalnoś ci członków Parafialnego 
Oddziału Akc ji Katolickiej jest: W ierzyć Ser-

cem - Świadczyć Życiem. Zgodnie z tą dewizą członkowie Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej prowadzą różnorodną działalność na rzecz 
społeczności nas zego osiedla i tak: 

ALLEGRETTO 
 

   Zespół powstał w październiku 2001 r. Kilkunastoosobowa schola (15 osób śpiewają-
cych + gitara i skrzypce), prowadzona jest przez p.  Annę Solecką. 
       W ciągu tych paru lat zes pół ma wiele dokonań, a mianowicie: 
włącza się swym śpiewem w liturgię podczas mszy św. o 10.30 (co drugi  tydzień), wyko-
nuje oprawę muzyczną mszy i imprez w sopockim hos picjum, śpiewa podczas mszy św. 
na zaproszenie (np. w parafiach w Bojanie, Sobieszewie, Sopocie, Orliku), wykonywał 
oprawę  muzyczną uroczys tej mszy św. na sopockim HIPODROMIE z okazji 6 rocznicy 
pobytu papieża Jana Pawła II. 
   Duży wpływ na integrac ję zespołu miały wspólne wyjazdy o charakterze wypoczynko-
wo - warsztatowym podczas wakacji  letnich oraz wyjazdy kilkudniowe o charakterze 
turys tycznym, wycieczki rowerowe, piesze, spływ kajakowy.  
        Zespół "Allegretto" zaprasza młodzież stars zych klas szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum na próby,  które odbywają się w każdą sobotę, w godzinach: 10:00-11:30, w bi-
bliotece, w dolnym kościele. 

GRUPY  DZIAŁAJĄCE  W    PARAFII 
UWAGA:  Szersze informacje na temat formacji  działających w parafii w dziale GRUPY PARAFIALNE naszej strony 

SEMPER  FIDELIS - ZAWSZE WIERNI 
 

       Pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do  na-
szego miasta w 1999r. stała się okazją do powoła-
nia Parafialnej Grupy Kościelnej Służby Męż-
czyzn, która w ten sposób dołączyła do innych 
parafii mających ten rodzaj duszpas terstwa wśród 

mężczyzn. W czerwcu tegoż roku grupa 47 mężczyzn stworzyła grupę 
współpracującą z Policją i innymi s łużbami przy ochronie trasy przejaz-
du, zabezpieczenie miejsc spotkań z Ojcem Św. na terenie Gdańska i 
Sopotu a także tras dojazdu na miejsce celebry Mszy św. na sopockim 
hipodromie. 
      Od tego czasu nasza Kościelna Służba Mężczyzn grupuje 10 Panów 
wspomagających ks ięży w organizowaniu publicznych form duszpa-
sterstwa jakimi są odpust, droga krzyżowa po osiedlu, procesja Bożego 
C iała.   KSM przy naszej parafi i ws półdziała oczywiś cie z odpowiedni-
mi jednostkami na szczeblu archidiecezjalnym.  Na tym szczeblu raz w 

roku organizowane są Dni  Skupienia dla członków SEMPER FIDELIS 
którzy ponadto  spotykają się na dorocznym święcie  z okazji rocznicy 
utworzenia KSM w archidiecezji oraz p ielgrzymki patronalnej diecezji w 
Św.  Wojciechu. Tradycyjnym spotkaniem na szczeblu archidiecezji jest 
również opłatek bożonarodzeniowy.  Niezależnie od   tego członkowie  
KSM w naszej parafii spotykają się na płaszczyźnie towarzyskiej.  W roku 
2005 poza spotkaniem opłatkowym panowie z parafialnego SEMPER 
FIDELIS zorganizowali w Klubie BETANIA  spotkanie towarzyskie przy 
muzyce. 
       Opiekunem "Semper Fidelis" był ks. Jarosław Piotrowski. Obecnie 
jego funkcje przejął ks.  Maciej Sobczak. Przełożonym czyli moderatorem 
grupy jest  Hieronim Czapowiecki oddany tej wspólnocie parafialnej w 
diecezji gdańskiej od roku 1987.  Przejął on obowiązki moderatora od An-
drzeja Balka, który w roku 1999 wspólnie z ks . Jaros ławem zorganizował 
parafialną grupę SEMPER FIDELIS. 

 Zapraszamy wszystkich chętnych panów do zaangażowania się w taką 
działalność dla dobra wspólnoty parafialnej. 

PARAFIALNA GRUPA CHARYTATYWNA 
CARITAS 

 

     Parafialna grupa CARITAS działa przy naszej 
parafii od 1990 roku. Od samego  początku, dzięki 
życzl iwości księdza proboszcza, CARITAS działa 
w pomies zczeniu przy dolnym koś ciele.  Działal-
ność grupy jest stała i różnorodna - koncentruje się 
głównie na niesieniu pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym s ię w trudnej sytuacji życiowej, 
zwłaszcza materialnej.  Pomoc polega przede 

wszystkim na rozdawnictwie odzieży, środków czystości, leków, opału, 
żywności, a także wyposażenia gospodarstwa domowego jak: meble, 
sprzęt gospodarczy, sprzęt audio-wizualny itp.  
     Działanie Grupy Charytatywnej CARITAS jest też w dużym stopniu 
ukierunkowane na pomoc dziec iom. W tym zakresie mieści się finanso-
wa pomoc w dożywianiu dzieci w szkole oraz pomoc w pokryciu kosz-
tów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  
Środki pieniężne na działalność charytatywną uzyskuje się poprzez or-

 -  członkowie Akcji Katolickiej redagują i wydają gazetkę parafialną Ro-
dzina Osowska, 
-  przez Akcję Katolicką organizowane są od roku 1995  pielgrzymki auto-
karowe do wielu polskich s anktuariów; działalność pielgrzymkowa zosta-
ła wzbogacona propozycją pielgrzymek  rowerowych; 
-  Akcja Katolicka organizowała corocznie bezpłatną pomoc dzieciom w 
nauce języka polskiego, angielskiego, fizyki i matematyki, 
-  corocznie organizowany jest przez Akcję Katolicką opłatek parafialny. .  
     Z inicjatywy Akcji Katolickiej  zainteresowani parafianie mogą  wspól-
nie w okres ie wielkanocnym odprawiać  nowennę do Bożego Miłosier-
dzia, którą kończą  w sanktuarium Bożego Miłosierdzia we Wrzeszczu. 
Tam też  mogą uczestniczyć  w  nabożeńs twie Drogi Światła. 
    Otwarty we wrześniu 2003 roku Klub BETANIA s tworzył nowe możli-
wości działania, nie tylko zresztą Akcji Katolickiej. Faktycznym dniem 
inauguracji działalności Klubu był 16 października 2003 czyli dzień 25 
rocznicy wyboru Jana Pawła II.  

ganizowane w kościele w ostatnią niedzielę każdego miesiąca zbiórki na 
potrzeby dzieci, a ponadto przez sprzedaż świec wigilijnych oraz akcje 
tzw. skarbonek wielkopostnych. Parafialna CARITAS sporadycznie pew-
ną ilość ś rodków pieniężnych otrzymuje również od sponsorów z naszej 
parafii.  
Z innych przedsięwzięć podejmowanych przez parafialną CARITAS nale-
ży wymienić : doroczne spotkania opłatkowe dla seniorów i osób s amot-
nych organizowane we współpracy ze szkołą, przygotowywanie bożona-
rodzeniowych paczek dla dzieci przedszkolnych, organizacja Dnia Cho-
rych w parafii, uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach pomocy poszko-
dowanym w klęs kach żywiołowych,  a także pomoc materialna i rzeczowa 
nie tylko mieszkańcom Osowy, ale także bezdomnym i mieszkańcom in-
nych dzielnic Trójmiasta.  
     Aktualnie w parafialnej grupie CARITAS działa społecznie 9 Pań, przy 
czym największą bolączką jest brak "świeżych s ił" do podtrzymania i roz-
woju działalności. 
Od początku działalnością grupy kieruje p. Anna Balk.  Godziny otwarcia 
punktu CARITAS w pokoju nr 3  w dolnej części koś cioła:  
Poniedziałki i środy, godzina 17.00 - 18.00.    Kontakt tel. : 552-71-44  



GRUPA  MEDJUGORIE 
 

     Grupa MEDJUGORIE  to ci parafianie, którzy już byli w 
Medjugorie, a chcieliby być jeszcze raz oraz ci, którzy jeszcze 
nie byli, a również chcieliby być w Medjugorie. Pielgrzymki 
do Medjugorie to temat,  który sprawił, że zaczęła się spotykać 
grupa ludzi. Tematyka spotkań wcale nie jest ograniczona do 

wuje ks. Maciej Sobczak. 
     Comiesięczne s potkania, na których próbujemy odkrywać, co Chry-
stus mówi konkretnie do nas  poprzez wspólnie czytane i rozważane frag-
menty Pisma Świętego, odbywają się kolejno w domach poszczególnych 
małżeństw. Czasem, kiedy spotkanie poprzedza sprawowana specjalnie w 
intencji Kręgu Ofiara Eucharystyczna, zostajemy później w Klubie Beta-
nia. Raz w roku spotykamy s ię w szers zym gronie  kilku, kilkunastu Krę-
gów z danego rejonu w tzw. Dniu Wspólnoty, który obejmuje: uroczystą 
Eucharystię,  wspólną zabawę, rozmowy i poczęstunek, zwykle przy 
ognisku. W bieżącym roku były to dwa majowe dni spędzone w Nadolu 
k. Żarnowca. 
     Czas wakacji stwarza dodatkowe możliwości pogłębiania naszych 
więzi z Bogiem dzięki  rekolekcjom. W sierpniu b.r. dwa małżeństwa z 
naszego Kręgu uczestniczyły w Oazie Rekolekcyjnej "TAJEMNICE 
ŚWIATŁA"  zorganizowanej przez Ruch Światło - Życie w uroczym 
miejscu niedaleko Nowego Sącza. 
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas do pogłębiania swojej wiary, 
pisząc w Encyklice FIDES ET RATIO: "Wiara i rozum są jak dwa skrzy-
dła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplac ji prawdy.  Sam Bóg 
zas zczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,  którego osta-
tecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek  poznając Go i 
miłując  mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie." 
        Małżeństwa zainteresowane taką formą własnej formacji religijnej 
mogą zgłaszać s ię do ks. Macieja. 

KOŚCIÓŁ  DOMOWY 
 

 ...to rodzinna gałąź  RUCHU ŚWIATŁO -ŻYCIE, którego założyc ielem 
był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.  
     Krąg Domowego Kościoła, który skupia cztery małżeństwa, is tnieje 

przy naszej parafii od września 2003r. Jego założycielem i pierwszym 
opiekunem był  ks. Jarosław Piotrowski. Obecnie opiekę duchową spra-

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA 
 

     Początki Wspólnoty Młodzieżowej sięgają roku 1997. Wtedy z istniejącej w 
naszej parafii "Wspólnoty Drogi do Emaus" została wyodrębniona jej młodsza 
część, której opiekunem duchowym do czerwca 2004r. był ks. Jarek Piotrowski. 
Od początku każdej osobie przychodzącej na nasze spotkania towarzyszyły te 
same pragnienia - pragnienia bliższego poznania Boga, innych ludzi oraz siebie 
samego.  
       Wspólnota Młodzieżowa mimo różnych trudności trwa i trwać będzie tak 
długo, jak istnieć będą w naszej parafii osoby, którym Jezus nie jest obojętny, 
które potrzebują innych ludzi,  by lepiej wierzyć, które dzięki swemu zaangażo-
waniu sprawiają, że parafia staje się miejscem wzrostu  - wzrastania w osobowej 
relacji między kochającym Bogiem a mną, między mną a innymi i w końcu wzra-
stania w dobrej, przyjaźnie nastawionej relacji do siebie samego. 
    Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 19.00  w salce przy dol-
nym kościele. Serdecznie zapraszamy!!! 

CHÓREK  DZIECIĘCY “ZBAWICIEL” 
 

     Chórek dziecięcy działa w parafii Chrys tusa Zbawiciela od września 1998 roku. Od 
tego czasu w sumie śpiewało w nim ok.  300 dzieci z Gdańska Osowej. Inicjatorami 
jego powstania są Renata i Grzegorz Grochowscy wraz z proboszczem ks . kan. Henry-
kiem Bietzke i ks. Wiesławem Szlachetką. Głównym zadaniem scholi jest animowanie 
wspólnego śpiewu podczas niedzielnych ms zy świętych z udziałem dzieci o godzinie 
11:30, a także uświetnianie uroczystości parafialnych (szczególnie z udziałem dzieci). 
Do chórku należy obecnie ponad 20 dzieci  w wieku od 4 do 10 lat. Schola ma rów-
nież na swoim koncie występy goś cinne między innymi w Katedrze Oliwskiej.  Dzieci 
brały udział w koncertach plenerowych,  a także w akcjach charytatywnych. Pięcio-
krotnie zespół występował w programach Telewizji Gdańskiej.  W czasie roku szkol-
nego dzieci należące do chórku biorą udział w imprezach integracyjnych, warsztato-
wych i artystycznych. Są to ogniska i wyc ieczki (z udziałem rodziców), Warsztaty 
Muzyczno-Liturgiczne (pięciodniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy), Cecyliada 
(festiwal chrześcijańskiego śpiewu), wieczór kolęd, spotkania opłatkowe i inne.  
      Dla członków chórku co roku organizowane są obozy edukacyjno-wypoczynkowe 
nad jeziorem Maus z. Biorą również udział w wycieczkach autokarowych (min.  do 

Pieniężna, Swarzewa). Z udziałem dzieci i  ich rodziców odbywają się ogniska, bale andrzejkowe, spotkania opłatkowe i wielkanocne. Wszystkie te 
imprezy służą wprowadzeniu dzieci w życie religijne parafii oraz integrowaniu najmłodszego pokolenia parafian, tworzeniu ws pólnoty, zjednoczonej 
radosnym uwielbieniem S twórcy. 
     Próby chórku odbywają się w soboty w godzinach od  9:15 do 10:00. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

Młodzież z DM EMAUS w górach 

Medjugorie. Grupa rozmawia również o innych, ważnych a interesują-
cych uczestników spotkań,  tematach. Spotykamy się w klubie BETANIA 
zwykle co miesiąc. Informacje o terminach spotkań  zamieszczamy  w 
ogłos zeniach parafialnych. 
      ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  SPOTKANIACH  ORAZ  DO  
AKTYWNEGO  WŁĄCZENIA  SIĘ  DO POWSTAJĄCEJ  WSPÓL-
NOTY. 



RÓŻE  PARAFIALNE 
  Stowarzyszenie Różańca 
Świętego przy Parafii p.
w. Chrystusa Zbawiciela 
w Os owie s tanowi jednąz 
najlic znie js zych grup 
Apostolstwa Świeckich. 
Przy Parafii działa 6 grup 
modlitewnyc h Żywego 
Różańca. Według infor-
macji p. Klary Pawłow-
skiej, przełożonej Stowa-

rzyszenia,  pierwsze dwa koła: św. Barbary i św. Anny powstały już w 
roku 1948 i były związane z parafią w Matarni i Chwaszczynie, do któ-
rych należeli wtedy mieszkańcy ws i Wysoka i Osowa. Kiedy w roku 198-
0 powstała parafia w Gdańsku-Os owie, liczba kół stopniowo wzrastała i 
wynosi aktualnie 6 kół, skupiających  90 osób.  
     Koło Żywego Różańca, czyli Róża, stanowi 15 os ób jednego stanu, do 
których tradycyjnie zalicza się matki, o jców, panny i kawalerów, zgodnie 
z tradycją Kościoła Katolickiego. Różą kieruje zelatorka lub zelator, ale 
przy naszej Parafii istnieją tylko róże matek, a pozostałe stany nie zawią-
zały jeszcze kół liczących po 15 osób. Przy Parafii p.w. Chrystusa Zbawi-
ciela istnieją więc następujące róże: św. Klary,  św.  Barbary, św. Anny, 

Ministranci - Liturgiczna Służba Ołtarza  
Ok.  42 osoby (l iczba i lista ministrantów jes t dość płynna).  W tym :  
14 lektorów, 2 ceremoniarzy,  19 ministrantów, 7 aspirantów. 
Dokonania:  is tnienie od czerwca 2004 strony internetowej www.ministrant.
osowa.com, a z tym związane są: produkcja "firmowych" koszulek z logiem 
strony, uczestnictwo i zwycięstwo (1. miejsce) w diecezjalnym konkursie na 
najlepszą stronę internetową LSO, udział w wielu turniejach i meczach piłkar-
skich, w tym 3-krotne zwycięstwo (w tym roku 13-1) w potyczce z ministranta-
mi z parafii św. Polikarpa w ramach Osowiady, uczestnictwo w półfinałach 
Turnieju Piłkarskiego o Puchar Ks. Arcybiskupa, organizacja wspólnych wycie-
czek, pielgrzymek,  l iczne kontakty ze ws pólnotami LSO w innych parafiach, 
spotkania na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.  
    Możliwość zapisu do grona ministrantów u ks. Macieja, bądź poprzez preze-
sów.  .Prezes koła - Karol Ważny, V-ce Prezes - Tomasz Pionka. 

PRZEBUDZENIE 
 

     Zespół ten istnieje od października 2002 roku, a jego celem jest popularyzacja chrześcijańskiego 
śpiewu w gronie rodzinnym, parafialnym i sąs iedzkim. W jego s kład wchodzi 15 osób. Członkami 
"Przebudzenia" są osoby dorosłe. Repertuar zes połu stanowią "pieśni chwały" , utwory o charakterze 
ewangelizacyjnym,   kanony Taize a także, poezja śpiewana i własne kompozycje. Swoją rolę w życiu 
parafii zespół postrzega przede wszystkim jako pomoc w modlitwie wspólnym śpiewem podczas mszy 
świętych i nabożeństw. Założycielem i kierownikiem  "Przebudzenia"  jest Grzegorz Grochowski, który 
gra w zespole na gitarze akustycznej. Na instrumentach klawis zowych gra Dariusz Chamera, który też 
zajmuje s ię aranżac jami zespołu. Oprócz śpiewu podczas liturgii i uroczystości parafialnych 
"Przebudzenie" bierze udział w projektach artystycznych, z których do tej pory największym był udział 
w nagraniu wraz z zes połem Siódme Niebo płyty pt.: "Uczucia".  
     Chór PRZEBUDZENIE zapras za do wspólnego muzykowania, które budzi do ŻYCIA. Jeżeli wydaje 
Ci się, że coś nies podziewanego i twórczego spotka już tylko Twoje dzieci, to najwyższy czas,  byś 
zmienił zdanie!  
     Czekamy na Ciebie w każdy piątek o godzinie 18:30 w przedszkolu przy ul. Kielnieńskiej 
(skrzyżowanie z Sopocką).   Kontakt z zes połem: Grzegorz Grochowski tel. : 5525285; kom. : 606368326  

św. Agnieszki, św.  Heleny oraz Królowej Różańca Świętego.  Działa-
jące róże przyjmują imiona często od patronów zelatorek lub zelato-
rów, nie jest to jednak zasadą obowiązującą.  Formą modlitwy różań-
cowej - Żywym Różańcem - jest codzienne odmawianie przez człon-
ków danej róży po jednej tajemnicy różańcowej tak, aby 15 os ób od-
mawiało codziennie cały różaniec obejmujący rozważanie 15 tajemnic  
odkupienia.  Żywy Różaniec jest więc wspólnotową modlitwą 15 osób 
obejmującą Wyznanie Wiary,  Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo,  w której 
rozważanych jest także 15 tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Bo-
skiej.  
       W naszej Parafii członkinie Róż spotykają się w p ierwszą niedzie-
lę każdego miesiąca.  Spotkanie rozpoczyna adoracja Najświętszego 
S akramentu (początek o godz. 15:00) a następnie po Mszy świętej 
odbywa się część towarzyska s potkania. Są to rozmowy przy kawie i 
herbacie oraz ciastach domowego wypieku. W czasie adoracji Naj-
świętszego Sakramentu odprawiana jest Koronka w intencji os ób żyją-
cych lub zmarłych.  
        Spotkania te pozwalają członkiniom Róży bliżej się  poznać. W 
trakc ie spotkań omawiane są różne sprawy, zbierane s ą składki,  a naj-
ważniejsza część spotkania to tzw.  wymiana tajemnic czyli us talenie, 
kto w danym miesiącu będzie odmawiał określoną tajemnicę różańco-
wą. Przyjmuje się zgłoszenia nowych członków i podejmuje próby 
powołania nowych róż, zapraszając przedstawicieli  innych stanów.  

SIÓDME  NIEBO 
 

     Zespół Siódme Niebo powstał we wrześniu 2000 r..  Tworzy go w 
chwili obecnej osiem dziewczynek z parafii Chrys tusa Zbawiciela w wie-
ku od 6 do 12 lat : Agnieszka, Ola, Gosia, Weronika, Julia,  Ewelina, Aga-
ta i Julka .  Swoje spotkanie z muzyką religijną rozpoczęły w kościele 
parafialnym, śpiewając w s choli podczas mszy świętych z udziałem dzie-
ci. Zespół śpiewa własne kompozycje religijne utrzymane w tanecznych 
rytmach. Na swoim koncie ma 2 płyty długogrające "Bóg kocha mnie" 
oraz "Uczucia" a także liczne występy na terenie Trójmiasta i całej Pol-
ski. Grupa jest uczes tnikiem i laureatem regionalnych i ogólnopolskich 
festiwali i przeglądów piosenki religijnej i dziecięcej. Brała udział w na-
grywaniu programów dla telewizji gdańskiej a także  dwukrotnie wystę-
powała w programie 1 TVP.  Drugą płytę Siódme Niebo nagrało w towa-
rzystwie swoich rodziców, tworzących grupę wokalną "Przebudzenie”. 
Kierownikiem zespołu "S iódme Niebo" jest Renata Grochowska. 



CHÓR  PARAFIALNY 
Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Mu zyczne im. Księdza 

Profesora Józefa Orszulika w Gdańsku 
      Chór zaczął się organizować już w roku 1980, a więc bezpośrednio 
po powołaniu parafii. a za datę narodzin nas zego chóru przyjęto dzień 
ś w. Cecylii 1981 r. Zespół liczy aktualnie 29 osób + dyrygent oraz 3 
członków honorowych: ks iądz proboszcz Henryk Bietzke, członek zało-
życiel  Barbara Posańska i ws półpracująca solistka  profesor Krystyna 
Ingersleben-Borowska. 
      Chór spełnia przede wszystkim swoją posługę w parafii występując  
regularnie,  a w szczególności nadając uroczystą oprawę w okresie świąt 
oraz różnych ważnych zdarzeniach w życiu parafii a także osiedla Oso-
wa. Średnio w każdym roku kalendarzowym chór ćwiczył na ponad stu 
próbach, oraz śpiewał ca 40 razy rocznie w kościele parafialnym, a po-
nadto śpiewał w s ąsiedniej paraf ii św. Polikarpa, parafii w Lubiewie 
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski / tam proboszczem był 
nasz Patron/,  parafii św. Jacka w Straszynie oraz w wielu zaprzyjaźnio-
nych kościołach. Przez te wszystkie lata jest to liczba imponująca. Chór 
czynnie śpiewa w CHÓRACH ZJEDNOCZONYCH ARCHIDIECEZJI 

GDAŃSKIEJ.  Chór był inicjatorem rozwoju życia muzycznego w na-
szej Osowie, gdyż był prekursorem wielu wydarzeń, które nadały kieru-
nek działań wielu dzis iejszym działaczom  w tej dziedzinie. Konkretnym 
przykładem tego niech będzie fakt zapoczątkowania stałego organizowa-
nia cyklu otwartych spotkań muzycznych pod nazwą S POTKANIE Z 
KOLĘDĄ.  
       Inną ważną inicjatywą było zorganizowanie koncertów przy współ-
pracy z Akademią Muzyczną im. ST.  Moniuszki w Gdańsku, a mianowi-
cie: 
Pasja wg św. Marka Jana Sebastian Bacha, Oratorium "Susanna"  J. F. 
Heandla, Completorium Gorczyckiego i Ms za D-Dur J. Dworzaka. 
       W ślad za nas zą inicjatywą w Osowej mamy dzisiaj w naszych 
świątyniach różne koncerty i inne ciekawe wydarzenia artystyczne, z 
udziałem artystów najwyżs zej klasy.  Chór nasz wykonał s amodzielnie 
wiele udanych koncertów, nagrał płytę z kolędą natomiast do tak zwa-
nych kamieni milowych w naszej działalności można zaliczyć: 
- wspólne śpiewanie w Zjednoczonych Chórach Archidiecezji Gdańskiej 
na hipodromie sopockim z okazji wizyty Jana Pawła II w 1999 r, 
- zaśpiewanie fragmentów Pas ji razem z Akademią Muzyczną, 
- pielgrzymka do Włoch w 2002 r.  oraz śpiewy i koncerty wyjazdowe 
indywidualne i wspólne w ramach połączonych chórów, 
-  koncert w Sali Białej Ratus za Głównego Mias ta z okazji jubileuszu 
HLI, 
- kilkakrotne wykonanie "Pasji Męki Pańskiej"  w okres ie wielkopost-
nym /czytanie ewangeli i przeplatane muzyką mistrzów  Verdiego, Cho-
pina, Żukowskiego, Orszulika, Dec iusa itd. /,  
- pielgrzymka chóru w 30 dni od śmierci Papieża Jana Pawła II w inten-
cji  Jego szybkiej beatyf ikacji;  w  trakcie pielgrzymki chór śpiewał 12 
razy,  w tym cztery występy można określić jako bardzo prest iżowe /
Jasna Góra, Wadowice, Licheń oraz Łagiewniki/.  
       Miejs cem stałych spotkań jest salka katechetyczna  przy dolnym 
kościele. P róby chóru odbywają s ię we wtorki i czwartki o godz.19.30. 
Kontakt:           Prezes  Chóru Konrad Hoga tel. 552-71-85;  
e-mail:   konradhoga@op.pl tel. kom. O-501-525-500 
lub Dyrygent Chóru: Angelika Zieleniecka tel 522-93-48;  
E-mail : mzieleniecki@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii p.w.  
Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej -  

www.zbawiciel.gda.pl  
 
      Strona internetowa naszej  parafii powstała w marcu 2003 roku z 
inicjatywy informatyków, ówczesnych s tudentów PG oraz  ks. Jaro-
sława Piotrowskiego. Stronę opracował i aplikował Adam Jasiewicz, 
który nakładem własnej pracy i wolnego czasu systematycznie ją uzu-
pełnia, rozbudowuje. W tej chwili nasza strona www. zbawiciel.gda.pl 
jest wzorcową parafialną stroną internetową,  znaną nawet za granicą. 
Nadzoruje ją siedmiu administratorów, a moderatorem grupy jest ks . 
Mac iej.  Na tej s tronie internauta znajdzie niezbędne informacje o 
duszpasterzach, rozkładzie mszy świętych, aktualnych zapowiedziach 
nabożeństw i imprez parafialnych, ogłoszenia parafialne, teksty biule-
tynów parafialnych, galerie zdjęć z imprez itp. Może także podyskuto-
wać w księdze gości lub przedstawić swój punkt widzenia na dowolny 
temat  w dziale “zdaniem parafian”. 
Kontakt:  email : parafia@zbawiciel.gda.pl  Zebranie administratorów 

 Zespół muzyczny Effatha  
 

      Jesteśmy dużym zespołem młodzieżowym, gdyż stanowimy ponad dwu-
dziestoosobowe grono, w wieku od 17 do 27 lat . Grupą instrumentalistów oraz  
osób ś piewających kieruje od 1998 roku Mariusz Pergoł. 
     Nasza działalność obejmuje upięks zanie młodzieżowej mszy świętej o go-
dzinie 9:30, ale nie tylko. Tradycją stało się, iż co roku troszczymy się o oprawę 
muzyczną podczas sakramentu bierzmowania i liturgii W igilii Paschalnej 
(Wielka Sobota).  W naszym dorobku jest  płyta "Święty Bóg i Król", Charyta-
tywny Koncert  Gospel w maju b.r., nasza strona internetowa  www.effatha.gda.
pl oraz wspólne wyjazdy effathowo - duszpatersko - ministranckie  w Tatry oraz 
do Lichenia, Gietrzwałdu i  Lednicy. 
          Spotykamy s ię na próbach  w  piątki o  godzinie 19.00. 



DROGA  KRZYŻOWA 
 

     Dnia 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Ks. Stefan szyb-
ko doś wiadczył jej okrucieństwa.  Znalazł się w grupie aresztowanych już na 
początku wojny, dnia 11 września. Powrócił po pierwszym aresztowaniu.  Nie 
chciał wyjechać z Torunia, chociaż zachęcano go do tego. Niedługo cieszył 
się wolnością. 18 października, po mszy porannej i po śniadaniu w domu, gdy 
dotarł do plebanii, czekali już na niego Niemcy. Natychmiast został areszto-
wany i przetrzymywany w Forcie VII w Toruniu.  
     Na początku stycznia 1940 roku ks. Stefan został przeniesiony do obozu 
pracy w Nowym Porcie Gdańskim. Po miesiącu wywieziono go do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie. Tak rozpoczął się okres jego kilkuletniego 
życia obozowego. 
    W Stutthofie, zdobywszy hostię i trochę wina mszalnego, zorganizował 
potajemną liturgię Wielkiego Czwartku.  Możemy s ię tylko domyślać, jak 
wielkim przeżyciem musiała być dla wszystkich kapłanów ta wielkoczwartko-
wa eucharyst ia.  
      Dnia 9 kwietnia 1940 roku został przewieziony wraz z innymi ks iężmi do 
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen- Oranienburg pod Berlinem. Stamtąd 
dnia 16 czerwca 1940 roku, napisał do rodziny pierwszy list.  Było to raptem 
kilka zdań, w których informował, że jes t zdrowy. Ostatni list  z tego obozu 
nosi datę 1.XII .1940 roku. 
      Następny list został już nap isany z nowego miejs ca przetrzymania  z obo-
zu w Dachau. Pierwszy list z tego miejs ca nos i datę 15.12.1940 roku, ostatni 
14.01.1945 roku.  W każdym liście obok imienia i nazwis ka,  miejsca urodze-
nia, znajdujemy dokładny adres obozowy ks. Stefana: jego numer jako więź-
nia,  numer bloku, w którym mieszkał, a także, w przypadku obozu w Dachau, 
sektor, w którym był przetrzymywany. I tak w Sachsenhausen otrzymał numer 
obozowy 20966, zmieniony potem na 20996. W obozie tym mieszkał kolejno 
w barakach: 41, 59 oraz 16. W obozie Dachau otrzymał numer 22492 i był 
więziony w barakach: 28/4, 30/4, 30/1 i 28/1. Obóz koncentracyjny Dachau 
stanowił największe więzienie w hitlerowskim s ystemie eksterminacji du-
chownych. Przez jego baraki przewinęło się ponad 1700 polskich księży, z 
czego połowa podzieliła tragiczny los ks. Stefana. 
      Z relac ji w listach wynika, że czas obozowy był dla ks. Stefana także cza-
sem choroby. To sprawia, że jego postawa w obozie, którą znamy ze ws po-
mnień współwięźniów, nabiera nowej jakości. Sam doświadczył wielokrotnie 
cierpienia, słaboś ci i zapewne także to uwrażliwiło go na potrzeby innych. 
Ostani list z 14.01.1945 roku niczym nie zapowiadał jego ciężkiej choroby i 
zbliżającej się śmierci. Miało się jednak okazać,  że były to ostatnie słowa 
skierowane do najbliższych. 
     Ks. S tefan kontynuował w obozie, oczywiście w miarę możliwości, swoją 
działalność kapłańską. Poprzez nią też był najczęściej poznawany, a z biegiem 
czasu i rozpoznawany przez więźniów. Ówczesny kleryk werbis tów, Marian 
Żelazek, tak wspominał pierwsze spotkanie w obozie z ks. Stefanem: Pamię-
tam jak dziś ten dzień 1942 r., w którym Stefan po raz pierws zy przys zedł na 
nasz blok 28, pokój pierwszy. Nikt nie odważył s ię dotychczas prowadzić 
wspólnych modlitw na sztubie. Pociągało to za wiele komp likacji i ryzyka.. . 
Stefan nie radził się, wiele nie pytał... Wieczorem przewodniczył już modli-
twom,  jako rzeczy całkiem naturalnej.  Jego gorejący duch kapłański nie poj-
mował innego stanu rzeczy. A tak wspomina obozową posługę ks . Stefana 
współwięzień jezuita, ks.  Adam Kozłowiecki, późniejszy kardynał. Pod datą 
24 lutego 1944 roku napisał: Na bloku 28 odprawiają na wszystkich izbach w 
każdą niedzielę Postu Gorzkie Żale.  Chodzę na izbę 1, gdzie duszą odnowie-
nia religijnego w obecnych warunkach jes t ks.  S tefan Frelichowski z diecezj i 
chełmińskiej; młody,  ale gorliwy i święty kapłan. 
       Roztoczył opiekę nad chorymi i umierającymi przebywającymi w obozo-
wym szpitalu, przygotowując ich na godną śmierć. Zdobywał potajemnie ho-
stie i wino, aby celebrować, mimo surowych zakazów, msze święte. Wspólnie 
z najbliższymi przyjaciółmi, szczególnie ks. Bernardem Czaplińskim, zorgani-
zował w obozie małą "caritas" . Troską otaczano przede wszystkim osoby, 
które nie otrzymywały z zewnątrz żadnej pomocy materialnej. Dzielono s ię z 
innymi niewielkimi ilościami pożywienia, które przysyłano w paczkach. 
     Kiedy w drugiej połowie 1944 roku zaczęła się s zerzyć w obozie epidemia 
tyfusu, mimo najsurowszych zakazów,  pośpieszył na pomoc ś miertelnie cho-
rym więźniom. Na początku 1945 roku s am zaraził s ię tą 
 niebezpieczną chorobą i zmarł 23 lutego 1945 roku. 
      Śmierć ks. Stefana wywołała pośród wieźniów poruszenie. Mimo,  że zdo-
łali się oni już przyzwyczaić do odchodzenia współbraci, a ich śmierć najczę-
ściej nie robiła już na nich żadnego wrażenia, to jednak tym razem było ina-
czej. Wieść o śmierci rozes zła się szybko po blokach. Zaczęto go wspominać i 
na różne sposoby zachowywać o nim pamięć. 

       Tak wydarzenie jego śmierci wspominał wtedy ks . A. Kozło-
wiecki: Zmarł na tyfus  ks. Stefan Frelichowski z diecezji chełmiń-
skiej, lat  32. Kapłan idealny,  zmarł jako ofiara gorliwości duszpa-
sterskiej. Nie zważając na niebezpieczeństwo zarażenia s ię, chodził 
nielegalnymi drogami na bloki tyfuśników, aby nieść im pociechę 
religijną i ratować dusze. Zaraził się wkrótce sam i padł jako mę-
czennik swego kapłańskiego obowiązku. 
      Pamięć o księdzu Stefanie zaczęła być pielęgnowana już w sa-
mym obozie. Jego najbiżsi przyjaciele, przede wszystkim ks. Ber-
nard Czapliński oraz kleryk Marian Żelazek, spisali potajemnie 
wspomnienia o zmarłym.  Student medycyny, Stanis ław Bieńka, któ-
ry pracował w obozie przy chorych oraz wywoził ciała zmarłych, 
zachował fragmenty kości palców ks. Stefana. Jeden fragment umie-
ścił w odlanej pośmiertnie masce kapłana,  drugi natomiast ukrył w 
kawałku wapna i schował go w metalowym opakowaniu. Te wyjąt-
kowe pamiątki oraz spisame wspomnienia po wieźniu obozu kon-
centracyjnego przetrwały wojnę i trafiły do najbliższej rodziny. 

     Proces informacyjny i beatyfikacyjny ks. Stefana rozpoczął się 7 
marca 1963 roku. Promulgacja dekretu o męczeństwie ks . Stefana 
Wincentego F relichowskiego nastąpiła w Rzymie 16 kwietnia 1999 
roku, a 7 czerwca 1999 roku, w czasie nabożeńs twa czerwcowego na 
lotnisku w Toruniu,  papież Jan Paweł II wyniósł  S ługę Bożego ks . 
Stefana Wincentego Frelichowskiego do godności Błogosławionego. 
 

Waldemar Rozynkowski 
_______________ ___ _______________________________ 

Szósty, osta tni w naszym Biule tynie, fr agment z książki: 
Radosnym Panie! O bł. Stefanie Wincentym Frelichow skim. 

Tor uuńskie Wydawnictwo Diecezjalne 2004 r.    “...Całe jego życie jest jakby zwierciadłem, w którym odbija się 
blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście 
os iąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem po-
koju, czyni pokój i nies ie pokój innym. Ten toruński kapłan,  który 
pełnił pasterską posługę przez niespełna osiem lat, dał czytelne świa-
dectwo swego oddania Bogu i ludziom...” 

Słowa Papieża Jana Pawła II w czasie u roczystości beatyfikacyjnej w To runiu. 

O bł. Ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim 

Ołtarz Błogosławionego w Sanktuarium w Toruniu 



21 III 1927 - Stefan Frelichowski wstępuje w szeregi harcerstwa, a dokładnie do 
2 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży. 
 
24 VI 1927 - Druh Stefan zal iczył próbę na stopień młodzika. 
 
26 VI 1927 - Druh Stefan złożył przyrzeczenie harcerskie. 
 
1927 - 1928 - pełnił funkcję przybocznego, ukończył kurs drużynowych oraz 
otrzymał stopien wywiadowcy. 
 
1929 - uczestniczył jako reprezentant Chorągwi Pomorskiej w II Jubileus zowym 
Zlocie Narodowym Harcerstwa w Poznaniu. 
 
1929 - 1931 - pełnił funkc ję drużynowego. 
 
1931 jesień - dołączył do Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków przy semi-
narium duchownym w Pelplinie. 
 
1934 - uczestniczył ze swym kręgiem w szkoleniowym obozie kleryków harce-
rzy w Ardżeluży koło Worochty; zdobył stopnie ćwika i harcerza orlego oraz 
zamknął pozytywnie próbę podharcmistrzowską. 
 
1935 - zaliczył próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej; zorganizował waka-
cyjną wyc ieczkę oraz wyjazd na zlot jubileuszowy Chorągwi Pomors kiej ZHP 
do Spały. 
 
do 1936 roku - pełnił funkc ję komendanta kręgu i opiekował s ię miejscowymi 
drużynami harcers kimi w Pelplinie; między innymi działającą przy Collegium 
Marianum w Pelplinie. 
 
1937-1939  - jako dus zpasterz, za pozwoleniem władzy duchownej,  objął funk-
cję kapelana Chorągwi Pomorskiej oraz rozpocząl działalność w ruchu stars zo-
harcerskim, szczególnie w redakcji biuletynu "ZEW", który to biuletyn harcerski 
współtworzył. 
 
20 IX 2002 - Dekret watykańskiej Kongregacj i ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów o ustanowieniu bł. ks. phm.  Wincentego  Stefana Frelichows kiego 
Patronem pols kiego harcerstwa (kopia dekretu obok). 
 
22 II 2003 -  W Dniu Myś li Braterskiej w Warszawie Prymas Józef Glemp ogło-
sił uroczyście PATRONEM HARCERZY POLSKICH błogosławionego księdza 
Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Podczas uroczys tej ms zy św. Prymas 
przekazał na ręce krajowego duszpasterza harcerek i harcerzy biskupa polowego 
Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia wyżej wymieniony Dekret. Kopie 
dekretu otrzymały ws zystkie obecne delegacje organizacji harcerskich. W tymże 
dniu  został także przekazany RELIKWIARZ z prochami Błogosławionego na 
ręce biskupa Sławoja Głódzia.. Relikwiarz przygotował  p. Wojciech Maszka z 
Kościerzyny. R elikwiarz jest odtąd przechowywany w Katedrze polowej Woj-
ska Pols kiego w Wars zawie, gdzie zbierają s ię druhny i druhowie.  

RELIKWARZ  BŁ.  
S.W. FRELICHOWSKIEGO 

 

   W dniu 22. maja 2004 roku odbyło się uroczyste wprowadze-
nie relikwii Błogosławionego Męczennika do naszej parafii. Na 
początku zebrania liturgicznego główny celebrans ks. abp Tade-
usz Gocłowski otrzymał z rąk ks. prałata Józefa Nowakowskie-
go, proboszcza parafii p.w. Wniebowzięc ia NMP i bł. Ks.  Stefa-
na Frelichowskiego w Toruniu, relikwiarz ze szczątkami Błogo-
sławionego, a następnie przekazał go naszej parafii na ręce ks. 
proboszcza Henryka Bietzke (na zdjęciu z lewej). Relikwiarz 
ten (zdjęcie z prawej) umieszczony zostanie,  w nas zym dolnym 
kościele w nowej kaplicy bocznej, która to piękna kapliczka 
zos tanie poświęcona Błogosławionemu przez księdza arcybi-
skupa w dniu 14.09 b.r.  Uroczystość poświęcenia kapliczki   
Błogosławionego  w dolnym kościele poprzedzać będzie uro-
czystą ms zę świętą z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Roku Jubileuszu 25 - lecia naszej parafi i. 

Relikwiarz 
Błogosławio-
nego przeka-
zany środo-
wisku harcer-
skiemu 
22.02.2003 r. 

KALENDARIUM  HARCERSKIE 
Bł. Ks. Phm. S. W. Frelichowskiego 

Foto St. Czarnecki Foto  F. Najbar 


