
Przyjmijmy Maryjê do naszych domów
„I od tej pory uczeñ wzi¹³ j¹ do siebie” (J 19,27)

Czy mo¿na to powiedzieæ i o nas? Czy my równie¿ przyjmujemy 
Maryjê do naszego domu ?

Rzeczywiœcie, winniœmy w pe³ni wprowadziæ J¹ do domu naszego 
¿ycia, naszej wiary, naszych uczuæ, naszych obowi¹zków i uznaæ 
w³aœciw¹ Jej rolê macierzyñsk¹, to znaczy rolê upominania, zachêty, 
przewodzenia, a tak¿e rolê cichej obecnoœci, która niejednokrotnie sama 
wystarcza, by dodaæ si³y i odwagi.

Pierwsi uczniowie,po Wniebowst¹pieniu Jezusa, trwali zjednoczeni 
na modlitwie „z Maryj¹, Matk¹ Jezusa” (Dz 1,14). W ich wspólnocie 
obecna by³a tak¿e i Ona; wiêcej, to Ona w³aœnie, jak siê zdaje, sprawi³a, ¿e 
byli zjednoczeni. Fakt, ¿e okreœlona zosta³a jako „Matka Jezusa” mówi 
nam, jak œcis³a wiêŸ ³¹czy J¹ z Synem; Maryja zawsze i wy³¹cznie 
przypomina nam wartoœæ zbawczego dzie³a Jezusa, naszego jedynego 
Zbawiciela.

Fakt ten mówi ponadto, ¿e wierzyæ w Jezusa Chrystusa, znaczy 
obejmowaæ aktem wiary tak¿e i Tê, która by³a Mu Matk¹.

W ³onie rodziny chrzeœcijañskiej Maryja strze¿e ró¿norodnoœæ 
ka¿dego w ramach wzajemnej komunii wszystkich. Jednoczeœnie mo¿e 
Ona nauczyæ nas pos³uszeñstwa Duchowi Œwiêtemu, wspó³udzia³u 
w ca³kowitym poddaniu siê Chrystusa woli Ojca, a szczególnie 
g³êbokiego uczestnictwa w mêce Syna i niezachwianej owocnoœci 
duchowej w wype³nianiu nasze pos³ugi.

„Oto Matka twoja” (J 19,27): niechaj ka¿dy z nas odbierze te s³owa 
jako skierowane do siebie i z niech zaczerpnie ufnoœæ i zapa³ do coraz 
bardziej zdecydowanego i pogodnego kroczenia drog¹ s³u¿by 
we w³asnym ¿yciu.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(marzec 2018):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli: 

Marcel K³osiñski, 11.03.2018
Dorota Rzeszewicz, 11.03.2018
Teodor Kuncio, 11.03.2018
Hubert Rompca, 11.03.2018
Natalia Kupczak, 11.03.2018
£ucja Tele¿yñska, 11.03.2018
Alicja Martin, 17.03.2018
Szymon Kunowski, 18.03.2018
Miko³aj Matoñ, 24.03.2018

===========

Agnieszka Gostkowska, l. 74
Agnieszka Szreder, l. 92
Norbert Damps, l. 74
Maria ¯ebrowska, l. 59
Wanda Ko³tyk, l. 69
Maria To³³oczko, l. 96
Bart³omiej Pietruszka, l. 32
Ireneusz Brzeziñski, l. 89

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na kwiecieñ

Powszechna:  Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarz¹dzania 
w gospodarce mieli odwagê odrzucaæ gospodarkê wykluczaj¹c¹ i by 
potrafili otwieraæ nowe drogi.

MAJ
MIESIAC  MARYJNY

  Zapraszamy wszystkich na 

Nabo¿eñstwa Majowe
odprawiane s¹ codziennie 

o godzinie 20.30. 

Madonna Tempi, Rafael Santi, 1508

Dzieñ 3 maja- Uroczystoœæ NMP Królowej Polski
Œwiêto Konstytucji 3 Maja

W dniu tym szczególnie bêdziemy siê modliæ za Ojczyznê oraz za 
emigracjê polsk¹. Bêdzie to tak¿e druga rocznica œmierci Ksiêdza 
Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego.

Msze œwiête odprawiane bêd¹ jak w niedziele. 



10  LAT  POS£UGI  ARCYBISKUPIEJ

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w dniu17. kwietnia 2008 roku mianowa³ Ksiêdza Arcybiskupa S³awoja 
Leszka G³ódzia - Metropolit¹ Gdañskim. Swoj¹ now¹ pos³ugê Abp Metropolita obj¹³ podczas 
uroczystego Ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Gdañsku Oliwie 26. kwietnia 2008 roku o godzinie 

12.00. Po dziesiêciu latach mile wspominamy jego przebieg.

Minê³o wiêc 10 lat pos³ugi arcybiskupiej naszego metropolity. W zwi¹zku z t¹ rocznic¹, Ksi¹dz Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ zaprosi³ wiernych 
archidiecezji na mszê œwiêt¹ “...w duchu dziêkczynienia Panu Bogu za czas mojej pos³ugi w Archidiecezji Gdañskiej”. Uroczystoœæ ta, której 
przewodniczy³  Ksi¹dz Biskup Wies³aw Mering - Biskup W³oc³awski, odby³a siê w niedzielê 22. kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w Bazylice 
Archikatedralnej. Przebieg tej uroczystoœci ogl¹daliœmy w transmisji telewizyjnej na kanale Polonia.

jj

Rozpocz¹³  s iê  on procesj¹  z  kru¿ganków 
seminaryjnych, poprzez plac przy Kurii i plac 
archikatedralny. Nowego Metropolitê prowadzi³a orkiestra 
reprezentacyjna Marynarki Wojennej, w drzwiach 
Archikatedry,  wraz ze zgromadzonym t³umem 
archidiecezjan i goœci, przywitali go: ówczesny biskup 
pomocniczy Archidiecezji Gdañskiej Ryszard Kasyna, 
kapitu³a katedralna gremialna oraz ówczesny proboszcz 
Archikatedry, ksi¹dz dr Zbigniew Zieliñski.

Po wejœciu do Archikatedry ksi¹dz arcybiskup S³awoj 
Leszek g³ódŸ uczci³ Najœwiêtszy Sakrament i modli³ siê przy 
relikwiach Œwiêtego Wojciecha. Po odczytaniu bulli papie¿a 
Benedykta XVI przez biskupa Ryszarda Kasynê, Nuncjusz 
Apostolski przekaza³ bullê nowemu Metropolicie.

Nastêpnie protokó³ z objêcia rz¹dów przez arcybiskupa 
S.L.G³ódzia podpisali cz³onkowie Kolegium Konsultorów 
Archidiecezji Gdañskiej. Wreszcie, poprzez Nuncjusza, 
ówczesny arcybiskup Tadeusz Goc³owski, przekaza³ 

nowemu Metropolicie pastora³. Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ zosta³ wprowadzony przez 
Nuncjusza na swoj¹ now¹ katedrê -  tron biskupi.

Homagium -  ho³d na znak czci i pos³uszeñstwa -  z³o¿yli nowemu Metropolicie biskup Ryszard 
Kasyna, ks. infu³at dr Wies³¹w Lauer, ks. pra³at dr Stanis³aw Ziêba, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdañskiej, przedstawiciele Kapitu³: archikatedralnej, 
wrzeszczañskiej, gdyñskiej i wejherowskiej, przedstawiciele ¿ycia konsekrowanego, w³adz samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, œwiata nauki, œwiata 
pracy, Kaszubów, rodzin oraz klerycy Gdañskiego Seminarium Duchownego. 

Na ingres przyby³o ok. piêædziesiêciu kardyna³ów, arcybiskupów i biskupów. Przyby³ tak¿e prezydent Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹.    Zaproszeni 
zostali przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów i wyznañ. Plac archikatedralny zosta³ nag³oœniony, wyposa¿ony w telebim i ³awki tak, aby pomóc w 
œwiêtowaniu tak¿e tym, którzy z racji technicznych nie mogli pomieœciæ siê w Archikatedrze Oliwskiej.
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GAUDETE
ET EXSULTATE

Adhortacja apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka

Papie¿ Franciszek przekonuje, ¿e ka¿dy z nas ma swoj¹ drogê do 
œwiêtoœci. Istnieje tylko jeden smutek, nie byæ œwiêty” - przypomina 
Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate”. Papie¿ podkreœla. ¿e 

œwiêtoœæ jest najpiêkniejszym obliczem Koœcio³a” oraz ¿e o œwiêtoœæ trzeba 
siê biæ. Z diab³em, ze sob¹, ze œwiatem. Œwiêci to grzesznicy, którym Bóg 
przebaczy³. To ludzie otwarci na Bo¿¹ £askê, na Jego mi³osierdzie.

Œwiêtoœæ nie ma dziœ dobrej prasy. Celebryci czêsto zaczynaj¹ swoje 
wypowiedzi od zastrze¿enia: Ja tam ¿adnym œwiêtym nie jestem”. Do 
dobrego tonu nale¿y zamanifestowanie, ¿e jest siê równym goœciem, czyli 
kimœ. kto z grzesznym  ¿yciem jest za pan brat. £amanie granic i zasad, 
korzystanie z wszelkich mo¿liwych przyjemnoœci, ufnoœæ we w³asne si³y - to 
w³aœnie wydaje siê idea³em mocnego cz³owieka”.

Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e Ojciec œwiêty przypomnia³, ¿e idea³em 
cz³owieczeñstwa, który Koœció³ g³osi i proponuje wszystkim, jest œwiêtoœæ. 
I ¿e to jest autentyczne mocne “ ¿ycie, o które powinno nam chodziæ. Bo 
œwiêtoœæ to przeciwieñstwo ¿ycia przeciêtnego, rozwodnionego i pustego”. 
Papie¿ zastrzega, ¿e jego celem nie by³o napisanie wyczerpuj¹cego traktatu 
o œwiêtoœci, ale po prostu zachêcenie nas, abyœmy byli œwiêci. Zrobi³ to  
w stylu znanym z poprzednich dokumentów, pos³uguj¹c siê prostymi, 
obrazowymi, a momentami dosadnymi sformu³owaniami, akcentuj¹c 
zdecydowanie sprawy, które uznaje od pocz¹tku swej papieskiej pos³ugi za 
priorytety, nie stroni¹c od polemiki ze swoimi oponentami.

Jak byæ œwiêtym, ks Tomasz Jaklewicz, GN 16/2018, fragment

Warto siêgn¹æ do tekstu adhortacji, który jest dostêpny na stronie 
witryny parafialnej  w zak³adce Artyku³y. Warto tak¿e 
przeczytaæ ca³y artyku³ ksiêdza Tomasza Jaklewicza, którego wstêp 
umieœciliœmy powy¿ej. Zwraca on uwagê w swoim artykule na subiektywnie 
wybrane najwa¿niejsze fragmenty adhortacji. Na przyk³ad bardzo ciekawe 
jest omówienie piêciu cech œwiêtoœci, które papie¿ uznaje za szczególnie 

„
„ „

„

„

„
„

www.zbawiciel.gda.pl

aktualne w kontekœcie wspó³czesnej kultury. S¹ to:
1. ...sta³a koncentracja na Bogu i mocne trwanie w Tym, który kocha 

i wspiera”, który jest Ÿród³em wytrwa³oœci w ¿yciu.
2. Radoœæ i poczucie humoru. Nie chodzi o radoœæ konsumpcyjn¹ 

i indywidualistyczn¹”, ale o radoœæ w Duchu Œwiêtym”. Chodzi o radoœæ 
z mi³oœci, z bliskoœci Pana, który jest naszym Oblubieñcem.

3. Parezja, czyli postawa œmia³oœci i zapa³u w ewangelizowaniu œwiata. 
Papie¿ akcentuje w tym miejscu to, co jest motywem przewodnim ca³ego 
pontyfikatu - koniecznoœæ wyjœcia z Ewangeli¹ na peryferia.

4. Niezbêdnoœæ wspólnoty Koœcio³a. Nie mo¿na d¹¿yæ do œwiêtoœci 
w pojedynkê. Uœwiêcenie cz³owieka jest zawsze drog¹, któr¹ pokonuje siê 
z innymi.

5. Papie¿ podkreœla z jednej strony koniecznoœæ modlitwy i adoracji, 
a z drugiej wzywa do ³¹czenia modlitwy z codziennoœci¹.

Oczywiœcie cytujê tu fragmenty tekstu w skrócie, dla zachêty, aby ca³y 
ten artyku³ ksiêdza Jaklewicza przestudiowaæ.

Zestawi³ JJ

„

„
„

MODLITWA  ZA  ARCYBISKUPA

Zbawicielu œwiata, Jezu Chryste, 
który rozes³a³eœ œwiêtych Aposto³ów 
po ziemi, aby Tw¹ naukê g³osili, 

b³ogos³aw ich nastêpców, biskupów, 
a szczególnie naszego Arcybiskupa S³awoja 
Leszka. Dodaj mu si³y do znoszenia 
cierpieñ i przeciwnoœci, b³ogos³aw jego 
apostolskiej pracy, aby przynios³a 
tysi¹ckrotne owoce. Spraw, Bo¿e, aby owce 
które pasie, by³y mu wierne i nigdy nie 
odst¹pi³y od niego.

Najœwiêtsza Maryjo Panno, œwiêci 
Patronowie Polski, b³agajcie dobrego Boga 
o b³ogos³awieñstwo, pomoc i opiekê dla 
naszego Arcypasterza. Amen.
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ciê¿ar; teraz ty Mnie uderz, abyœ wiedzia³, ¿e to jest sprawa powa¿na. To 
jest w³aœnie usprawiedliwienie przyniesione przez Chrystusa. Staje siê ono 
w nas skuteczne dziêki wierze w Niego. Wiara nie jest tylko aktem umys³u, 
ale przenika cz³owieka i wszystkie aspekty jego ¿ycia.

Zestawi³ JJ

wracaj¹c siê do obecnych 15. kwietnia na Placu œw. Piotra Polaków, 
Papie¿ przypomnia³ obchodzony w naszej OjczyŸnie po raz 10. 
Tydzieñ Biblijny i zachêci³ do codziennego czytania i medytowania 

Pisma œwiêtego.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tych dniach, 

obchodzony jest w Polsce X Tydzieñ Biblijny, którego motto brzmi: 
«Jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym» - przypomnia³ Franciszek. 
Usi³ujcie, zatem ka¿dego dnia, indywidualnie lub z rodzin¹, znaleŸæ chwilê 
czasu na lekturê i medytacjê Pisma Œwiêtego, abyœcie mogli zaczerpn¹æ z 

niego nieodzown¹ moc dla waszego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Niech to 
bêdzie waszym zadaniem. Z odwag¹ dzielcie siê z innymi S³owem Bo¿ym, 
¿yjcie Nim, na co dzieñ, daj¹c œwiadectwo wiernoœci Chrystusowi i Jego 
Ewangelii. Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. ”

Papie¿ do Polaków: 
czytajcie i medytujcie Pismo œwiête

Z

Pola Nadziei

W niedzielê 22. kwietnia odbywa³a siê coroczna zbiórka na 
rzecz podopiecznych hospicjów "Pola nadziei". Przed 
naszym koœcio³em wolontariusze zbierali datki, które 

zasili³y bud¿et hospicjów. Pomorskie hospicja otaczaj¹ opiek¹ kilka 
tysiêcy osób doros³ych i dzieci, w tym naszych parafian.

TYDZIEÑ  BIBLIJNY

Usprawiedliwieni moc¹ Jego  krwi

Z

Niedziela 15. kwietnia rozpoczyna³a w Polsce X Tydzieñ Biblijny. 
Niedziela ta by³a tak¿e Drugim Narodowym Dniem Czytania Pisma 
Œwiêtego. Przedmiotem tego Dnia by³ w tym roku List do Rzymian. Otó¿ 
przed przestudiowaniem tekstu tego Listu, przeczyta³em z uwag¹ artyku³ 
ksiêdza Tomasza Jaklewicza opublikowany w Goœciu Niedzielnym 15/2018 o 
tytule “Nie tylko do Rzymian”, w którym autor omawia wyczerpuj¹co 
w³aœnie List do Rzymian. Aby zachêciæ naszych Czytelników do przeczytania 
tego artyku³u, publikujemy poni¿ej jego fragment w postaci rozdzia³u 
zatytu³owanego:

danie, które podsumowuje opis sytuacji cz³owieka ¿yj¹cego przed 
Chrystusem brzmi: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s¹ 
chwa³y Bo¿ej” (Rz 3,23). Dlatego wszyscy potrzebujemy 

usprawiedliwienia. S³owo usprawiedliwienie” kojarzy siê nam dziœ 
z sytuacj¹ szkoln¹. Rodzice pisz¹ dziecku usprawiedliwienie, czyli 
wyjaœniaj¹, ¿e syn lub córka nie byli w szkole z powa¿nej przyczyny. 
Kontekst myœli œw. Paw³a jest inny. Dla ¯ydów najwa¿niejszym etycznym 
i religijnym idea³em by³a sprawiedliwoœæ, rozumiana jako ¿ycie zgodne 
z Bo¿ym prawem, z Bo¿¹ wol¹. Cz³owiek sprawiedliwy to ten, który jest 
wierny przymierzu Izraela z Bogiem. Dziœ powiedzielibyœmy: cz³owiek 
œwiêty, Pawe³ uczy, ¿e cz³owiek sam z siebie nie jest w stanie staæ siê 
sprawiedliwym, ktoœ musi go uczyniæ sprawiedliwym, czyli usprawiedliwiæ. 
Tym kimœ jest Jezus Chrystus. On sam jest sprawiedliwy i On 
usprawiedliwia nas, czyli czyni sprawiedliwymi. Poniewa¿ wszyscy 
zgrzeszyli”, wszyscy dostêpuj¹ usprawiedliwienia darmo, z Jego ³aski, 
przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowi³ Bóg 
narzêdziem przeb³agania przez wiarê moc¹ Jego krwi” (Rz 3,24-25).

Czy Bóg potrzebowa³ krwi Niewinnego, aby nas ocaliæ? Temat trudny 
i wa¿ny. Biblistka Danuta Piekarz daje przyk³ad, który wiele wyjaœnia.

„

„

„
„

„

„Pewien Amerykanin, ojciec kilkorga dzieci, wychodz¹c z domu, 
zostawi³ im surowy zakaz, zaznaczaj¹c, ¿e je¿eli bêd¹ niepos³uszne, pas 
pójdzie w ruch. Po powrocie przekona³ siê, i¿ jego zakaz nie zosta³ 
uszanowany, wiêc siêgn¹³ po pas, ale w tym momencie zobaczy³ przera¿one 
oczy dzieci i zacz¹³ zastanawiaæ siê, jak ma post¹piæ? Jeœli uda, ¿e nic siê nie 
sta³o, nauczy dzieci, ¿e polecenia ojca mo¿na spokojnie lekcewa¿yæ, bo 
ojciec i tak nie wymierzy swojej kary. I wtedy przyszed³ mu do g³owy 
szalony pomys³. Wrêczy³ pas jednemu z dzieci i oznajmi³: <<Ka¿de z was ma 
uderzyæ mnie piêæ razy tym pasem>>. Dzieci zaczê³y krzyczeæ i p³akaæ, ale 
tym razem ojciec by³ nieub³agany. Sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. Ojciec 
wzi¹³ na siebie karê, któr¹ mia³y ponieœæ dzieci. Ale od tej pory dzieci by³y 
ju¿ du¿o bardziej pos³uszne”.

Pan Bóg zrobi³ to samo. Nie chcia³, abyœmy traktowali grzech jako 
b³ahostkê. Ale gdy widzia³ przera¿enie w naszych oczach, wzi¹³ na siebie ten 

Litania loretañska wci¹¿ trwa. Modl¹ siê ni¹ 
pokolenia. Modlimy siê my, modlili siê nasi 
rodzice,  dziadkowie i  babcie,  nasi  

pradziadkowie i prababcie.
Co jest sekretem tej litanii?
Chyba to, ¿e te s³owa modl¹ siê same, niezale¿nie 

od nas. Nieraz odmawiamy je i nie rozumiemy ich 
wcale. Kiedy indziej - odmawiamy i jesteœmy 
roztargnieni, przemêczeni, myœlimy o czymœ innym.

Œpiewamy j¹ i myœlimy o pogodzie, albo kto 
przyjedzie, co siê stanie, kto zachoruje.

Tymczasem s³owa te modl¹ siê niezale¿nie od nas,
S³owa tej litanii s¹ jak roœliny samosiejki, które 

wysiej¹ siê, rosn¹, zieleni¹ siê i kwitn¹.
Kiedyœ odejdziemy z tego œwiata. Zapomn¹ o nas, 

ale s³owa litanii bêd¹ siê modli³y nawet bez nas.

Ksi¹dz Jan Twardowski, Milczysz ze mn¹

BEZ  NAS
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Aniela z Foligno
(1248 - 1309)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 4. stycznia

Od pewnego czasu próbujê przybli¿yæ naszym czytelnikom trochê 
dziwnych œwiêtych. Niew¹tpliwie tak¹ jest b³ogos³awiona Aniela 
z Foligno. By³a hedonistk¹, a wiêc ¿y³a w dostatkach, a zajmowa³a 

siê swoimi strojami i plotkami.
Warto zaznaczyæ, ¿e wiek XIII w Europie by³ punktem zwrotnym 

w historii tego kontynentu. Ogromny wzrost mo¿liwoœci handlowych 
sprawi³, ¿e kupcy w niebywale b³yskawicznym tempie siê wzbogacali. 
Wkrótce przeœcignêli tradycyjn¹ szlachtê, a nawet hrabiów i ksi¹¿¹t 
w bogactwie, ci bowiem ¿yli g³ównie z pracy swoich ch³opów na roli, 
a nowobogaccy budowali sobie rezydencje, pa³ace. Pragnêli wiêc w ¿yciu 
spo³ecznym i politycznym  odgrywaæ bardziej znacz¹ce role. Zmieni³y siê 
tak¿e uwarunkowania religijne. Dotychczasowe zakony, na przyk³ad 
benedyktyni, osiedlali siê na wzgórzach, zdala od miast; oddawali siê liturgii, 
pracom naukowym i artystycznym; kszta³cili u siebie m³odzie¿ arystokratów. 

Natomiast w XIII wieku w Europie pojawi³a siê nowa forma ¿ycia 
zakonnego. Franciszkanie i dominikanie osiedlali siê w miastach, prowadzili 
duszpasterstwo dla mieszczan i ludu oraz zajmowali siê dzia³alnoœci¹ 
charytatywn¹. To zjednywa³o im wielk¹ popularnoœæ i znaczenie u wiernych. 
To zmienia³o równie¿ formy pobo¿noœci.

Do tej pory asceza, modlitwy, odsuwanie siê od spraw œwiatowych, 
a teraz apostolstwo wœród ludzi, dzia³alnoœæ charytatywna, praca wœród ludzi 

- oto nowy idea³ œwiêtoœci.
Wracajmy jednak do naszej 

bohaterki. Bogata, zajmowa³a siê 
strojami, piêkna - robi³a wielkie 
wra¿enie na mê¿czyznach. Ponoæ 
nawet zdradzi³a mê¿a. I to by³ prze³om. 
Posz³a do spowiedzi, ale wstydzi³a siê 
do tego przyznaæ i œwiêtokradczo 
przystêpowa³a do Komunii œwiêtej.

Tragedia rodzinna: w krótkim 
czasie umar³ jej m¹¿ i zmar³y dzieci. 
Zosta³a sama z ogromn¹ fortun¹. 

Postanowi³a wszystko sprzedaæ 
i rozdaæ ubogim. Nawet miejscowy 
zakonnik prosi³ j¹, by tego nie czyni³a. 
Odby³a pielgrzymkê do Rzymu, by 
wszystko przemyœleæ. Postanowi³a 
zostaæ œwieck¹ osob¹, ale ¿yj¹c¹ jak 
zakonnica. Opiekowa³a siê biednymi, 
mia³a nawet mistyczne prze¿ycia. 
Powszechnie uwa¿ao j¹ za œwiêt¹ 
i chocia¿ nigdy nie rozpoczêto procesu 
kanonizacyjnego, papie¿ Benedykt XII 
zezwoli³ na oddawanie jej czci 
i pozwoli³ nazywaæ j¹ b³ogos³awion¹.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Z£OTE GODY
Pañstwa

Danuty i Konrada Hogów

Znani  w naszej parafii od ponad trzydziestu lat 
jako prekursorzy muzyki nie tylko chóralnej, twórcy 
i gospodarze Stowarzyszenia Œpiewaczego i Muzycznego 

im. Ksiêdza Profesora Józefa Orszulika, obchodz¹ w bie¿¹cym 
miesi¹cu swoje “Z³ote Gody”. 50 lat ma³¿eñstwa, w tym ponad 40 lat 
mieszkaj¹c w naszym osiedlu, obecnie dzielnicy Gdañska.  

W sobotê 14. kwietnia odprawiona zosta³a msza œwiêta 
jubileuszowa, koncelebrowana przez: ksiê¿y proboszczów 
Wojciecha i seniora Henryka oraz ksiêdza Macieja, który 
reprezentowa³ ksiêdza biskupa Wies³awa Szlachetkê; koncele-
bransem by³ tak¿e, przyjaciel Pañstwa Hogów i chóru, ojciec 

Tyberiusz, franciszkanin. W piêknej uroczystoœci, z odnowieniem 
przyrzeczeñ ma³¿eñskich, uczestniczy³a rodzina jubilatów, 
s¹siedzi, przyjaciele, no i chór, który œpiewem uœwietni³ przebieg 
liturgii. Kazanie okolicznoœciowe wyg³osi³ ksi¹dz Henryk. Na 
pocz¹tku mszy œwiêtej, ksi¹dz Maciej odczyta³ list ksiêdza biskupa 
Wies³awa do jubilatów. Ksi¹dz biskup napisa³: „...ca³ym sercem 
³¹czê siê z Pañstwem w modlitwie przed tronem Chrystusa 
Mi³osiernego, prosz¹c naszego pana i Zbawiciela, aby darzy³ 
Pañstwa b³ogos³awieñstwem i potrzebnymi ³askami. Tu w tym 
miejscu pragnê wypowiedzieæ swoj¹ wdziêcznoœæ Bogu za wielkie 
rzeczy, jakie uczyni³ w Pañstwa ¿yciu. Przede wszystkim dziêkujê 
za Pañstwa dom pe³en ¿yczliwoœci i goœcinnoœci. Dziêkujê za 
niezwykle aktywn¹ obecnoœæ Pañstwa w Parafii Chrystusa 
Zbawiciela, w której przez czternaœcie lat mia³em zaszczyt pe³niæ 
pos³ugê wikariusza. Z ogromnym uznaniem wspominam 
zaanga¿owanie Pañstwa w budowê koœcio³a i za tê niezwyk³¹ troskê 
o parafialny chór,któremu poœwiêcacie tak wiele serca. Bogu niech 
bêd¹ dziêki, za mi³oœæ, któr¹ Was obdarowa³, a która przynosi tak 

wiele wspania³ych owoców w Waszym 
¿yciu...”.

Skorzystamy tak¿e z pomys³u ksiêdza 
biskupa Wies³awa i w imieniu redakcji oraz 
czytelników naszego biuletynu sk³adamy 
Pani Danucie i Panu Konradowi ¿yczenia 
s³owami œw. Paw³a Aposto³a, które najlepiej 
je wyra¿¹: „sercami Waszymi niech rz¹dzi 
pokój Chrystusowy, do którego te¿ 
zostaliœcie wezwani w jednym Ciele... 
S³owo Chrystusa niech w Was przebywa 
z ca³ym swym bogactwem: z wszelk¹ 
m¹droœci¹ nauczajcie i napominajcie 
samych siebie przez psalmy, hymny, pieœni 
pe³ne ducha, pod wp³ywem ³aski œpiewaj¹c 
Bogu w sercach. I wszystko, cokolwiek 
dzia³acie s³owem lub czynicie, wszystko 
czyñcie w imiê Pana Jezusa, dziêkuj¹c Bogu 
Ojcu przez Niego” (Kol 3,15-17).

¯yczymy Pañstwu przede wszystkim 
Bo¿ego B³ogos³awieñstwa, zdrowia oraz 
wielu spokojnych lat ¿ycia i dzia³ania.

Redakcja
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