
foto Wojciech Kapusta

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

NR 10(224) GRUDZIEÑ 2018

foto Wojciech Kapusta

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
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na grudzieñ

Ewangelizacyjna:  Aby osoby zaanga¿owane w pos³ugê przekazu wiary 
potrafi³y znaleŸæ jêzyk w³aœciwy dla dzisiejszych czasów w dialogu 
z kulturami.

INFORMACJE  PARAFIALNE
W Wigiliê Narodzenia Pañskiego, która w tym roku wypada 

w poniedzia³ek po 4. niedzieli Adwentu, przypominamy wiernym 
o tradycyjnym, postnym i bezalkoholowym charakterze polskiej wieczerzy 
wigilijnej, której powinna towarzyszyæ wspólna modlitwa, Ewangelia 
wg œw. £ukasza rozdz. 2, 1-14, ³amanie siê op³atkiem, wspólny œpiew kolêd.

Natomiast wieczorem na Pasterkê o 22.00 zapraszamy dzieci, a na 
Pasterkê o 24.00 zapraszamy wszystkich Parafian.  

W poniedzia³ek 25. grudnia, w Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego - 
msze œwiête bêd¹ odprawiane w porz¹dku niedzielnym. 

We wtorek, 26. grudnia – drugi dzieñ Œwi¹t – msze œwiête bêd¹ 
odprawiane równie¿ w porz¹dku niedzielnym. Podczas dodatkowej mszy 
œw. o godz. 14.30 udzielimy sakramentu chrztu œwiêtego. Nastêpny termin 
mszy œwiêtej chrzcielnej w niedzielê Chrztu Pañskiego 13. stycznia.

W okresie kolêd, tj. od 27. grudnia  do 31. stycznia 2017 r. zmieniony 
zostaje harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: msze œw. bêd¹ rano 
o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu o godzinie 16.00. Nie bêdzie mszy œw. 
o godzinie 17.00 i 18.00; jedynie w soboty bêd¹ odprawiane wieczorne msze 
œwiête (niedzielne) o godzinie 18.00.

Ostatni dzieñ roku kalendarzowego (Sylwester) przypada w ponie-
dzia³ek. Tego dnia zapraszamy parafian na Mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ za 
mijaj¹cy rok 2018 o godzinie 18.00.

Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne bêdzie czynne tylko w soboty od 
11.00 do 13.00. Metryki do I Komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ 
telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych mszach.

„Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em 
ca³ego narodu”. (£k 2,10)

¯ y c z y m y  n a s z y m  C z y t e l n i k o m  
i Duszpasterzom, spokojnych, pe³nych ciep³a 
i nadziei Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Pañskiego, 
wszelkiej pomyœlnoœci, sukcesów i wytrwa³oœci 
w Nowym 2019. Roku.

Redakcja

BOZE
NARODZENIE

TERMINARZ  KOLÊD
                                       na str. 3

JP II: Bo¿e Narodzenie wywy¿sza cz³owieka

Chwa³a Bogu na 
wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom, w których 
ma upodobanie”

Albowiem Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam dany, na 
Jego barkach spoczê³a w³adza.

Tego, co siê sta³o w noc betlejemsk¹, nie mo¿na jednak¿e 
zmieœciæ w ramach kronikarskiego opisu. Chocia¿ opis ten jest 
doœæ szczegó³owo zarysowany w czytaniach liturgii, to przecie¿ on 
sam nie mówi jeszcze wszystkiego.

Aby powiedzieæ wszystko, trzeba opis wydarzeñ przeœwietliæ 
s³owami proroka Izajasza, które przytoczyliœmy na pocz¹tku.

Jaka¿ to w³adza 
spoczê³a na barkach 
tego Niemowlêcia,  
które w godzinie swego 
przyjœcia na œwiat nie 
mia³o nawet zwyczaj-
nego, ludzkiego dachu 
nad g³ow¹? Któremu za 
pierwsze pos³anie s³u¿y 
¿³ób zwierzêcy? W noc 
betlejemsk¹ pytamy o tê 
w³adzê”, któr¹ przyno-

si z sob¹ na œwiat Nowo 
Narodzony.

Oto s³yszymy, i¿ do 
owego anio³a, który 
zwiastowa³ pasterzom 
narodzenie siê Zbawi-
ciela, przy³¹czy³o siê... 
mnóstwo zastêpów 
niebieskich, które wiel-
bi³y Boga s³owami: 

 (£k 2,13-14).
I oto w owym betlejemskim zwiastowaniu znajdujemy 

odpowiedŸ na nasze pytanie. 
Jaka w³adza spoczê³a na barkach narodzonego w tê noc 

Chrystusa? W³adza jedyna. W³adza, któr¹ On tylko posiada. Tylko 
On bowiem ma moc przenikn¹æ duszê ka¿dego cz³owieka 
pokojem Bo¿ego Upodobania.

Tylko On ma moc sprawiæ, aby ludzie stali siê synami Bo¿ymi.
Tylko On ma moc wynieœæ dzieje cz³owieka do wysokoœci 

Bo¿ej chwa³y. Tylko On. Witamy Go z wdziêcznoœci¹ i weselmy 
siê w tê promienn¹ noc. Venite adoremus!

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano, 1983 nr 1 s.16

„

„
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DUCHOWIEÑSTWO  W  WALCE
O  NIEPODLEG£OŒÆ  POLSKI (3)

Wa¿nym o rêdown ik i em sp raw  po l sk i ch  na  fo rum 
miêdzynarodowym w drugiej po³owie XIX i w pocz¹tkach XX 
wieku by³a Stolica Apostolska, sama przechodz¹c bolesne 

turbulencje z powodu wcielenia Rzymu we wrzeœniu 1870 r. do pañstwa 
w³oskiego. Papie¿ og³osi³ siê wiêŸniem Watykanu, ale nadal dzia³a³ aktywnie 
na arenie miêdzynarodowej. Potêpi³ m.in..carskie represje w Królestwie 
Polskim oraz politykê kulturkampfu. 6. czerwca 1877 roku przyj¹³ na 
audiencji pielgrzymów z Polski i  wyg³osi³ do nich przemówienie, które sta³o 
siê g³oœne we wszystkich trzech zaborach. Powiedzia³ 
wówczas prorocze s³owa: Miejcie nadziejê, wytrwa³oœæ, 
odwagê i módlcie siê, a ciemiê¿cy run¹ i Królestwo Polskie 
powróci. 

Tak¿e jego nastêpcy wykonali wobec Polaków wiele 
gestów umacniaj¹cych przekonanie, ¿e Stolica Apostolska 
oraz papie¿e wspieraj¹ sprawê odrodzenia pañstwa polskiego. 
Papie¿ Pius X, którego sekretarzem by³ póŸniejszy 
metropolita krakowski kardyna³ Adam Sapieha, na proœbê 
arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego nada³ Matce 
Boskiej tytu³ Królowej Korony Polskiej oraz ustanowi³ dla 
Niej liturgiczne œwiêto dla archidiecezji lwowskiej i diecezji 
przemyskiej. Do Litanii Loretañskiej doda³ sta³e wezwanie 
Królowo Korony Polskiej, módl siê za nami. Czy mo¿na by³o w¹tpiæ 
w zmartwychwstanie Polski, skoro mia³a tak¹ Patronkê? Kult Matki Boskiej 
Czêstochowskiej, wzmocniony drug¹ koronacj¹ papieskimi koronami, które 
w 1910 roku przekaza³ na Jasn¹ Górê papie¿ Pius X, jednoczy³ Polaków 
z trzech zaborów, a tak¿e mieszkañców Górnego Œl¹ska, dla których 
pielgrzymowanie do Czêstochowy by³o nieraz pierwsz¹ lekcj¹ patriotyzmu.

Sprawie polskiej bardzo ¿yczliwy by³ papie¿ Benedykt XV, który 
wczeœnie przewidzia³, ¿e z wojennego chaosu mo¿e siê narodzi niepodleg³a 
Polska. 15. paŸdziernika 1918 roku, a wiêc miesi¹c przed og³oszenie 
niepodleg³oœci, wystosowa³ orêdzie do ca³ego narodu polskiego z radosnym 
przes³aniem, ¿e Polska zawsze wierna (Polonia semper fidelis) odzyskuje 
niepodleg³oœæ i okazuje wiêksz¹ ¿ywotnoœæ ni¿ kiedykolwiek.

Od wybuchu Wielkiej Wojny Koœció³ we wszystkich zaborach dzia³a³ 
aktywnie na polu charytatywnym, ale tak¿e wspiera³ ró¿ne inicjatywy 

polityczne. Najbardziej wyrazist¹ postaci¹ by³ w tym okresie biskup 
krakowski Adam Sapieha. Widz¹c ogrom zniszczeñ w swej diecezji, 
a nale¿y pamiêtaæ, ¿e jesieni¹ 1914 roku armia rosyjska podchodzi³a ju¿ pod 
Kraków, zainicjowa³ powstanie Ksi¹¿êco - Biskupiego Komitetu Pomocy 
dla Ofiar Wojny. By³a to jedna z najwa¿niejszych inicjatyw charytatywnych 
tamtego czasu, przekraczaj¹ca granice rozbiorów i buduj¹ca oddolne wiêzi 
narodowej solidarnoœci i pomocy. Tym tropem pod¹¿y³ metropolita 
warszawski abp Aleksander Kakowski. Wykorzystuj¹c wyparcie Rosjan ze 
stolicy w listopadzie 1915 roku, utworzy³ sieæ kó³ opieki parafialnej, bêd¹cej 
fundamentem pracy spo³ecznej nie tylko w Warszawie. W marcu 1917 roku, 
z okazji 100-lecia metropolii, abp Kakowski zaprosi³ do Warszawy 
wszystkich biskupów polskich. Na zaproszenie odpowiedzia³o 

14 hierarchów z Królestwa Polskiego, Galicji, a zabór pruski 
reprezentowa³ abp Edmund Dalbor, metropolita gnieŸnieñski 
i poznañski. Wœród nich by³ tak¿e abp Józef Teodorowicz, 
biskup obrz¹dku ormiañskiego ze Lwowa. Dla wszystkich by³ 
to sygna³, ¿e rozbiory nie zdo³a³y zniszczyæ duchowych wiêzi 
miêdzy Polakami.

Arcybiskup Kakowski odegra³ póŸniej decyduj¹c¹ rolê 
jako przewodnicz¹cy Rady Regencyjnej, powo³anej we 
wrzeœniu 1917 roku przez Berlin i Wiedeñ, bêd¹cej organem 
w³adzy pañstwowej w Królestwie Polskim. Wykona³a ona 
wielk¹ pracê organiczn¹, przygotowuj¹c zrêby administracji 
pañstwowej, szkolnictwa, finansów publicznych, a tak¿e 
wojska dla przysz³ego pañstwa polskiego. 14. listopada 1918 

roku Rada rozwi¹za³a siê, przekazuj¹c ca³oœæ w³adzy zwierzchniej 
Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Pi³sudskiemu. By³ to jeden 
z wa¿nych kroków w stronê niepodleg³oœci.

Odrodzona Polska by³a krajem wieloreligijnym i wielowyznaniowym. 
Spis z 1931 roku wykaza³, ¿e najwiêksz¹ grup¹ mieszkañców s¹ katolicy 
obrz¹dku ³aciñskiego (64,8 %), nastêpnie prawos³awni (11,8 %), 
grekokatolicy (10,4 %), wyznawcy judaizmu (9,8 %) oraz protestanci 
(2,6 %). Ka¿da z tych grup wnios³a swój wk³ad w odzyskanie przez Polskê 
niepodleg³oœci, anga¿uj¹c siê zarówno w dzia³ania zbrojne, jak i pracê 
organiczn¹, umo¿liwiaj¹c stworzenie bazy dla walki o niepodleg³oœæ. 
Chrzeœcijañstwo pozosta³o zasadniczym rysem polskiej pañstwowoœci, 
powracaj¹cej jesieni¹ 1918 roku na mapê Europy.

Dr Andrzej Grajewski, Goœæ Niedzielny 18.11.2018, fragment

Choinka i szopka pomagaj¹ 
w kontemplacji Boga

Choinka i szopka pomagaj¹ w kontemplacji Boga.  Oby te wspania³e 
symbole Bo¿ego Narodzenia wnios³y w nasze rodziny i miejsca, 
gdzie przebywamy odbicie œwiat³a i czu³oœci Boga, by pomóc nam 

w dobrym prze¿yciu œwi¹t narodzenia Jezusa – to ¿yczenia, które Papie¿ 
skierowa³ do tegorocznych ofiarodawców szopki i choinki, które stanê³y na 
Placu œw. Piotra. Dary te pochodz¹ z okolic Wenecji.

Franciszek przypomnia³, ¿e zarówno szopka, jak i choinka mówi¹ nam 
o Bo¿ym Narodzeniu i pomagaj¹ w kontemplacji Boga, który sta³ siê 
cz³owiekiem.

 „Choinka bo¿onarodzeniowa ze swoimi œwiate³kami przypomina nam, 
¿e Jezus jest œwiat³em œwiata, œwiat³em duszy, które odrzuca mrok 
nieprzyjaŸni i robi miejsce na przebaczenie “ – stwierdzi³ Ojciec Œwiêty. – 

„Ona tak¿e, dziêki swej ponad 20-metrowej wysokoœci symbolizuje Boga, 
który wraz z narodzeniem Syna uni¿y³ siê, aby staæ siê cz³owiekiem, aby nas 
wynieœæ a¿ ku Sobie, wywy¿szyæ z ciemnoœci egoizmu i grzechu. Syn Bo¿y 
przyjmuje ludzk¹ naturê, aby jej pomóc, by sta³a siê uczestniczk¹ Bo¿ej, 
niezniszczalnej natury”.

Papie¿ wskaza³ tak¿e na szopkê, która w tym roku zrobiona jest z 
piasku, materia³u ubogiego, który symbolizuje prostotê, uni¿onoœæ Boga 
ukazan¹ wraz z narodzinami Jezusa.

„Mog³oby siê wydawaæ, ¿e ta uni¿onoœæ stoi w sprzecznoœci 
z boskoœci¹, uwa¿ana za coœ, co jest tylko pozorne, jest przykrywk¹. 
Tymczasem tak nie jest, bo uni¿onoœæ jest wolnoœci¹. Kto jest ma³y – 
w sensie ewangelicznym – nie tylko jest lekki, ale tak¿e jest wolny od manii 
pokazania siê i od chêci sukcesu; jak dzieci, które wyra¿aj¹ siê i dzia³aj¹ 
spontanicznie. Wszyscy jesteœmy wezwani do tego, by byæ wolnymi przed 

Bogiem, do wolnoœci dziecka przed swoim ojcem. Dzieci¹tko Jezus, Bo¿y 
Syn i nasz Zbawiciel, którego k³adziemy do ¿³óbka, jest œwiêtym w 
ubóstwie, uni¿onoœci, prostocie i pokorze “ - podkreœli³ Franciszek.

08.12.2018 , vaticannews.va / mip, Watykan ?  ?
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  DUSZPASTERSKA 2018/2019WIZYTA  
" I my z pastuszkami dziœ siê radujmy, chwa³ê z anio³ami wraz wyœpiewujmy,

bo ten Jezus z nieba dany weŸmie nas miêdzy niebiany
tylko Go z ca³ego serca mi³ujmy!"

Kochani Parafianie! W mocy Bo¿ego Ducha wezwani jesteœmy do radoœci - radoœci Ewangelii, której nic ani nikt nie jest w stanie nam odebraæ. 
Choæ mo¿e okolicznoœci czasem wydaj¹ siê byæ niesprzyjaj¹ce - spójrzmy na Nowonarodzone Dzieciê - Boga le¿¹cego w ¿³óbku. Spójrzmy na 

Maryjê i Józefa, którzy otulili ma³ego Jezusa swoj¹ mi³oœci¹, bo du¿o wiêcej nie mogli Mu daæ...
 Spójrzmy na pasterzy i - tak jak oni - pos³uchajmy anio³a, który wo³a: 

"Nie bójcie siê! Oto zwiastujê Wam radoœæ wielk¹!" I dajmy siê porwaæ tym s³owom i p³yn¹cej z nich nadziei w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
i w ka¿dy dzieñ Nowego Roku A.D. 2019.

Duszpasterze parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowej

27.12.2018 (czwartek): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za 
                                                  kapliczk¹ parzysta i nieparzysta

28.12.2018 (pi¹tek): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona
29.12.2018 (sobota): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady,

                                           Mirandy, Planetarna, Saturna

02.01.2019 (œroda): Komandorska
03.01.2019 (czwartek): Juraty, Zatokowa
04.01.2019 (pi¹tek): Daru Pomorza, Otago, Afrodyty
05.01.2019 (sobota): Borchardta, Maciejewicza, Victorii

07.01.2019 (poniedzia³ek): Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii
08.01.2019 (wtorek): Konstelacji, Herosa, Seleny
09.01.2019 (œroda): Barniewicka nieparzysta (do kapliczki), Okrêtowa
10.01.2019 (czwartek): Barniewicka parzysta (do kapliczki), Letniskowa
11.01.2019 (pi¹tek): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16)
12.01.2019 (sobota): Kozioro¿ca, Gryfa Pomorskiego

14.01.2019 (poniedzia³ek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki 4, 6 i 8
15.01.2019 (wtorek): Wendy
16.01.2019 (œroda): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska
17.01.2019 (czwartek): Kielnieñska nieparzysta (+ Zatokowa 29), Sopocka
18.01.2019 (pi¹tek): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
19.01.2019 (sobota): Osiedle Tadeusza

21.01.2019 (poniedzia³ek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
22.01.2019 (wtorek): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6
23.01.2019 (œroda): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12)
24.01.2019 (czwartek): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71), Szafera
25.01.2019 (pi¹tek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
26.01.2019 (sobota): ca³a Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy, Antygony 1

28.01.2019 (poniedzia³ek): Chirona, Pegaza, Minerwy
29.01.2019 (wtorek): Parterowa, Willowa, Rabatki
30.01.2019 (œroda): Cumowników
31.01.2019 (czwartek)

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele od godz. 15.00 do 21.00.

:  KOLÊDA DODATKOWA – od godz. 17.00

30.12.2018 (niedziela): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru,  Jagodowa, Borówkowa, 
                                                 Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

06.01.2019 (niedziela): Izydy, Centaura

13.01.2019 (niedziela): Balcerskiego, Siedleckiego 18, 28 i 45

20.01.2019 (niedziela): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa

27.01.2019 (niedziela): Antygony (bez Antygony 1)

W tym roku w prze-
prowadzaniu wizyt 
duszpasterskich, po-
dobnie jak w roku 
ubieg³ym, bêd¹ po-
magaæ nam:

oraz ksi¹dz kanonik Maciej 
Sobczak, by³y wikariusz 
naszej parafii,
Dyrektor Ekonomiczny 
Gdañskiego Seminarium 
Duchownego.

ksi¹dz Nikos Skuras, 
który w 2013 roku 
w naszej parafii g³osi³ 
rekolekcje 
wielkopostne,



Bp Miko³aj w naszej parafii
 W niedzielê 9. grudnia, na mszy 
œwiêtej „dzieciêcej” o godzinie 
12.00 w górnym koœciele, 
spotka³y siê dzieci ze œw. 
biskupem Miko³ajem, który 
przyby³ do naszej parafii 
z wizyt¹ i z prezentami.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Aniela Salawa - tercjanka franciszkañska, prac. fizyczna

(1881 - 1922)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 9. wrzeœnia

Gdy by³em klerykiem w seminarium 
w Pelplinie, nasz nowy profesor  
k s i ¹ d z  J e r z y  B u x a k o w s k i  

niejednokrotnie opowiada³ nam o tym, ¿e 
wkrótce na o³tarze zostanie wyniesiona 
Aniela Salawa z Krakowa. Uroczyste 
og³oszenie kogoœ œwiêtym czy b³ogos³a-
wionym by³o w owym czasie zjawiskiem 
nader rzadkim. Sytuacja uleg³a zmianie od 
czasów Jana Paw³a II. Wystarczy zaznaczyæ, 
¿e nasz Ojciec œw. w ci¹gu swojego d³ugiego 
pontyfikatu wyniós³ na o³tarze wiêcej osób 
ni¿ jego poprzednicy przez kilkaset lat. Czy 
s³usznie? Oczywiœcie, ¿e tak. Wspó³czesny 
œwiat bardziej czeka na œwiadków ni¿ na 
nauczycieli.

Aniela Salawa pochodzi³a z ch³opskiej 
rodziny góralskiej; by³o wiele dzieci, ¿yli skromnie, a nawet biednie. Matka 

jednak w niedziele czyta³a dzieciom ksi¹¿ki religijne, a sama Aniela, chocia¿ 
skoñczy³a dwie klasy, tak¿e lubi³a do owych ksi¹¿ek zagl¹daæ. By³o widaæ, 
¿e sprawy religii j¹ g³êboko interesuj¹. Gdy mia³a 16 lat zacz¹³ siê ko³o niej 
krêciæ jakiœ amant, a ona przecie¿ chcia³a siê poœwiêciæ sprawie Bo¿ej. 
Dlatego za przyk³adem starszej siostry pojecha³a do Krakowa. Zosta³a 
s³u¿¹c¹ w kilku domach mieszczañskich. Jednak po paru latach wynajê³a 
sobie mieszkanie w suterenie. I to miejsce sta³o siê niejako punktem 
kontaktowym, dok¹d przychodzi³y dziewczyny, które mia³y problemy, a ona 
im pomaga³a. Nadto sta³a siê wolontariuszk¹ w ró¿nych szpitalach.
Bardzo czêsto chorowa³a na ró¿ne dziwne dolegliwoœci. Mówiono, ¿e modli 
siê, by Pan Bóg odj¹³ cierpienia i choroby m³odym dziewczêtom i ch³opcom, 
a przeniós³ je na ni¹, byleby wrócili do zdrowia i do Boga. I rzeczywiœcie tak 
siê dzia³o.
Zmar³a, maj¹c zaledwie 41 lat. Przekonanie o jej œwiêtoœci by³o 
powszechne, zw³aszcza wœród chorych i s³u¿¹cych. Przy jej grobie modlono 
siê o zdrowie, zabierano z grobu ziemiê, by przez jej wstawiennictwo ludzie 
mogli wróciæ do normalnego ¿ycia. Franciszkanie ju¿ w 1949. roku 
przenieœli jej grób do bazyliki i odt¹d bêd¹ do tego miejsca przychodzili 
ludzie ze swoimi intencjami i proœbami.
Przychodzi³ tak¿e kardyna³ Karol Wojty³a. Nic przeto dziwnego, ¿e w³aœnie 
Jan Pawe³ II 13. maja 1991 roku w Krakowie uroczyœcie og³osi³ Anielê 
Salawê b³ogos³awion¹.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

Akcja CARITAS
   W  pi¹tek i sobotê (7-8 
grudnia) nasz parafialny zespó³  
CARITAS w³¹czy³ siê w ogólno-
p o l s k ¹  a k c j ê  „ T A K  
POMAGAM”. Nasi wolonta-
riusze zbierali ¿ywnoœæ, œrodki 
czystoœci, chemiê itp. w sklepach 
Marcin, Mariol oraz Delfin 
w godzinach 9.00-16.00.   
Wszystkim darczyñcom sk³a-
damy serdeczne Bóg zap³aæ.

Katechezy ewangelizacyjne
    W okresie Adwentu w naszej parafii trwa³y katechezy neokatechume-
nalne. W poniedzia³ki i czwartki o godz. 20.00 w dolnym koœciele by³y 
g³oszone bardzo wa¿ne katechezy, które stanowi³y szanse, aby doœwiadczyæ 
mi³oœci Boga, który nas kocha i pragnie pomóc w trudnoœciach: 
w ma³¿eñstwie, problemach z dzieæmi, mo¿e w samotnoœci, czy w pracy. 
W tym celu tak¿e, roznoszone by³y do parafian zaproszenia z krótkim listem 
ks. Proboszcza, by wszyscy ci, którzy zapragn¹, mogli skorzystaæ z tego 
czasu g³oszenia Dobrej Nowiny.

Polska misjonarka z Indii
   W niedzielê 25. listopada 
o godzinie 17.00 w dolnym 
koœciele odby³a siê konferencja 
s. Michaeli Pawlik - domini-
kanki, misjonarki w Indiach, 
publicystki poruszaj¹cej tematy 
z zakresu religioznawstwa, za-
gro¿eñ dla duchowoœci chrzeœ-
cijañskiej, synkretyzmu religij-
nego. Po konferencji siostra 
rozprowadza³a ksi¹¿ki, doty-
cz¹ce powy¿szej tematyki (czêœæ 
tych ksi¹¿ek dostêpnych jest dla zainteresowanych u ksiêdza Proboszcza).

Pomoc dla hospicjum
     W niedzielê 9. grudnia po Mszy œw. o godz. 12.00 wolontariusze ze 
Szko³y Happy Kids rozprowadzali kartki œwi¹teczne, wykonane 
w³asnorêcznie przez dzieci, rodziców i nauczycieli ze swojej szko³y. Dochód 
ze sprzeda¿y kartek przeznaczony zosta³ na pomoc Hospicjum Pomorze 
Dzieciom. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ dziêkujemy.

Matki w modlitwie
   W Pi¹tek 7. grudnia wspólnota 
w naszym koœciele modlitwê ró¿añcow¹ z  konferencj¹ Leszka Dokowicza. 
Spotkanie rozpoczê³o siê o godz. 18.00 Msz¹ Œwiêt¹, po której uczestnicy 
wys³uchali konferencjê Leszka Dokowicza (inicjatora modlitwy „ró¿aniec 
do granic”, re¿ysera) o sile, mocy i piêknie modlitwy ró¿añcowej i walce 
duchowej, która toczy siê w naszym ¿yciu. Nastêpnie przed wystawionym 
Najœwiêtszym Sakramentem odmówiono wspóln¹ modlitwê ró¿añcow¹ 
w intencji dzieci i m³odzie¿y. 

„Matki w Modlitwie” zorganizowa³a 

Foto: £ukasz Wolak

Osowska Wigilia i Osowska Choinka

W sobotê 15. grudnia odby³a siê 
Osowska Wigilia dla seniorów 
i osób samotnych w Szkole 

Podstawowej nr 81. Œwi¹teczne spotkanie 
przygotowa³y: Caritas przy parafii 
pw. Chrystusa Zbawiciela  oraz Szko³a 
Podstawowa nr 81.

Najpierw o godzinie 10.00 by³y 
wystêpy dzieci w holu szko³y. Nastêpnie 
by³o wspólne dzielenie siê op³atkiem oraz 
w mi³ej atmosferze poczêstunek przy 
kawie, przygotowany piêknie przez panie, 
pracownice szko³y. Sto³ówka szkolna z 
ledwoœci¹ pomieœci³a  tak wielu 
przyby³ych. Spotkanie zaszczyci³ ksi¹dz 

biskup Wies³aw Szlachetka, byli tak¿e 
nasi proboszczowie - ksi¹dz Wojciech 
i ksi¹dz Henryk oraz przedstawiciele Rady 
Dzielnicy. 

O godzinie 12.00 zaproszono 
uczestników spotkania na inauguracjê 
VI Choinki Osowskiej. Wystêpy przygo-
towa³y: szko³a i przedszkola.

Foto: osowa.com

Foto: osowa.com

Foto: M.Jurjiewicz
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