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WIELKI TYDZIEÑ

KWIECIEÑ 2019

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na kwiecieñ

w naszej Parafii - program na stronie 3

Powszechna:
Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywaj¹cych na
obszarach objêtych wojn¹, którzy ryzykuj¹ w³asne ¿ycie, by ratowaæ ¿ycie
innym.

Krzy¿ i Zmartwychwstanie

Wyjaœnienie intencji papieskiej

O

rêdzie mesjañskie Chrystusa oraz ca³a Jego dzia³alnoœæ wœród
ludzi koñczy siê Krzy¿em i Zmartwychwstaniem. Musimy
gruntownie wnikn¹æ w ten fina³, który - zw³aszcza w jêzyku
soborowym - bywa okreœlany jako mysterium paschale, je¿eli chcemy do
koñca wypowiedzieæ prawdê o mi³osierdziu, tak jak zosta³a ona do koñca
objawiona w dziejach naszego zbawienia. W tym punkcie naszych
rozwa¿añ wypadnie nam szczególnie blisko zetkn¹æ siê z tym wszystkim,
co sta³o siê treœci¹ encykliki Redemptor hominis. Jeœli bowiem
rzeczywistoœæ Odkupienia przez swój ludzki
wymiar ods³ania nies³ychan¹ godnoœæ
cz³owieka, qui talem ac tantum meruit habere
Redemptorem, to równoczeœnie Boski wymiar
Odkupienia pozwala nam w sposób najbardziej
poniek¹d doœwiadczalny i „ historyczny”
ods³oniæ g³êbiê tej mi³oœci, która nie cofa siê
przed wstrz¹saj¹c¹ ofiar¹ Syna, aby uczyniæ
zadoœæ wiernoœci Stwórcy i Ojca wobec ludzi
stworzonych na Jego obraz i „od pocz¹tku” w
tym Synu wybranych do ³aski i chwa³y.
Wydarzenia wielkopi¹tkowe, a przedtem
ju¿ modlitwa w Ogrójcu, wprowadza tak¹
zasadnicz¹ zmianê w ca³y tok objawienia siê
mi³oœci i mi³osierdzia w mesjañskim
pos³annictwie Chrystusa, ¿e Ten, który „przeszed³ dobrze czyni¹c i
uzdrawiaj¹c...” (Dz 10,38), lecz¹c „wszystkie choroby i wszystkie
s³aboœci” (Mt 9,35), sam oto zdaje siê najbardziej zas³ugiwaæ na
mi³osierdzie i wzywaæ do mi³osierdzia wówczas, gdy zostaje przybity do
Krzy¿a i na nim w straszliwych mêczarniach oddaje ducha. [...]
Jak cz³owiek, który prawdziwie i straszliwie cierpi, Chrystus zwraca
siê w Ogrójcu i na Kalwarii do Ojca - do tego Ojca, którego mi³oœæ g³osi³
ludziom, o którego mi³osierdziu œwiadczy³ ca³ym swoim postêpowaniem.
Ale nie zostaje Mu oszczêdzone - w³aœnie Jemu - to straszne cierpienie:
„w³asnego swego Syna Bóg nie oszczêdzi³”, ale „dla nas grzechem
uczyni³ Tego, który nie zna³ grzechu” (2 Kor 5,21), napisze œwiêty Pawe³,
ujmuj¹c w tych kilku s³owach ca³¹ g³êbiê tajemnicy Krzy¿a, a zarazem
Boski wymiar rzeczywistoœci Odkupienia.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum
*
*
*

Wszystko nam da³eœ, co daæ mog³eœ, Panie:
¯ywot najczystszy - a wiêc godzien krzy¿a I krzy¿ - lecz taki, co do gwiazd Twych zbli¿a Najœwiêtsze da³eœ w czasie powo³anie!
Tchem dzieje œwiata Tyœ przegi¹³ jak k³osy.
Do pe³niejszego dla nas wszêdzie ¿niwa Ziemiœ nam uj¹³ - a spuœci³ niebiosy
I serce Twoje nas zewsz¹d przykrywa!
Lecz woln¹ wolê musia³eœ zostawiæ Ty bez nas samych nie mo¿esz nas zbawiæ!
Boœ tak ugodni³ wysoko cz³owieka
I naród ka¿den - ¿e Twój zamys³ czeka.
Zawieszeñ w górze, a¿ w³asnym obiorem
Cz³owiek lub naród jego pójdzie torem! [...]
Wszystko nam da³eœ, co daæ mog³eœ Panie!
My nad otch³ani¹, na ciasnym przesmyku Skrzyd³a nam rosn¹
ju¿ na Zmartwychwstanie.
Zygmunt Krasiñski, Psalm dobrej woli

foto Wojciech Kapusta

Wartoœci¹ podstawow¹ dla ka¿dego cz³owieka jest jego w³asne ¿ycie - to
na nim opieraj¹ siê wszystkie inne dobra, które mo¿e zrealizowaæ w ¿yciu
osobistym oraz przyczyniæ siê do dobrego ¿ycia innych ludzi. Powszechnie
uwa¿a siê, ¿e zawód lekarza nale¿y do tych „specjalnych”, tzn. do tych, do
których trzeba mieæ powo³anie. Oczywiœcie ka¿dy cz³owiek powinien
rozeznaæ, do jakiego zawodu daje mu powo³anie Pan Bóg, jednak¿e
potocznie uwa¿a siê, ¿e bez pomocy Bo¿ej ³aski nie mo¿na byæ w³aœnie
dobrym lekarzem (choæ dotyczy to ka¿dego zawodu), gdy¿ lekarz pracuje na
styku tego, co mo¿e jako specjalista i tego, co daje sam Bóg, Stwórca
niepowtarzalnego ¿ycia cz³owieka.
Wojenna zawierucha degraduje moralnie do tego stopnia, ¿e nawet kraje
cywilizowane staj¹ siê barbarzyñskie, czego Europa - i nie tylko – nie raz w
dziejach doœwiadcza³a. W tych okrutnych warunkach wiele dobrych ludzi z
organizacji humanitarnych, w tym tak¿e lekarzy, decyduje siê nara¿aæ siebie
samych, by nieœæ pomoc innym w ich podstawowym zagro¿eniu. To oni
ryzykuj¹ w³asne ¿ycie, aby ratowaæ innych. W tym w³aœnie, gdy czyni¹ to w
Bo¿ym Duchu, naœladuj¹ Pana Jezusa, który nie tylko nara¿a³ siê, ale i wyda³
siebie samego po to, by przez œmieræ na krzy¿u daæ nam ¿ycie wieczne.
Osoby te, choæ formowane do warunków, których laicy z pewnoœci¹ by
nie wytrzymali, maj¹ te same - jak ludzie - granice wytrzyma³oœci
cielesnoduchowej, podlegaj¹ pokusom, zmêczeniu, lêkom i chorobom.
Nierzadko ich pos³uga - po ludzku - jest pora¿k¹, gdy¿ ich podopieczni
umieraj¹. Papie¿ Franciszek zachêca nas wszystkich do modlitwy za tych,
którzy w mocy naturalnego powo³ania stykaj¹ siê z okrucieñstwem
wojennego z³a, aby mu nie ulegli, ale zawsze byli gotowi ratowaæ ¿ycie
ludzkie, w którym dzia³a Bo¿a ³aska przynosz¹ca zbawienie.
ks. Robert Janusz SJ, http://www.ampolska.co/

Nasi parafialni ksiê¿a w Wielki Czwartek obchodz¹ swoje Kap³añskie
Œwiêto. ¯yczymy im b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz wspomo¿enia Matki
Bo¿ej w ich trudnej pos³udze duszpasterskiej.

MODLITWA ZA NASZYCH DUSZPASTERZY

P

anie Jezu, daj swoim s³ugom, kap³anom, serca czyste, zdolne kochaæ
tylko Ciebie. Daj im serca otwarte na Twoje zamys³y i zamkniête na
ciasne ambicje i miêdzyludzkie wspó³zawodnictwo. Daj im serca
gotowe stawiæ czo³a wszelkim trudnoœciom, pokusom, s³aboœci¹,
znudzeniu i zmêczeniu. Obdarz ich mêstwem w walce ze z³em. Naucz ich
pasterskiej troski o zaginione owce i uczyñ œwiat³ymi przewodnikami na
drogach zw¹tpieñ i za³amañ. Zanurz ich w swojej œwiêtoœci, aby ich ¿ycie
by³o znakiem, w którym ludzie rozpoznaj¹ Ciebie, Panie. Amen.

Niech Zmartwychwsta³y Chrystus nape³ni
serca pokojem i mi³oœci¹, niech podwoi si³y do
pokonywania ¿yciowych trudnoœci, wzmocni
wiarê w ludzi, obudzi radoœæ ¿ycia i pozwoli
z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Spokojnych, spêdzonych w gronie
najbli¿szych,
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
¿yczy Czytelnikom
Redakcja “Rodziny Osowskiej”
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UCZESTNICZMY W LITURGII
TRIDUUM PASCHALNEGO

L

iturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna.
W Wielkim Tygodniu Koœció³ celebruje misterium zbawienia
dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach swego ziemskiego
¿ycia, rozpoczynaj¹c od Jego mesjañskiego wjazdu do Jerozolimy, a¿ do
b³ogos³awionej mêki i chwalebnego zmartwychwstania. Okres Wielkiego
Postu trwa do Wielkiego Czwartku. W Wielki Czwartek rozpoczyna siê
Triduum Paschalne.
Œwiête Triduum Paschalne Mêki i Zmartwychwstania Pañskiego
jaœnieje jako szczyt ca³ego roku Liturgicznego. Rozpoczyna siê Msz¹
Wieczerzy Pañskiej, ma swoje maksimum w Wigilii Paschalnej i koñczy siê
Niedziel¹ Zmartwychwstania Pañskiego.
W czasie Mszy
Wieczerzy Pañskiej
(pocz. o 19.00), podczas
uroczystego œpiewu
Chwa³a na wysokoœci
Bogu... rozbrzmiewaj¹
d z w o n y, d z w o n k i
i organy. Po zakoñczeniu hymny milkn¹ a¿
do Wigilii Paschalnej.
Liturgia Mszy Wieczerzy Pañskiej przypomina ow¹ Ostatni¹
Wieczerzê, kiedy to Pan
Jezus, tej nocy, której
by³ wydany i umi³owawszy swoich na œwiecie a¿ do koñca, ofiarowa³ Bogu Ojcu pod
postaciami chleba i wina swoje Cia³o i swoj¹ Krew, da³ Aposto³om do
spo¿ycia oraz im i ich nastêpcom w kap³añstwie nakaza³, aby je ofiarowali.
A wiêc w Wielki Czwartek upamiêtniamy dzieñ, w którym Jezus Chrystus
ustanowi³ Eucharystiê, sakrament, w którym pragn¹³ uobecniæ dar
z samego siebie dokonany na krzy¿u.
W Wielki Pi¹tek, w dniu, w którym “Chrystus zosta³ ofiarowany jako
nasza Pascha”, Koœció³ rozmyœlaj¹c nad Mêk¹ swojego Pana i Oblubieñca
oraz adoruj¹c krzy¿, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa
umieraj¹cego na Krzy¿u i wstawia siê do Boga za zbawienie ca³ego œwiata.
Pocz¹tek liturgii o 18.00. Ofiary pieniê¿ne, sk³adane w tym dniu, przezna-

W

czone s¹ na utrzymanie Bazyliki Grobu
Bo¿ego w Jerozolimie. W Wielki Pi¹tek
obowi¹zuje post œcis³y, ale zachêca siê
wiernych do zachowania
wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych
a¿ do celebracji Wigilii Paschalnej.
Pamiêtajmy, ¿e w Wielki Pi¹tek
rozpoczyna siê Nowenna do Mi³osierdzia
Bo¿ego - pierwszy dzieñ Nowenny.
W Wielk¹ Sobotê Koœció³ trwa przy
Grobie Pana, rozwa¿aj¹c Jego mêkê,
œmieræ i zst¹pienie do otch³ani, w poœcie
i modlitwie oczekuj¹c Jego zmartwychwstania. Od Wielkiego Pi¹tku odbywa siê
adoracja przy Bo¿ym Grobie.
B³ogos³awieñstwo pokarmów na stó³
wielkanocny w ci¹gu dnia dokonuj¹
kap³ani. Triduum Paschalne ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej (pocz.
o 21.00), któr¹ uwa¿a siê za matkê
wszystkich wigilii. Koœció³ czuwaj¹c
oczekuje zmartwychwstania Chrystusa. Jest to piêkna liturgia œwiat³a,
liturgia s³owa Bo¿ego, odnowienie
przyrzeczeñ chrzcielnych. Hymn:
Chwa³a na wysokoœci Bogu...,
œpiewamy uroczyœcie z dŸwiêkiem
dzwonów i organów. Obrusem
pokrywana jest pusta mensa i nastêpuje
kanon Mszy œwiêtej wigilijnej.
W Niedzielê Zmartwychwstania
Pañskiego w naszej Parafii odprawiana
jest o godzinie 6.00 Uroczysta Msza
œwiêta z procesj¹ rezurekcyjn¹ wokó³
koœcio³a.
Uczestnictwo w nabo¿eñstwach
Triduum Paschalnego powinno byæ
œwiadome i warto nie ograniczaæ swego
czasu dla Boga, lecz skorzystaæ z okazji
i daæ siê wci¹gn¹æ w pe³n¹ znaczeñ
liturgiê.
Wybrane wersety z diecezjalnego Kalendarza Liturgicznego 2019 zestawi³ JJ

BIERZMOWANIE W PARAFII

czwartek 21. marca odby³a siê uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Szafarzem sakramentu by³ JE Ksi¹dz Arcybiskup
S³awoj Leszek G³ódŸ, Metropolita Gdañski. Pod Jego przewodnictwem odprawiona zosta³a Msza œw. koncelebrowana przez ksiê¿y naszego
dekanatu. Do Sakramentu przyst¹pi³o 62 m³odych parafian, których przygotowywa³ ksi¹dz Marek Górzyñski. Gra³ zespó³ EFFATHA.

Foto: £ukasz Wolak
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WIELKI TYDZIEÑ 2019
SPOWIED ŒWIÊTA
WIELKI PONIEDZIA£EK – 15. kwietnia WIELKI WTOREK – 16. kwietnia WIELKA ŒRODA - 17. kwietnia
od 7.15 do 8.30
od 7.15 do 8.30
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00
od 17.00 do 20.00
od 17.00 do 20.00

TRIDUUM

PA S C H A L N E

WIELKI CZWARTEK -

18. kwietnia

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.
GODZ. 10.00 - MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA

GODZ. 19.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ
PO MSZY ŒW. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) DO GODZ. 23.00

WIELKI PI¥TEK -

19. kwietnia

GODZ. 8.00 – LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH – GÓRNY KOŒCIÓ£
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 18.00
GODZ. 15.00 - ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 18.00 - LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA
SPOWIED ŒW. OD GODZ. 20.00 DO GODZ. 24.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£
PO LITURGII CA£ONOCNA ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM W DOLNYM
KOŒCIELE (BEZ PRZERWY DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ), NA KTÓR¥ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN
DO GODZ. 24.00 (W WIELKI PI¥TEK) ADORACJA INDYWIDUALNA W CISZY
OD GODZ. 24.00 DO GODZ. 7.00 RANO W WIELK¥ SOBOTÊ ADORACJÊ PROWADZ¥:
24.00 – 1.00: MARANA THA, PZ CARITAS
1.00 – 2.00: KOŒCIÓ£ DOMOWY, ALLEGRETTO, EFFATHA
2.00 – 3.00: CHÓR, SEMPER FIDELIS
3.00 – 4.00: MATKI W MODLITWIE
4.00 – 6.00: RODZINA SZENSZTACKA
6.00 – 7.00: RODZINA RÓ¯AÑCOWA

WIELKA SOBOTA -

20. kwietnia

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM (DOLNY KOŒCIÓ£)
PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
GODZ. 7.00 - LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA (DOLNY KOŒCIÓ£)

ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 (GÓRNY KOŒCIÓ£)
W TYM DNIU SK£ADAMY W OFIERZE RODZINNE SKARBONKI JA£MU¯NY WIELKOPOSTNEJ, JAK RÓWNIE¯
¯YWNOŒÆ DLA OSÓB POTRZEBUJ¥CYCH NASZEJ POMOCY ORAZ DARY RZECZOWE DLA HOSPICJUM DZIECIÊCEGO

SPOWIED ŒW. TYLKO DLA CHRZESTNYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17.00 DO 19.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 21.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy œwiece)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO - 21. kwietnia
GODZ. 6.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥
NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7.30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY - 22. kwietnia
MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ. O GODZ. 13.30 MSZA ŒW. CHRZCIELNA.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

A L L E L U J A !!!
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Z cyklu: B³ogos³awieni Mêczennicy Koœcio³a Gdañskiego

B³. Ks. Marian Górecki
(1903 - 1940)

U

rodzi³ siê 21. maja 1903 roku w Poznaniu. Po ukoñczeniu
podstawówki uczêszcza³ do Szko³y Handlowej. Kiedy w po³owie
roku 1920 ruszy³a ofensywa rosyjska, wiedziony pragnieniem
obrony ojczyzny, na ochotnika zg³osi³ siê do
wojska. Po podpisaniu pokoju ryskiego wróci³
do szko³y i w roku 1923 z³o¿y³ maturê.
30. czerwca tego¿ roku zg³asza siê do
seminarium w Poznaniu i zostaje przyjêty,
a 1. lipca 1928 roku otrzymuje œwiêcenia
kap³añskie. Jako wikariusz pracowa³
w Lesznie i w Wolsztynie.
W roku 1937 na proœbê biskupa
gdañskiego i za zgod¹ kardyna³a Augusta
Hlonda, podejmuje pracê duszpastersk¹
w Gdañsku. Zostaje mu powierzona praca
przy kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w Gdañsku - Nowym Porcie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem tamtejszej Polonii. Zamieszka³ ze swoimi rodzicami wœród
biedoty w jednym z domków koszarowych. Warto zaznaczyæ, ¿e nie pobiera³
op³at za swoje pos³ugi, bo uwa¿a³, ¿e wystarczy mu pensja prefekta
gimnazjum. Natomiast w latach 1934 - 1936 pe³ni³ funkcjê kapelana na
Westerplatte.
Ca³ym sercem anga¿uje siê w dzia³alnoœæ duszpastersko - narodow¹. To
szczególnie zwróci³o uwagê hitlerowskich w³adz Gdañska i rozpoczê³y siê

nieustanne inwigilacje, nêkania i groŸby.
1. wrzeœnia 1939 roku ju¿ o czwartej rano zosta³ aresztowany, pobity;
nie pozwolono mu nawet normalnie siê ubraæ. Razem z innymi gdañskimi
ksiê¿mi i polonijn¹ inteligencj¹ zosta³ umieszczony w Victoria Schule.
Nastêpnego dnia przeniesiono ich do nowopowstaj¹cego obozu
koncentracyjnego w Stutthofie. Ksiê¿y i nauczycieli umieszczono w jednym
z baraków i musieli wykonywaæ wszystkie prace, biegaj¹c z materia³ami
budowlanymi; jednoczeœnie byli bici i popychani. Potem ksi¹dz Marian
pracowa³ przy wyrêbie drzewa w lesie, a w obozie jak i inni ksiê¿a czyœci³
latryny.
Zdarza³o siê, ¿e przychodzi³y paczki i jedzenie, ale ksiê¿a ich nigdy nie
otrzymywali. Matka ksiêdza Mariana kilka razy osobiœcie próbowa³a
przekazaæ paczkê: „¯ydom i klerykom w ¿adnym przypadku jedzenie siê nie
nale¿y”.
Szczególnym przeœladowc¹ kap³anów by³ SS-man Neubauer, który
martwi³ siê, ¿e oni jeszcze ci¹gle ¿yj¹. Jak przewrotni mog¹ byæ oprawcy
niemieccy, œwiadczy choæby to, ¿e w Niedzielê Palmow¹ w roku 1940
utworzono tak zwan¹ karn¹ kompaniê. Bez przerwy musieli biegaæ
i æwiczyæ. Ksi¹dz Marian by³ œwiadom, ¿e zbli¿a siê koniec i rzeczywiœcie
w Wielki Pi¹tek ksiê¿a i wy¿si urzêdnicy polscy zostali rozstrzelani
w pobliskim lesie.
4. grudnia 1946 roku zosta³a przeprowadzona ekshumacja i pochowano
ich „Na Zaspie”, na cmentarzu zas³u¿onych.
Parafianie ksiêdza Góreckiego wspominaj¹ go jako gorliwego,
odwa¿nego kap³ana. By³ powszechnie szanowany i lubiany. Dobry znajomy
ksiêdza publicznie oœwiadczy³, ¿e ksi¹dz Marian w obliczu œmierci modli³
siê: „Panie, odpuœæ im, bo nie wiedz¹, co czyni¹.”
Ksi¹dz Henryk Bietzke

Sakramentu. Rozpoczê³a siê ona po Mszy œw. o godz. 8.00 i trwa³a do godz.
17.00.
W Adoracji Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie
asz Parafialny CARITAS sk³ada serdeczne Bóg Zap³aæ za ofiary uczestniczy³y grupy duszpasterskie dzia³aj¹ce w naszej parafii oraz wielu
z³o¿one podczas zbiórek zorganizowanych na terenie naszej parafii parafian. Ofiarowaliœmy tê Adoracjê w sposób szczególny w intencji
na rzecz poszkodowanej rodziny z ulicy Biwakowej. Miesi¹c temu naszych rekolekcji wielkopostnych.
do puszek na ten cel zebrano 18 tys. z³, w trakcie niedzielnego koncertu
W pi¹tek i sobotê (29 i 30 marca) nasz
12 tys. z³. W sumie zebrano 30 tys. z³. Kwota 3 tys. z³ pos³u¿y³a na pokrycie parafialny CARITAS prowadzi³ zbiórkê
kosztów wynajmu mieszkania do czasu otrzymania z miasta lokalu ¿ywnoœci w ramach ogólnopolskiej akcji
zastêpczego (w tym wynajmu pokoju w pensjonacie na kilka dni), zakup TAK POMAGAM. Akcja by³a prowadzoniezbêdnej odzie¿y osobistej oraz obuwia, zakup ¿ywnoœci (bezpoœrednio po na w sklepach Marcin, Mariol i Delfin.
po¿arze). Pozosta³e œrodki tj, kwota 27 tys. z³ zosta³a przekazana na konto
Zakoñczyliœmy rekolekcje wielkoStowarzyszenia "INNE JEST PIÊKNE", które koordynuje obecnie dzia³ania
postne. Dziêkujemy dyrekcjom, nauczyodbudowy domu. Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za okazan¹ pomoc
cielom i katechetom ze SP 81 i szko³y
naszym parafianom.
Happy Kids za pomoc podczas rekolekcji,
W œrodê 13. marca, w naszym dolnym
odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci ze szko³y do koœcio³a. Niech
koœciele, odby³ siê wieczór autorski ksiêdza
nasze rekolekcje wielkopostne przynios¹ nam wszystkim b³ogos³awione
Krzysztofa Konkola, promuj¹cy tomik
owoce.
wierszy zatytu³owany Oratorium - Czas
W niedzielê 31. marca o godzinie 18.00 nasz Chór parafialny
i miejsce. Ten zbiór wierszy powsta³
uczestniczy³ w du¿ym koœciele w Chwaszczynie we wspólnym Rozwa¿aniu
podczas trzyletniego pobytu ksiêdza
Mêki Pañskiej. Nasz Chór wspó³tworzy³ swoim œpiewem 10 obrazów Mêki
w naszej parafii. Zainteresowanie tym
Jezusa Chrystusa. Wierni uczestniczyli t³umnie w tym Rozwa¿aniu.
spotkaniem by³o du¿e.
W pi¹tek 5. kwietnia o godzinie 20.30 grupa 25. naszych parafian pod
Od czwartku 14. marca trwa turniej szachowy o Puchar Ksiêdza
kierownictwem ksiêdza Marka wyruszy³a w kierunku klasztoru
Proboszcza. Odbywa siê w czwartki: dla dzieci od 17.00 do 18.00, a dla
w Grabowcu, uczestnicz¹c w ekstremalnej drodze krzy¿owej. Grupa
m³odzie¿y i doros³ych od 18.00 do 20.00. Mo¿na siê jeszcze zg³aszaæ do
przeby³a dystans 27. kilometrów, modl¹c siê przy kolejnych 14. stacjach.
udzia³u w tym turnieju.
Do klasztoru w Grabowcu dotar³a oko³o 4. nad ranem. O 6.30 uczestniczy³a
W niedzielê 24. marca o godzinie w klasztorze w Jutrzni, a o 7.50 we mszy œwiêtej.
18.00 w naszym koœciele odby³ siê
W pi¹tek 12. kwietnia odprawiono nabo¿eñstwo drogi krzy¿owej
koncert:
Muzyka o zmierzchu.
ulicami naszej dzielnicy. Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê przy naszym koœciele
Osowscy muzycy - osowskim
i uczestnicy przeszli ulicami: Zeusa, Biwakow¹, Balcerskiego,
s¹siadom.
Niedzia³kowskiego, Kozioro¿ca, Jednoro¿ca, Diany, Artemidy i Wodnika
Wy s t ¹ p i l i : E w a N a c z k do koœcio³a Œw. Polikarpa, gdzie nast¹pi³o zakoñczenie. Jak w poprzednich
Jankowska, Anna Wandtke, Donata
latach w nabo¿eñstwie uczestniczy³o wielu mieszkañców dzielnicy Osowa,
Zuliani, Adam Jankowski, Tadeusz
szczególnie du¿o m³odzie¿y.
Kassak, Roman Perucki i Pawe³
Rodzina Ró¿añcowa organizuje 3-dniow¹ pielgrzymkê do
Rydel.
Frekwencja by³a du¿a, by³o Czêstochowy, na Jasn¹ Górê w dniach 17-19 maja. Przejazd mikrobusem.
ponad 170 osób. W trakcie koncertu W programie: dom rodzinny Œw. Faustyny w G³ogowcu, Jasna Góra,
by³y zbierane datki na pomoc rodzinie z Biwakowej, poszkodowanej Bazylika Matki Bo¿ej Patronki Rodzin w Leœniowie, Sanktuarium Bo¿ego
w po¿arze. Zebrano 12.000 z³. Za okazane serce - artystom i ofiarodawcom - Grobu w Miechowie, Kalisz, Licheñ i Toruñ. Koszt: 380 z³. Informacje
i zapisy: p. Halina Czubak tel.: 58 552-52-28; p. Gra¿yna Bieszke 606 288
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
793; p. Danuta Leszczewicz 509 856 283. Szczegó³y na tablicach og³oszeñ
W sobotê 30. marca, przypad³a naszej parafii - w ramach nieustannej
i na naszej stronie internetowej.
Adoracji w naszej Archidiecezji - ca³odzienna Adoracja Najœwiêtszego
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WYDAWCA: PARAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
Druk do u¿ytku wewnêtrznego.
Adres e-mail do korespondencji: a.balk@chello.pl lub jurbaja@op.pl
Uwaga: Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl
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