
Œwiête Triduum Paschalne
Mêki, Œmierci

i Zmartwychwstania Jezusa

Najwiêksze misteria ludzkiego odkupienia sprawuje 
Koœció³ co roku pocz¹wszy od Mszy wieczornej 
Wielkiego Czwartku a¿ do Nieszporów Niedzieli 

Zmartwychwstania. Czas ten s³usznie jest okreœlony jako 
„Triduum Chrystusa ukrzy¿owanego, pogrzebanego 
i zmartwychwsta³ego”. Nazywa siê go „Triduum Paschalnym”, 
poniewa¿ uobecnia siê wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to 
jest przejœcia Pana z tego œwiata do Ojca. Przez sprawowanie tego 
misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych, Koœció³ 
jednoczy siê wewnêtrznie z Chrystusem, swoim Oblubieñcem.
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na marzec

Ewangelizacyjna: Aby Koœció³ w Chinach trwa³ w wiernoœci 
Ewangelii i wzrasta³ w jednoœci.

WIELKI TYDZIEÑ
w naszej Parafii - program na stronie 3 

hrystus Zmartwychwsta³y jest dla nas 
Ÿród³em najwiêkszej nadziei. On pokonuje Cœmieræ i otwiera nam dostêp do nowego 

¿ycia. Dziêki Niemu nasze ¿ycie jest piêkne, bo ma 
cel. Mimo pandemii dzielimy siê z Wami radoœci¹ 
ze œwiêtowania Wielkanocy i ¿yczymy Bo¿ych 
³ask, odwagi w g³oszeniu prawdy o zwyciêstwie 
¿ycia nad œmierci¹ i codziennej bliskoœci Boga, 
który ¿yje i jest z nami.

Redakcja Rodziny Osowskiej”„

WIADOMOŒCI  PARAFIALNE
Na pocz¹tku mi³a wiadomoœæ. Informujemy, ¿e na Mszy œw. 

w dniu 5 marca (dzieñ bierzmowania), ksi¹dz Arcybiskup S³awoj 
Leszek G³ódŸ wrêczy³ naszemu proboszczowi ksiêdzu kanonikowi 
Wojciechowi Tokarzowi dekret mianuj¹cy go Dziekanem dekanatu 
Gdañsk Oliwa na okres od 3 lutego 2020 roku do 3 lutego 2025 roku. 
Wicedziekanem mianowany zosta³ O. Albin Chor¹¿y (Ocist).

Gratulujemy wszyscy ksiêdzu Wojciechowi i ¿yczymy, aby dobry 
Bóg wspomaga³ go w zwiêkszonych obowi¹zkach.

Sk³adamy gor¹ce podziêkowania dla wszystkich Parafian za 
duchow¹ ³¹cznoœæ z parafi¹ oraz wsparcie materialne poprzez wp³aty 
na konto parafii. Bóg zap³aæ!

Ks. Arcybiskup Metropolita Gdañski udzieli³ dyspensy od 
udzia³u w niedzielnej Mszy œw. wszystkim wiernym archidiecezji 
gdañskiej oraz osobom przebywaj¹cym na jej terenie. Dyspensa 
obowi¹zuje do odwo³ania. Jednoczeœnie poprosi³ osoby z niej 
korzystaj¹ce o duchow¹ ³¹cznoœæ ze wspólnot¹ Koœcio³a za 
poœrednictwem transmisji w œrodkach masowego przekazu.

Poni¿ej zamieszczamy modlitwê, któr¹ mo¿emy odmówiæ ³¹cz¹c 
siê z Cia³em Chrystusa w komunii duchowej.

W tym roku Triduum Paschalne prze¿ywaæ bêdziemy 
w warunkach restrykcji zwi¹zanych z walk¹ z koronawirusem. 
Specjalny dekret w tej sprawie wyda³a watykañska Kongregacja 
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, a ukonkretni³y je 
wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi Diecezjalni wydali szczegó³owe rozporz¹dzenia 
w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny 
Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notê Penitencjarii 
Apostolskiej z 19 marca br. jak równie¿ w oparciu o wskazania 
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Dekret Metropolity Gdañskiego o celebracji Wielkiego 
Tygodnia i Triduum Paschalnego w stanie epidemii  nasza Parafia 
otrzyma³a 3 kwietnia.

MODLITWA  W  KOMUNII  DUCHOWEJ

Klêkam u Twoich stóp, o mój Jezu i przynoszê Ci skruszone 
serce, które pogr¹¿a siê w nicoœci i w Twej œwiêtej obecnoœci. 
Uwielbiam Ciê w Sakramencie Twej mi³oœci, pragnê przyj¹æ Ciê 
w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczêœcie 
p³yn¹ce z komunii sakramentalnej, pragnê przyj¹æ Ciê w duchu. 

PrzyjdŸ do mnie, o mój Jezu, abym przyszed³ do Ciebie. Niech 
Twoja mi³oœæ rozpali mnie ca³ego na ¿ycie i na œmieræ. Wierzê 
w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Modlitwa papie¿a Franciszka

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.

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w zwi¹zku 
z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i inwestycyjnych. 
Wsparcie mo¿na przekazaæ 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



2 RODZINA   OSOWSKA  NR 3(237)                                                                                                          

Œ
wiêta Paschalne rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej 
w Wielki Czwartek (tak naprawdê ta Msza nale¿y ju¿ do pi¹tku), 
a koñcz¹ drugimi Nieszporami w Niedzielê Zmartwychwstania 

Pañskiego. Triduum to Pi¹tek, Sobota, Niedziela (a nie Czwartek, 
Pi¹tek,  Sobota). Œwiêto, choæ sk³ada siê z trzech dni, a ka¿dy z nich 
ma inny charakter i œwiêtujemy go w odmienny sposób, to jednak 
mamy do czynienia z jedn¹ uroczystoœci¹ - jedn¹ tajemnic¹: mêk¹, 
œmierci¹ i zmartwychwstaniem naszego Pana.

Rozpoczynaj¹ca Œwiête Triduum Paschalne Msza Wieczerzy 
Pañskiej, która jest sprawowana w Czwartek wieczorem (wed³ug 
tradycjo ¿ydowskiej, a tak¿e koœcielnej, mówi¹cej o tym, ¿e dzieñ 
zaczyna siê po zachodzie s³oñca), nale¿y ju¿ tak naprawdê do 
Wielkiego Pi¹tku.

Po Mszy Wieczerzy nie ma b³ogos³awieñstwa, nie koñczy siê 
liturgia, bo jest ona kontynuowana w Liturgii Wielkiego Pi¹tku 
(zwróæmy uwagê. ¿e liturgii w Wielki Pi¹tek nie zaczyna siê znakiem 
krzy¿a).

Podczas Liturgii Wielkiego Pi¹tku spo¿ywamy przeistoczone 
Cia³o Chrystusa. Przeistoczone kiedy? W³aœnie podczas Mszy 
Wieczerzy. Podczas obydwu liturgii czyta siê tê sam¹ Ewangeliê 
wg œw. Jana. To tak naprawdê ta sama Eucharystia.

MANDATUM, CZYLI UMYCIE NÓG
Obrzêd charakterystyczny dla Mszy 

Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek 
jest nawi¹zaniem do gestu Pana Jezusa, 
opisanego przez œw. Jana Ewangelistê:

“I zacz¹³ obmywaæ uczniom nogi 
i ocieraæ przeœcierad³em, którym by³ 
przepasany” (J 13,5). Obrzêd ten 
przypomina wszystkim sprawuj¹cym jak¹kolwiek w³adzê, s³u¿¹c i 
odrzucaj¹c nieustannie sw¹ pychê.

OBNA¯ENIE O£TARZA
Na koniec Mszy Wieczerzy Pañskiej, gdy Najœwiêtszy Sakrament 

przenosi siê do kaplicy przechowania, o³tarz zostaje obna¿ony. Nie 
ma obrusów, nie ma œwieczników. Ten znak jest czyniony na pami¹tkê 
obna¿enia Jezusa z szat. Odbywa siê w milczeniu.

PROSTRACJA
To symboliczny gest padniêcia na twarz, rozpoczynaj¹cy Liturgiê 

Mêki Pañskiej w Wielki Pi¹tek. Przewodnicz¹cy liturgii pada na twarz 
- jest to bardzo przejmuj¹cy znak, który odnosi nas  równie¿ do 
momentu œwiêceñ prezbiteratu.

ADORACJA KRZY¯A
Jest to kulminacyjny moment 

wielkopi¹tkowej liturgii.
Krzy¿ jest przes³oniêty fioletow¹ 

zas³on¹. Adoracja Krzy¿a jest poprzedzona 
trzykrotnym wezwaniem “Oto drzewo 
krzy¿a”, któremu towarzyszy stopniowe 
ods³anianie belek krzy¿a.

CZUWANIE NA CZEŒÆ PANA
Wszystkie obrzêdy Wigilii Paschalnej odbywaj¹ siê w nocy, nie 

wolno ich rozpoczynaæ, zanim nie zapadnie zmrok. Charakter 
czuwania nawi¹zuje do istotnych wydarzeñ w historii zbawienia, jak 
równie¿ jest wyrazem czujnoœci chrzeœcijanina - oznacza gotowoœæ 
na przyjœcie Pana.

OGIEÑ
Na rozpoczêcie Liturgii Wigilii Paschalnej poza koœcio³em 

w odpowiednim miejscu przygotowuje siê ognisko w celu 
pob³ogos³awienia nowego ognia. Jego p³omieñ powinien byæ taki, 
aby rozproszyæ ciemnoœci rozjaœniæ noc. Du¿e znaczenie w tym 
obrzêdzie ma zestawienie ciemnoœci i œwiat³a, aby doœwiadczyæ, 
z czego wyprowadzi³ nas Chrystus. Œwiat³o Chrystusa wkracza 
w ¿ycie, aby rozproszyæ ciemnoœci.

PASCHA£
Od ogniska zapalana jest œwieca 

paschalna. To du¿a, bogato zdobiona 
woskowa œwieca przygotowana na 
pocz¹tku Wigilii Paschalnej. Wnoszona 
do nieoœwietlonego koœcio³a staje siê 
pierwsz¹ zwiastunk¹ Zmartwychwstania. 
Po wezwanie “Œwiat³o Chrystusa” jej 
p³omieñ zostaje przekazany wiernym i po chwili ca³a œwi¹tynia 
zostaje opromieniona blaskiem œwiec.

Na œwiecy umieszczone s¹ symbole: cyfry bie¿¹cego roku oraz 
pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu - odnosz¹ siê one do 
Chrystusa Zmartwychwsta³ego, który jest Panem czasu. Natomiast 
przez piêæ “gwoŸdzi” wspomina siê zbawczy wymiar Mêki Jezusa 
i poniesionych przez Niego ran.

LITURGIA CHRZCIELNA
Wielka Noc Zmartwychwstania jest najbardziej odpowiednim 

czasem do udzielania chrztu. Woda staje siê symbolem obmycia 
z grzechu pierworodnego, co dokonuje siê w chrzcie. Chrzest lub 
odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych staj¹ siê centrum Paschy. Po 
chrzcie nastêpuje wyrzeczenie siê z³a i wyznanie wiary. Jest ono 
z³¹czone z tajemnic¹ chrztu i stanowi jego integraln¹ czêœæ. Co raz 
dokona³o siê w chrzcie, Bóg bêdzie powtarza³ przez ró¿ne 
wydarzenia w ca³ym naszym ¿yciu.

PROCESJA REZUREKCYJNA
To uroczyste og³oszenie zmartwych-

wstania Chrystusa i wezwanie ca³ego 
stworzenia do udzia³u w Jego triumfie. 
Procesja mo¿e siê odbyæ na zakoñczenie 
Wigilii Paschalnej, w nocy z soboty na 
niedzielê lub o œwicie w wielkanocny 
poranek przed tradycyjn¹ Rezurekcj¹. Na 
czele procesji niesie siê krzy¿ przyozdobiony czerwon¹ stu³¹ lub 
figurê Zmartwychwsta³ego - oba znaki symbolizuj¹ zwyciêstwo 
Chrystusa nad œmierci¹, piek³em i szatanem.

*     *     *
Powy¿szy tekst przekopiowa³em z Niedzieli, nr 15, 2019, s.18, 

aby wyjaœniæ pewne szczegó³y oraz przypomnieæ pe³ny przebieg 
celebracji Triduum Paschalnego. W tym roku bowiem, w zwi¹zku 
z pandemi¹, przebieg obchodów bedzie skrócony do minimum. 
Miêdzy innymi w Wieczerzy Pañskiej pominiêty bêdzie obrzêd 
umycia nóg (mandatum) oraz procesja do “Ciemnicy”, pomija siê 
równie¿ procesjê do o³tarza wystawienia, czyli tzw. „Ciemnicy”, 
w Wielk¹ Sobotê nie bêdzie tradycyjnego œwiêcenia pokarmów, 
a przy obrzêdzie œwiat³a nie bêdzie ogniska, a tylko zapalenie œwiecy 
i bez procesji odœpiewane orêdzie wielkanocne; nie bêdzie procesji 
rezurekcyjnej. Poza tym w Archidiecezji Gdañskiej, a tak¿e w naszej 
Parafii, wszystkie celebracje Triduum Paschalnego bêd¹ 
sprawowane bez udzia³u wiernych, z wyj¹tkiem koniecznej asysty 
liturgicznej w liczbie nie przekraczaj¹cej piêæ osób, która stanowiæ 
bêdzie reprezentacjê Ludu Bo¿ego. Bêdziemy wiêc “zdalnie” 
uczestniczyæ w Triduum Paschalnym w naszych domach.

JJ

TAJEMNICA  TRZECH  DNI
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B£OGOS£AWIEÑSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSI£KIEM
W NIEDZIELÊ ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO

Przed rozpoczêciem mo¿na zapaliæ œwiecê, symbol Chrystusa zmartwychwsta³ego. Nastêpnie ojciec rodziny, matka lub ktoœ z domowników rozpoczyna 
modlitwê znakiem krzy¿a:

Wszyscy odpowiadaj¹:
Prowadz¹cy modlitwê mówi:

Nastêpnie ktoœ z domowników odczytuje tekst Pisma Œwiêtego (Mk 16,1-7).

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadz¹cy modlitwê mówi:

Wszyscy:
Prowadz¹cy modlitwê mówi dalej:

Wszyscy:
Prowadz¹cy modlitwê:
Prowadz¹cy modlitwê mówi: 

Wszyscy:
Potem ka¿dy z domowników mo¿e wypowiedzieæ ¿yczenia œwi¹teczne.
Na zakoñczenie posi³ku mo¿na wspólnie odmówiæ modlitwê:
Mo¿na tak¿e zaœpiewaæ wielkanocn¹ pieœñ, np

Liturgia domowa

 Zdrowaœ Maryjo…

W imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.
Amen.

Gromadzimy siê dzisiaj w naszej rodzinie, aby œwiêtowaæ pami¹tkê Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwyciêzca 
powsta³ z grobu, aby równie¿ nam ofiarowaæ pokój i nadziejê.

Z Ewangelii wed³ug œwiêtego Marka.
Po up³ywie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupi³y wonnoœci, ¿eby pójœæ namaœciæ Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy 
dzieñ tygodnia przysz³y dogrobu, gdy s³oñce wzesz³o. Gdy spojrza³y, zauwa¿y³y, ¿e kamieñ by³ odsuniêty. Wesz³y wiêc do grobu i ujrza³y m³odzieñca, 
siedz¹cego po prawej stronie, ubranego w bia³¹ szatê; i bardzo siê przestraszy³y. Lecz on rzek³ do nich: «Nie bójcie siê. Szukacie Jezusa z Nazaretu, 
ukrzy¿owanego; powsta³, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go z³o¿yli. Lecz idŸcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam 
Go ujrzycie, jak wam powiedzia³”»

Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje miêdzy nami. Da³ nam moc, abyœmy siê stali dzieæmi Bo¿ymi, dlatego oœmielamy siê mówiæ:
Ojcze nasz…

Ogarnijmy tak¿e modlitw¹ i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjació³. Módlmy siê szczególnie o zdrowie dla ca³ej naszej rodziny i o 
ustanie epidemii, proœmy za chorych, za lekarzy i ca³y personel medyczny oraz za wszystkie s³u¿by. B³agajmy za samotnych, opuszczonych i 
przygnêbionych, aby Zmartwychwsta³y Pan otworzy³ ich serca na nadziejê. Ogarnijmy modlitw¹ ca³y œwiat i proœmy zwracaj¹c siê do Maryi:

Pomódlmy siê tak¿e za zmar³ych. Wieczny odpoczynek, racz im daæ, Panie…
Módlmy siê.

Wys³awiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukaza³eœ siê uczniom przy ³amaniu chleba i zasiad³eœ z nimi do sto³u. 
B¹dŸ z nami, kiedy zwdziêcznoœci¹ bêdziemy spo¿ywaæ te dary: chleb przypominaj¹cy „chleb ¿ywy, który zst¹pi³ z nieba” i daj¹cy ¿ycie œwiatu; 
miêso, wêdliny i wszelkie pokarmy, które bêdziemy jedli na pami¹tkê baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spo¿y³eœ z Aposto³ami podczas 
Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego ¿ycia i naszego odrodzenia w chrzcie œwiêtym. Pozwól nam z wiar¹ prze¿ywaæ Twoj¹ obecnoœæ miêdzy 
nami i dojœæ do wiecznej uczty w domu Ojca. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu...
Zwyciêzca œmierci…

 

 

 

 

 
. 

WIELKI  TYDZIEÑ  W  NASZEJ  PARAFII

Wchodzimy w Wielki Tydzieñ. Przypominamy, ¿e ks. Arcybiskup Metropolita Gdañski udzieli³ dyspensy od udzia³u w niedzielnej 
Mszy œw. wszystkim wiernym archidiecezji gdañskiej oraz osobom przebywaj¹cym na jej terenie. Dyspensa obowi¹zuje do 
odwo³ania. Transmisja na ¿ywo  wszystkich Mszy œw. niedzielnych z naszego koœcio³a o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 

20.00 na Facebooku parafii.
Ca³y czas obowi¹zuje limit osób w œwi¹tyni: jednoczeœnie maksymalnie 5 wiernych (+kap³ani). Pierwszeñstwo udzia³u we Mszy 

œwiêtej pozostawmy osobom, które zamówi³y dan¹ intencjê.   
Nasza œwi¹tynia pozostaje otwarta w ci¹gu dnia. Do œrody w³¹cznie w dni powszednie - oprócz sta³ych Mszy œw. parafialnych, czyli 

o 7.15; 8.00, 17.00 i 18.00 - ka¿dy z ksiê¿y odprawia dodatkow¹ Mszê œw. w intencji zatrzymania pandemii, z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie 
o godz. 9.00, 9.30, 10.00 i 10.30. Podczas ka¿dej Mszy œw. jest mo¿liwoœæ skorzystania ze spowiedzi œw. - w dolnym koœciele. 

 Transmisja na ¿ywo Mszy œw. w dni powszednie o godz. 18.00 oraz adoracji od 20.15 i modlitwy ró¿añcowej o 20.30 do œrody w³¹cznie.
Biuro parafialne pozostaje nieczynne. Prosimy o kontakt telefoniczny - tel. dy¿urny: 516 707 922.
PZ Caritas informuje o mo¿liwoœci pomocy przy zakupie ¿ywnoœci i leków oraz - wraz z Bistro Barbik - o mo¿liwoœci otrzymania 

darmowych, ciep³ych obiadów przez osoby starsze, samotne i chore. Potrzebê takiej pomocy prosimy zg³aszaæ telefonicznie pod numer: 
511 170 172. Równie¿ mo¿na wspomóc Caritas poprzez wp³aty na parafialne konto bankowe z dopiskiem „Zbawiciel pomaga”. Wszystkim 
ofiarodawcom sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Na mocy Dekretu ks. Arcybiskupa Metropolity z 1 kwietnia celebracje Triduum Paschalnego bêd¹ sprawowane bez udzia³u wiernych. 
Wszystkie uroczystoœci bêdziemy transmitowaæ przez Facebooka. I tak: 
a

W Wielki Czwartek jest tylko jedna Msza œw. Wieczerzy Pañskiej o godz. 19.00. Po Mszy œw. Ró¿aniec i Koronka do Bo¿ego 
Mi³osierdzia (transmitowane przez Facebooka).

W Wielki Pi¹tek o 8.00 rano Liturgia Godzin (transmitowana przez Facebooka), sprawowana przez ksiê¿y bez udzia³u wiernych. Od 
9.00 koœció³ bêdzie otwarty na indywidualn¹ adoracjê do godz. 18.00. O 18.00 Liturgia Wielkiego Pi¹tku bez udzia³u wiernych 
(transmitowana przez Facebooka). Na koniec modlitwa ró¿añcowa i koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Nie ma nocnej adoracji 
Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim.

W Wielk¹ Sobotê o godz. 8.00 - Liturgia Godzin (bez udzia³u wiernych, transmitowana przez Facebooka). Od 9.00 adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu (indywidualna) w Grobie Pañskim w górnym koœciele do godz. 18.00. Bardzo prosimy o samodzielne 
dopilnowanie liczby osób (maksymalnie 5 osób). O 21.00 w sobotê Wigilia Paschalna bez udzia³u wiernych, transmitowana przez 
Facebooka. W Wielk¹ Sobotê nie bêdzie tradycyjnego œwiêcenia pokarmów. Ttekst modlitwy B³ogos³awieñstwa posi³ku przed œniadaniem 
wielkanocnym drukujemy poni¿ej. Ten obrzêd sprawujemy w Niedzielê Wielkanocn¹ przed œniadaniem.

W odniesieniu do Niedzieli Zmartwychwstania i Poniedzia³ku Wielkanocnego  informacje bêd¹ pojawiaæ siê na bie¿¹co, w miarê 
pojawiania siê nowych komunikatów ze strony w³adz pañstwowych i koœcielnych.

Z Og³oszeñ parafialnych na VI niedzielê Wielkiego Postu
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Koronawirus

Jedn¹ z cech obecnej epidemii jest niemal programowa 
samotnoœæ. Ale mo¿na i tê samotnoœæ przetworzyæ na coœ bardzo 
po¿ytecznego, na wielk¹ wartoœæ. Z jednej strony mo¿na z t¹ 

samotnoœci¹, zw³aszcza innych, walczyæ. Mo¿na podejmowaæ ró¿ne 
dzia³ania charytatywne. Tutaj ukazuje siê ogromna rola odruchu 
serca, s¹siedzkiej pomocy. Ale mamy te¿ wyj¹tkow¹ szansê odkrycia 
wartoœci wspólnoty, tak¿e wspólnoty Koœcio³a. Wielu têskni za t¹ 
wspólnot¹. Jest to zjawisko zupe³nie wyj¹tkowe, bo bycie we 
wspólnocie dotychczas zupe³nie nam spowszechnia³o i zobojêtnia³o. 
A teraz okazuje siê, ¿e jest dobrem reglamentowanym, dobrem 
po¿¹danym. Z drugiej strony mo¿na w³asn¹ samotnoœæ potraktowaæ 
jako wartoœæ, bo w tej przestrzeni brakuje czasami cz³owieka, ale jest 
Ten, który jest bli¿ej nas, ni¿ my sami jesteœmy. Wobec braku lub 
ograniczenia ³¹cznoœci z innymi, mo¿emy wchodziæ w komuniê ze 
S³owem i poprzez S³owo; na przyk³ad poprzez codzienn¹ lekturê 
Pisma Œwiêtego. Co Pan przez tego koronawirusa chce nam 
powiedzieæ?

Przed chwil¹ przeczyta³em: jeden z dziennikarzy komentuje, ¿e 
nic ju¿ nie bêdzie taki samo, ¿ycie nie wróci na te same tory, co przed 
pandemi¹; to znaczy wróci, ale na wielu obszarach nasz sposób 
funkcjonowania siê zmieni. Chodzi zw³aszcza o gospodarkê. Kryzys, 
utrata pracy, zmniejszenie zarobków czeka prawdopodobnie nas 
wszystkich. Ale ja piszê w gazetce religijnej i ta strona mnie 
szczególnie interesuje. Wprawdzie niedawno prezydent du¿ego 
miasta w Polsce drwi³, gdy umar³a pierwsza  ofiara koronawirusa, ¿e 
ofiara by³a bardzo religijna, widaæ, ¿e wiara i modlitwa nic jej nie 
pomog³a. Inny zaœ, przewodnicz¹cy partii, strofowa³ arcybiskupa 
G¹deckiego: “Wiem, ¿e Koœció³ dobrze siê czuje, kiedy s¹ 
pozamykane szko³y, uczelnie, biblioteki, kina, teatry, a otwarte s¹ 
koœcio³y, ale uprzejmie Pana informujê Panie Stanis³awie, i¿ czasy, 
kiedy siê wp³ywa³o na ludzi przez zaæmienie s³oñca, siê skoñczy³y. 
Mamy XXI wiek”. 

Jak widaæ, pewne wojenki nie ustan¹ nigdy. Tak by³o i bêdzie 

zawsze. Wojuj¹cy ateiœci zawsze i pod jakimkolwiek pretekstem, 
bêd¹ atakowaæ ludzi religijnych i atakuj¹, ¿e koœcio³y s¹ miejscem 
rozszerzania siê zarazy, a nie sejm, sklepy, targi czy tramwaje.

Nie chcê jednak z tak¹ postaw¹ polemizowaæ. Epidemie 
towarzyszy³y ludzkoœci pewnie od zarania. Wiemy, ¿e w II wieku 
epidemia zabi³a 25 procent ludnoœci Italii. Podobnie by³o w V i XIV 
wieku.

Dosyæ szczegó³owo jest opisana d¿uma w roku 1576 
w Mediolanie, gdy arcybiskupem by³ œw. Karol Boromeusz. 
Najpierw odbywa³y siê pokutne procesje, ale to nie uspokoi³o 
sytuacji. Potem razem z w³adz¹ zdecydowano siê na ca³kowit¹ 
kwarantannê. Nikomu nie wolno by³o wychodziæ z domu. 
Arcybiskup zdecydowa³, by na ulicach i placach budowano o³tarze, 
a ludzie mogli uczestniczyæ we mszy œwiêtej, mówi¹c jêzykiem 
wspó³czesnym w sposób “zdalny”, nie wychodz¹c z mieszkania. 
Czy to wam nie przypomina dzisiejszy interenet i obecn¹ formê 
uczestnictwa w liturgii?

Po ka¿dej mszy œwiêtej obecnie odmawiana jest modlitwa 
o ustanie epidemii. Obok innych œwiêtych tê sprawê polecamy 
œwiêtemu Rochowi. Dlaczego œw. Roch? Otó¿ ¿y³ na prze³omie XIV 
i XV wieku. Urodzi³ siê we Francji w Montpellier w dosyæ zamo¿nej 
rodzinie. Po œmierci rodziców sprzeda³ wszystkie dobra, rozda³ 
ubogim i wyruszy³ w piesz¹ pielgrzymkê do Rzymu. W drodze 
natrafi³ we w³oskim miasteczku na zarazê. Odwa¿nie pos³ugiwa³ 
chorym, a jego modlitwa nawet wielu uzdrawia³a.  Potem omy³kowo 
potraktowano go jako szpiega, torturowano go i zmar³ w wiêzieniu. 
W ikonografii œw. Roch czêsto jest przedstawiany jako wêdrowiec 
z psem, który w pyszczku nosi kartkê z napisem: “Kto w czasie 
zarazy poprosi o pomoc przez przyczynê œw. Rocha, bêdzie 
uzdrowiony”. Maj¹c takie zapewnienie warto z tego skorzystaæ.

A przecie¿ mamy nadto naszych szczególnych Patronów: Matkê 
Nieustaj¹cej Pomocy, œw. Józefa, œw. Wojciecha, œw. Antoniego, 
œw. Ritê, œw. Siostrê Faustynê i œw. Jana Paw³a II. Przy takim 
orêdownictwie efekt murowany, ale proszê pamiêtaæ o rozs¹dku 
w naszym zachowaniu i pewnej ostro¿noœci i kwarantannie.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

  
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   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

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

BIERZMOWANIE  W  PARAFII

W czwartek 5 marca odby³a 
siê uroczystoœæ Sakra-
mentu  Bierzmowania  

w naszej  Paraf i i .  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      
80 m³odych parafian, których przygo-
towywa³ ksi¹dz Jakub Karpeta. Gra³ 
zespó³ EFFATHA.

Foto: £ukasz Wolak

JUBILEUSZ  RÓ¯Y ŒW. JANA PAW£A II

W sobotê 29 lutego jedyna mêska w naszej parafii Ró¿a œw. Jana Paw³a II 
uroczyœcie rozpoczê³a dziesi¹ty rok swej pobo¿nej dzia³alnoœci; rok 
100 lecia urodzin swego Patrona. Najpierw ksi¹dz proboszcz senior 

Henryk Bietzke odprawi³, w intencji dwudziestu braci i ich rodzin, mszê œwiêt¹. 
Nastêpnie ca³a Ró¿a z towarzysz¹cymi osobami zesz³a do kawiarni Betania, gdzie 
przygotowana by³a kawa i herbata oraz ciasta domowego wypieku. By³ tak¿e tort 
jubileuszowy. Obecni byli ksi¹dz proboszcz Wojciech oraz ksi¹dz Henryk. 
Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze wœród wspomnieñ, pogawêdek 
i powa¿nych dyskusji.

Ró¿a œw. Jana Paw³a II powsta³a w lutym 2011 roku. Utworzy³ j¹ pan Józef 
Nowicki. Jak wszystkie nasze 11 ró¿ liczy 20 osób (4 tajemnice ró¿añca œwiêtego po 
5 osób). Zelatorem jest pan Józef Nowicki -  organizator Jubileuszu. 

 ̄ yczymy braciom tej Ró¿y i ich rodzinom b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
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