
Maryja, Królowa Polski
Tak wiêc patrzymy na wydarzenia dalekie i bliskie poprzez 

pryzmat tych wiekuistych s³ów, które zosta³y wypowiedziane z 
wysokoœci krzy¿a. Poprzez pryzmat tych s³ów, którymi cz³owiek 
zosta³ zawierzony Matce Boga jako Jej syn. W tym jednym 
cz³owieku wszyscy czujemy siê zawierzeni Maryi. I dlatego te¿ 
¿ujemy œwiadomoœci¹ tego zawierzenia Matce Bo¿ej jako ca³y 
naród = nie tylko ka¿dy z osobna, ale jako wielka wspólnota.

Czujemy siê objêci tym s³owem: “Oto syn Twój”; czujemy siê 
synem i uwa¿amy, ¿e Ona jest nasz¹ matk¹. A to Jej macierzyñstwo 
rozszerzamy do wszystkich pokoleñ, do dziejów dalekich i 
bliskich. Widzimy jego znaki i jego oznaki w rozwoju tych 
dziejów, które by³y i s¹ trudne, a przecie¿ nie przesta³y byæ dla nas 
zawsze pe³ne nadziei. Pozostaj¹ nasze! Pozostaj¹ nasze dlatego, ¿e 
mamy Matkê. Macierzyñstwo jest Ÿród³em to¿samoœci ka¿dego z 
nas. Pierwszym prawem do cz³owieczeñstwa jest to prawo, które 
³¹czy siê dla ka¿dego z nas z macierzyñstwem.

I tak to dziwne macierzyñstwo Maryi, przeniesione kiedyœ na 
Ewangelistê i Aposto³a Jana, a rozszerzone na tylu ludzi i na ca³e 
narody, w szczególnoœci na nasz naród, daje nam szczególne 
poczucie to¿samoœci.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum

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

NR 4(238) KWIECIEÑ 2020

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

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na maj

Ewangelizacyjna: Módlmy siê, aby diakoni, wierni s³u¿bie S³owa 
i ubogim, byli o¿ywiaj¹cym znakiem dla ca³ego Koœcio³a.

MAJ
MIESIAC  MARYJNY

  Zapraszamy wszystkich na 
Nabo¿eñstwa Majowe.

Odprawiane s¹ codziennie 
o godzinie 20.30

Transmisja na You Tube parafii

M
ad

o
n
n
a 

R
ó
¿a

n
o
st

o
ck

a

INFORMACJE  PARAFIALNE
Zgodnie z nowymi ustaleniami, w naszym koœciele mo¿e 

przebywaæ 70 osób. Przypominamy, ¿e obowi¹zek zakrywania nosa 
i ust obowi¹zuje równie¿ w koœciele. Nale¿y tak¿e zachowaæ co 
najmniej 2-metrowy odstêp pomiêdzy osobami, dlatego prosimy, aby 
w koœciele zajmowaæ wyznaczone miejsca. Uwaga: do Komunii œw. 
po zakoñczeniu modlitwy Panie, nie jestem godzien... podchodzimy 
do balasek zajmuj¹c miejsca w ostêpach 1,5 m; przy balaskach po 
stronie organów zajmuj¹ osoby, które chc¹ przyj¹æ Najœw. Sakrament 
na rêkê, a po stronie chrzcielnicy, którzy pragn¹ Go przyj¹æ do ust. 

Mamy jedenaœcie mszy œwiêtych niedzielnych w naszym 
koœciele: sobota 17.00 i 18.00; niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Wszystkie msze odprawiane bêd¹ 
w górnym koœciele. Wejœcie tylko przez glowne drzwi.

Okazja do spowiedzi œw. jest przed ka¿d¹ Msz¹ œw. w niedziele 
i dni powszednie w dolnym koœciele. Wejœcie przez górny koœció³. 
Pamiêtajmy o zakrywaniu nosa i ust.

Przypominamy, ¿e ks. Arcybiskup Metropolita Gdañski udzieli³ 
dyspensy od udzia³u w niedzielnej i œwi¹tecznej Mszy œw. wszystkim 
wiernym archidiecezji gdañskiej oraz osobom przebywaj¹cym na jej 
terenie. Dyspensa obowi¹zuje do odwo³ania. 

Z dekretu Metropolity Gdañskiego z dnia 24 kwietnia: Maj¹c na 
uwadze wprowadzone przez prawo zmiany, zachêcam wiernych, aby 
korzystali z mo¿liwoœci, jakie daj¹ nowe przepisy i uczestniczyli 
w Eucharystii w swoich koœcio³ach, zarówno w niedziele, jak i dni 
powszednie. O skorzystanie z niedzielnej dyspensy proszê zw³aszcza 
osoby chore, nosz¹ce objawy infekcji dróg oddechowych, starsze, 
bêd¹ce w grupie ryzyka zara¿enia wirusem oraz tych wszystkich, 
którzy czuj¹ obawê przed zara¿eniem. Osoby korzystaj¹ce z dyspensy 
zobowi¹zane s¹ w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Œwiêtej w domu, 
transmitowanej na ¿ywo za pomoc¹ œrodków spo³ecznego przekazu 
i przyjêcia Komunii duchowej oraz do pog³êbionej modlitwy osobistej 
i rodzinnej.

Transmisja na ¿ywo z naszego koœcio³a Mszy œw. niedzielnych 
o 10.30, 12.00 i 16.00 na kanale YouTube parafii.

W niedzielê, 3 maja, o godz. 10.30 Msza œw. w intencji Ojczyzny. 
W dniu tym szczególnie modlimy siê za Ojczyznê oraz za emigracjê 
polsk¹. W tym dniu odprawiona zostanie o 13.30 Msza œw. w intencji 
œp. Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego w czwart¹ rocznicê 
œmierci.

Sk³adamy raz jeszcze serdeczne podziêkowania za 
dotychczasowe wsparcie materialne parafii poprzez wp³aty na konto 
bankowe. Bóg zap³aæ.
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Przysz³oœæ nale¿y do m³odych
Prezentujemy fragment homilii Jana Paw³a II wyg³oszonej przed 

jasnogórskim szczytem 15 sierpnia 1991 r. Ojciec Œwiêty zwróci³ siê 
do m³odzie¿y i przypomnia³, ¿e wiele z tego, co bêdzie jutro, zale¿y 
od zaanga¿owania siê dzisiejszego pokolenia chrzeœcijan.

„Zale¿y nade wszystko od waszego zaanga¿owania, dziewczêta 
i ch³opcy, na których wnet spocznie odpowiedzialnoœæ za decyzje, od 
których zale¿eæ bêd¹ nie tylko wasze losy, ale tak¿e losy wielu innych 
ludzi. Waszym pos³annictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym 
œwiecie obecnoœci takich wartoœci, jak pe³na wolnoœæ religijna, 
poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa 
cz³owieka do ¿ycia pocz¹wszy od momentu poczêcia a¿ do naturalnej 
œmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartoœciowanie 
kulturowych odrêbnoœci dla wzajemnego ubogacania siê wszystkich 
ludzi, ochrona równowagi naturalnego œrodowiska, które coraz 
bardziej bywa zagro¿one” – mówi³ Jan Pawe³ II.

NIE ZAST¥PI  CIEBIE  NIKT
Hymn z okazji 100. lecia urodzin Jana Paw³a II

Nie zast¹pi Ciebie nikt” - wyj¹tkowy hymn na czeœæ Ojca 
Œwiêtego Jana Paw³a II autorstwa Romualda Lipko (Kompozytor) 
i Marka Dutkiewicza (Autor  tekstu).

Hymn powsta³ specjalnie z okazji 100 rocznicy urodzin JP2, 
a wykonali go wspaniali artyœci: Wojciech Cugowski, Kasia Moœ, 
Dorota Osiñska, Marek Piekarczyk, Natalia Rubiœ oraz Mateusz 
Zió³ko. Partie chórku wykona³a Marta Œwi¹tek-Stanienda. To 
œwietne wykonanie nale¿y wys³uchaæ na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
A oto tekst piosenki:

1. Bia³y pielgrzym ciemn¹ drog¹ idzie poœród chmur
S³yszy jak planeta Ziemia modli siê o cud
Têsknota dŸwiêczy jak srebrny dzwon
Wszystkie ró¿e œwiata
twoje s¹

Ref: Bo nie zast¹pi ciebie nikt
Do œwiat³a otworzy³eœ drzwi
Trafi³ duch, do naszych serc
Sta³ siê cud - znikn¹³ lêk

Z nadziej¹ nam kaza³eœ iœæ
Subito santo! Wreszcie ty!
Trafi³ duch, do naszych serc
Sta³ siê cud - znikn¹³ lêk

2. Na lotniskach wokó³ globu t³um wytê¿a³ wzrok
by zobaczyæ jak ca³ujesz ziemiê z jego stron
Têsknimy teraz za rokiem rok
jak bez ojca dzieci
w ciemn¹ noc

ref: Bo nie zast¹pi ciebie nikt...

3. Bez ciebie trudniej ¿yæ
marzyæ, kochaæ, œniæ
¯ycia gubi siê sens
Na z³e i dobre dni
w modlitwie zawsze ty
Króluj nam - Królu Serc!

ref: Bo nie zast¹pi ciebie nikt...

„

Parlamentarzyœci polscy pod koniec ubieg³ego roku w specjalnej 
uchwale postanowili, ¿e jednym z patronów 2020 roku bêdzie 
œw. Jan Pawe³ II.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a wdziêcznoœæ i oddaje 
ho³d Wielkiemu Papie¿owi œw. Janowi Paw³owi II, który siêgaj¹c do 
Ÿróde³ chrzeœcijañstwa uczy³ nas otwartoœci, wyrozumia³oœci, ale 
i odwagi w obronie wartoœci chrzeœcijañskich, na których oparta jest 
Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które 
pozostawi³ œw. Jan Pawe³ II bêdzie dla naszego narodu wci¹¿ 
inspiracj¹ do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej" - napisano 
w dokumencie.

Karol Wojty³a, przysz³y papie¿ Jan Pawe³ II, urodzi³ siê 18 maja 
1920 roku w Wadowicach, dwa lata po odzyskaniu przez Polskê 
niepodleg³oœci – w czasie „gdy bolszewicy szli na Warszawê”, jak 
póŸniej sam wspomina³.

100. rocznica jego urodzin stanowi szczególn¹ okazjê, aby 
przypomnieæ Jana Paw³a II i zainspirowaæ siê jego ¿yciem i myœl¹, 
np. poprzez pielgrzymowanie i modlitwê; poprzez akcje spo³eczne 
i charytatywne, które buduj¹ „cywilizacjê mi³oœci”, o której on 
mówi³; poprzez refleksjê intelektualn¹ czerpi¹c¹ z jego s³ów. Karol 
Wojty³a / Jan Pawe³ II mia³ na tyle bogate ¿ycie i osobowoœæ – by³ 
filozofem, poet¹, narciarzem i turyst¹, cz³owiekiem kultury i nauki, 
duszpasterzem m³odzie¿y i rodzin, pielgrzymem, inicjatorem 
wielkich przedsiêwziêæ, cz³owiekiem g³êbokiej modlitwy… – ¿e 
mo¿na w ró¿ny sposób nawi¹zaæ do jego dziedzictwa i trafiæ w ten 
sposób do wielu ludzi.

W jaki sposób mo¿na uczciæ 100-lecie urodzin Karola Wojty³y 
tak, by coœ to w nas zmieni³o, by pozosta³ œlad? Po pierwsze – przez 
pog³êbion¹, w³asn¹ refleksjê i powrót do tego, co Jan Pawe³ II mówi³ 
i pisa³. W przeciwnym razie pozostaniemy na poziomie emocji 
i wra¿eñ, których kolejne pokolenia ju¿ nie rozumiej¹, gdy¿ nie 
uczestniczyli w papieskich pielgrzymkach do Polski ani spotkaniach 
z Janem Paw³em II.

Uroczystym wydarzeniem zwi¹zanym z 100. rocznic¹ urodzin 
naszego Papie¿a mia³a byæ msza œwiêta, któr¹ papie¿ Franciszek mia³ 
odprawiæ 17 maja w Watykanie (dzieñ przed 100. urodzinami). 
Przewidywano, ¿e przybêd¹ ludzie z ca³ego œwiata i z pewnoœci¹ 
bardzo wielu pielgrzymów z Polski, do czego zachêcali biskupi.

Maj¹c na uwadze zdrowie i bezpieczeñstwo wiernych w sytuacji 
zagro¿enia epidemicznego, Rada Sta³a Konferencji Episkopatu 
Polski, obraduj¹ca 12 marca, postanowi³a prze³o¿yæ datê pielgrzymki 
do Rzymu z okazji 100-lecia urodzin œw. Jana Paw³a II z 17 maja na 
póŸniejszy czas i oczekuje wyznaczenia nowej daty celebracji Mszy 
Œwiêtej pod przewodnictwem Papie¿a Franciszka z tej okazji.

Bêdzie to okazja do doœwiadczenia poczucia wspólnoty, 
powszechnoœci Koœcio³a oraz tego, ¿e Jan Pawe³ II to nie tylko „nasz” 
papie¿, ale cz³owiek wa¿ny dla ludzi ze wszystkich kontynentów.

https://pl.aleteia.org/

„

100. ROCZNICA  URODZIN  WIELKIEGO  PAPIE¯A 
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 latach 1978 do 1989 – z kilkuletnimi przerwami, pracowa³em na 
zbiorowych kontraktach Centromoru w stoczni w Mers – el 
Kebir, mieœcie le¿¹cym oko³o 6 km na zachód od Oranu.  Pragnê 

kontynuowaæ w kolejnym odcinku, jak ponad 40 lat temu „otar³em” siê 
o ¿ycie duchowe tamtejszej wspólnoty chrzeœcijan – w tym nas Polaków.

Janicôt. Budynek 
koœcielny zosta³ zamkniêty - by³ zbyt du¿y jak na aktualne potrzeby parafii 
i teraz Eucharystia sprawowana by³a w przyleg³ej do plebanii, adaptowanej 
dla tego celu, kaplicy.

Tak jak w czasie poprzedniego pobytu, 1 listopada – tym razem by³ to 
pi¹tek, a wiêc dzieñ wolny od pracy, odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta 
w katedrze na Saint Eugéne, a po niej poszliœmy na cmentarz wojskowy 
w Oranie – by³a to okazja pokazaæ kolegom, którzy po raz pierwszy przybyli 
do Algierii, polskie akcenty na tym cmentarzu. Po po³udniu odwiedziliœmy 
opuszczony cmentarz w Bou – Sfer, ma³ym miasteczku, le¿¹cym niedaleko 
od  Les Andalouses, w którym ponownie byliœmy zakwaterowani. Spoœród 
naszych na tym kontrakcie, 14-tu kooperantów, 10-ciu uczestniczy³o w ¿yciu 
koœcio³a – czyli prawie taki procent jak i w Polsce, ponad 70%. Nie 
uczestniczyli w ¿yciu religijnym absolwenci sowieckich politechnik 
w Leningradzie i w Odessie.

Ksi¹dz Janicôt wykorzystywa³ wszelkie nadarzaj¹ce siê okazje dla 
animowania ¿ycia parafialnego. W po³owie paŸdziernika odwiedzi³ nasz¹ 
parafiê – w³aœnie na zaproszenie proboszcza, polski ksi¹dz, który by³ 
wyœwiêcony w Algierii, a aktualnie pracowa³ w Arzew'ie – porcie i oœrodku 
petrochemicznym niedaleko Oranu. W pierwszym tygodniu grudnia 
odwiedzi³ parafiê arcybiskup …Rabatu, dziel¹c siê w homilii s³owami 
i przemyœleniami, które Ojciec Œwiêty przekaza³ chrzeœcijanom ¿yj¹cym 
w krajach muzu³mañskich – i muzu³manom te¿, w czasie jego spotkania na 
stadionie w Rabacie z 20 000-mi m³odzie¿y. W marcu nastêpnego roku, 
odwiedzi³ nasz¹ parafiê, francuski ksi¹dz, ale o polskich korzeniach – 
twierdzi³, ¿e w jego ¿y³ach p³ynie krew Walewskich, z prelekcj¹ o swojej 
ponad 37-mio letniej pos³udze kap³añskiej w Afganistanie, o „przywracaniu 
do ¿ycia” w spo³eczeñstwie w swoim duszpasterskim oœrodku, ró¿nych 
„wykluczonych”, czyli ¿ebraków, w³óczêgów i kalek.

14-go grudnia 1986 roku, 
odwiedzi³ nasz¹ parafiê ksi¹dz 
biskup Claverie - wówczas 
jeszcze sam prowadzi³ swoje 
Ri tmo,  razem z polskimi  
siostrami zakonnymi i po 
odprawionej przez niego mszy 
œwiêtej – z jego homili¹, odby³o 
siê „tradycyjne” spotkanie na 
plebanii, przy przygotowanych 
przez nas i przez polskie 
zakonnice, smako³ykach. Poza 
nasz¹ 10-tk¹ stoczniowców, by³y 
- z dzieæmi, trzy rodziny mieszka-
j¹cych te¿ w Les Andalouses, 
polskich kooperantów pracuj¹-
cych na indywidualnych kontrak-
tach. Oczywiœcie œpiewaliœmy 
polskie pieœni religijne – intono-
wane przez zakonne siostry, ale w 
miarê wypijanego wina, przejmo-
waliœmy wokaln¹ inicjatywê, œpiewaj¹c nie tylko „Poloniê”. Ja wczeœniej 
przygotowa³em siê do … solowego wystêpu i zaœpiewa³em pe³nym g³osem - 
na pocz¹tku spotkania, na powitanie ksiêdza biskupa, partiê tenorow¹ 
„77 psalmu Dawida”, któr¹ mia³em opanowan¹ po prawie trzyletnim 
œpiewaniu w naszym parafialnym chórze w Osowej. Mo¿e to by³o moje 
podziêkowanie ksiêdzu biskupowi za jego, skierowane do mnie – 
oczywiœcie przypadkowo, „Merci”, gdy przechodzi³ obok nas 
stoczniowców po zakoñczonym ingresie w 1981 roku.  A na koñcu 
zaœpiewaliœmy wspólnie z siostrami „Barkê”, ulubion¹ pieœñ Ojca Œwiêtego. 
Ksi¹dz Janicôt tak by³ autentycznie zachwycony naszymi grupowymi 
œpiewami, ¿e poprosi³ mnie, poniewa¿ na mszach œwiêtych poza 
responsoriami intonowa³em pieœni, abyœmy przygotowali na Pasterkê „coœ 
takiego, aby zahucza³o w koœciele”. Ksi¹dz biskup powiedzia³, ¿e dziêki 
polskim stoczniowcom, parafia w Aïn el Turk'u, s³ynie z tego, ¿e tu dobrze 

Na kolejny kontrakt przylecia³em do Algerii latem 1985 roku. Zasta³em 
w naszej parafii ogromne zmiany. Ksi¹dz Gochet przeszed³ na emeryturê, 
a parafiê obj¹³ m³ody, energiczny ksi¹dz Bernard 

œpiewaj¹.
Pasterka odby³a siê w parafii o 10.30, w czasie, której – poza 

intonowaniem razem œpiewanych kolêd, zaœpiewa³em solo, wysokim, 
lirycznym tenorem, „Gdy œliczna Panna….”. Poniewa¿ Francuzi jedz¹ 
kolacjê wigilijn¹ po pasterce, wiêc po mszy odby³o siê tradycyjne spotkanie 
na plebanii, w którym poza nami, Polakami, wziê³y udzia³ „resztki”, 
mieszkaj¹cych w Aïn el Turk'u, rodzin hiszpañskich i francuskich. My, 
polscy stoczniowcy, bêd¹c ju¿ po kolacji, niewiele konsumowaliœmy, ale za 
to œpiewaliœmy, mocnymi g³osami, polskie kolêdy. Gdy oko³o 1.30 
zbieraliœmy siê do odjazdu, ksi¹dz Janicôt, poprosi³ mnie, abym jeszcze raz 
zaœpiewa³ t¹ piêkn¹ polsk¹ kolêdê. Oczywiœcie zaœpiewa³em, a to jego 
„uznanie” by³o dla mnie tym milsze, ¿e - jak siê nazajutrz w katedrze 
przekona³em, gra³ na organach, a wiêc mia³ muzyczne przygotowanie.

Jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, „spirytus movens” naszej zacho-
dnio-algierskiej polonii - czyli polskie siostry zakonne, nie zapomnia³y 
w roku 1987 o zbli¿aj¹cej siê kolejnej rocznicy ustanowienia „Konstytucji 
3-go Maja” i zwróci³y siê do mnie o zaprojektowanie i wspólnymi si³ami 
wykonanie dekoracji z tej okazji, w koœciele na zboczu Santa Cruz. Za 
tydzieñ, wspólnie z kolegami, którzy zapalili siê do tego pomys³u, 
pomierzyliœmy kaplicê, a ja przygotowa³em projekt tej dekoracji: na tle 
bia³ego or³a w koronie, Matka Boska Czêstochowska i d³ugoœci - jak siê 
okaza³o po pomiarach, ponad 50 metrów, zwisaj¹ca od sufitu do o³tarza 
bia³o-niebieska flaga – wszak to œwiêto Matki Boskiej. Wyrzynark¹ 
wyci¹³em w zakupionej twardej p³ycie pilœniowej or³a o wymiarach 1,5 x 1,2 
m, którego potem pomalowa³em na bia³o, podkreœlaj¹c delikatnie jego 
upierzenia. Maluj¹c go, przypomnia³o mnie siê jak kilka lat wczeœniej, 
w Osowej, na proœbê ksiêdza Henryka Bietzke, malowa³em, 
zaprojektowany przez kolegê architekta Wieœka Szyœlaka jeden z o³tarzy dla 
potrzeb procesji Bo¿ego Cia³a: poniewa¿ jego forma sugerowa³a skrzyd³a, 
wiêc doprojektowa³em orl¹ g³owê, któr¹ wyci¹³ ze sklejki s¹siad Edward R. 
Siostry mia³y flagi bia³o-czerwone, to pozosta³o do zrobienia tylko t¹ 
bia³oniebiesk¹. Zakupione prawie dwie bele bia³ej i niebieskiej, lekko 
b³yszcz¹cej tkaniny o szerokoœci 80 centymetrów, zeszy³a na swojej 
maszynie, mieszkaj¹ca z rodzin¹ w oœrodku turystycznym Les Andalouses, 
architektka Anna K. - jej synowie niejednokrotnie s³u¿yli do Mszy Œwiêtej. 
To by³o wyzwanie – 50-cio metrowa flaga, o szerokoœci 1,5m. I jeszcze by³ 
piêknie wyciêty w p³ycie pilœniowej i pomalowany, napis „ AVE MARIA - 
REGINA POLONIAE”.

Mszê œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz biskup Claverie – czyta³em modlitwê 
wiernych. Po mszy jak zwykle piknik ze œpiewami – tym razem 
z towarzyszeniem gitary i saksofonu. To wówczas pozna³em autorów – 

kooperantów na kontrakcie 
zbiorowym Budi-mexu, kabaretu 
„Radio Wolna Koopera” i barda, 
który œpiewa³ o „latach spêdzo-
nych z rodzin¹ w kopercie”. Na t¹ 
uroczystoœæ – jak co roku, 
przyjecha³o wielu polskich 
kooperantów i ich rodzin, m.in.. 
z Blidy, Mascary, Mostaganem, 
Tlemcen. W tym roku by³o nas 
mniej – zmniejsza³a siê liczba 
polskich kooperantów w Algierii. 

Jak wspomina³em wczeœ-
niej, polskie siostry zakonne, 
prowadzi³y katechezê wœród 
dzieci i m³odzie¿y, przygoto-
wuj¹c je do I-szej Komunii 
Œwiêtej lub bierzmowania. 
Poniewa¿, mniej wiêcej w po³o-
wie maja, mia³a nast¹piæ kolejna 
taka uroczystoœæ, to oczywiœcie, 

poprosi³y mnie o jak¹œ, nawi¹zuj¹c¹ do Eucharystii, dekoracjê. 
Narysowa³em, wyci¹³em i razem ze wspomnian¹ architektk¹, która symbole 
Eucharystii pomalowa³a, zmontowaliœmy to w katedrze. Tym razem by³a to 
wyj¹tkowa uroczystoœæ, poniewa¿ jedna dziewczynka z Les Andalouses – 
córka polskich indywidualnych kooperantów, by³a w tym dniu ochrzczona 
i podobnie jak reszta dzieci, przyst¹pi³a do I-szej Komunii Œwiêtej. Starsza 
m³odzie¿ by³a w tym dniu bierzmowana. Ten chrzest i I-sza Komunia ma³ej 
Polki w jednym dniu, wskazuj¹ na to – tak myœlê, ¿e rodzice jej, tu w Afryce, 
poczuli siê bli¿ej Boga, ni¿ to mia³o miejsce w Polsce. Odczuli potrzebê 
w³¹czenia córki do Koœcio³a. Ca³¹ uroczystoœæ prowadzi³ ksi¹dz biskup 
Claverie, z - jak zwykle, piêkn¹ i m¹dr¹ homili¹.

Andrzej Lerch
c.d. nast¹pi

 Msza œwiêta koncelebrowana przez biskupa Oranu Pièrre Claverie w dniu 3 maja 1989 
roku. Bia³y Orze³, Go³êbica i napisy to moje realizacje „zleceñ” polskich sióstr zakonnych – 
serafitek, w Oranie.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Przysz³y patron internetu

Wielk¹ radoœci¹ i biciem w dzwony zareagowano w Asy¿u 
na wiadomoœæ o mo¿liwej beatyfikacji w nied³ugim czasie 
pochowanego w mieœcie œw. Franciszka m³odego Carlo 

Acutisa (1991-2006). Arcybiskup Asy¿u, Domenico Sorrentino uda³ 
siê na po³udniow¹ modlitwê w niedzielê 23 lutego do grobu 
w³oskiego nastolatka w „Santuario Della Spogliazione” w koœciele 
Matki Bo¿ej Wiêkszej. Podkreœli³, ¿e ch³opiec „jest bardzo 
aktualnym przyk³adem d¹¿enia do œwiêtoœci ju¿ w bardzo m³odych 
latach”.

Dzieñ wczeœniej 
Watykan poinformowa³, 
¿e papie¿ Franciszek 
uzna³ cud za przyczyn¹ 
Acutisa, co otwiera 
drogê do jego beaty-
fikacji. Ju¿ wczeœniej, ze 
wzglêdu na talent i zami-
³owanie do komputerów, 
by³ znany jako „cyber-
aposto³ Eucharystii”. Gdy podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y w 

 w 2013 roku zaprezentowano jego sylwetkê, ju¿ wtedy 
mówiono, ¿e móg³by zostaæ „patronem Internetu”.

 urodzi³ siê w 1991 roku w Londynie, wyrasta³ 

Rio de Janeiro

Carlo Acutis

jednak we w³oskiej ojczyŸnie swoich rodziców w pobli¿u 
Mediolanu. Ju¿ we wczesnym wieku oznacza³ siê g³êbok¹ 
religijnoœci¹, codziennie uczêszcza³ na Msze œw. i odmawia³ 
ró¿aniec. Od chwili przyjêcia w wieku siedmiu lat pierwszej 
Komunii œw. wykazywa³ niezwyk³¹ mi³oœæ do Eucharystii, o której 
mówi³, ¿e jest „autostrad¹ do nieba”. Jej czêste przyjmowanie 
pomaga byæ „coraz bardziej podobnym do Jezusa”, czytamy w jego 
biografii. Ten ciesz¹cy siê ¿yciem nastolatek by³ znany w swojej 
parafii z pomocy katechetom; udziela³ siê jako wolontariusz 
w pomocy bezdomnym.

Wykaza³ niezwyk³y talent w informatyce. Jako 10-latek pisa³ ju¿ 
algorytmy i projektowa³ strony internetowe i winiety dla gazet. 
Natomiast w wieku 11 lat rozpocz¹³ trwaj¹c¹ 2,5 roku pracê nad 
internetowym spisem cudów eucharystycznych na œwiecie. 
Przygotowana przez niego prezentacja obejmuje 146 tablic. Po jego 
œmierci by³a przet³umaczona na kilkanaœcie jêzyków i prezentowano 
j¹ na wszystkich kontynentach, tak¿e w formie ksi¹¿kowej oraz 
w Internecie.

Gdy w 2006 roku Carlo dowiedzia³ siê, ¿e jest chory na 
nieuleczaln¹ bia³aczkê, resztê ¿ycia poœwiêci³ w pe³ni papie¿owi 
i Koœcio³owi. Zmar³ 12 paŸdziernika 2006 i zgodnie z jego wol¹ 
zosta³ pochowany w Asy¿u, gdzie jego rodzina mia³a dom 
letniskowy. Proces beatyfikacyjny Carla Acutisa zosta³ otwarty 
w 2013 roku, w siedem lat po jego œmierci.

KAI, 24.02.2020

  
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. 

A

WIELKI  CZWARTEK
Pusty koœció³, czterech naszych 

duszpasterzy i paru ministrantów. 
Parafianie mogli uczestniczyæ za 
poœrednictwem You Tube w ca³ej Liturgii 
Triduum. We Mszy Wieczerzy P. nie by³o 
obmycia nóg. Celebrowa³ ksi¹dz Andrzej.

REZUREKCJA

Chyba najbardziej wzruszaj¹cy 
m o m e n t  t e g o r o c z n e g o  Tr i d u u m  
Paschalnego. Przed rozpoczêciem 
Mszy œw. w Poranek Wielkanocny, 
Ksi¹dz Proboszcz wyszed³ przed 
œwi¹tyniê, aby pob³ogos³awiæ Najœwiêt-
szym Sakramentem ca³¹ nasz¹ parafiê. Ten 
widok pozostanie nam na d³ugo 
w pamiêci...

WIGILIA PASCHALNA

L i t u rg i a  Wi g i l i i  P a s c h a l n e j  
rozpoczê³a siê wewn¹trz koœcio³a. Nie 
by³o ogniska przed koœcio³em. Pascha³, 
bez procesji w ciemnoœci, zapalono 
w prezbiterium. Ksi¹dz Proboszcz 
odœp iewa ³  o rêdz i e  w ie lkanocne  
i poprowadzi³ pozosta³¹ czêœæ Liturgii.

WIELKI  PI¥TEK  MÊKI   PAÑSKIEJ
Symbolicznym gestem padniêcia na 

twarz ksi¹dz Jakub rozpocz¹³ liturgiê 
Wielkiego Pi¹tku, a trzykrotnym wezwa-
niem „Oto drzewo krzy¿a” zainicjowa³ 
kulminacyjny akcent wielkopi¹t-
kowej liturgii - Adoracjê Krzy¿a. 
Zgodnie z zaleceniem w³adzy 
koœcielnej adoracja przebiega³a bez 
poca³unku krzy¿a - przez pok³on.

TRIDUUM  PASCHALNE
W  NASZEJ  PARAFII
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