
Adwent zaprasza do pokoju Bo¿ego
Co znaczy Adwent? Adwent jest odkryciem wielkiego d¹¿enia 

ludzi i narodów do domu Pana.
Pan jest Bogiem Pokoju, jest Bogiem Przymierza 

z cz³owiekiem. Kiedy w Noc Betlejemsk¹ ubodzy pasterze udali 
siê w drogê ku stajni, w której dokona³o siê pierwsze przyjœcie 
Syna Cz³owieczego, rozleg³ siê œpiew Anio³ów:

Chwa³a Bogu na wysokoœciach
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (£k 2,14)

Ta wizja pokoju Bo¿ego nale¿y do ca³ego oczekiwania 
mesjanistycznego w Starym Przymierzu...

„

„On bêdzie rozjemc¹ pomiêdzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekuj¹ na lemiesze,
a swoje w³ócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
 nie bêd¹ siê wiêcej zaprawiaæ do wojny.
ChodŸcie, domu Jakuba,
postêpujmy w œwiat³oœci Pana” (Iz 2, 4-5).

Adwent niesie ze sob¹ zaproszenie do pokoju Bo¿ego 
wszystkim ludziom. Konieczn¹ jest rzecz¹, 
abyœmy budowali ten pokój i ci¹gle go 
odbudowywali w sobie samych i z innymi: 
w rodzinach, w stosunkach z s¹siadami, w 
œrodowiskach pracy,  w ¿yciu  ca ³ego  
spo³eczeñstwa.

Aby s³u¿yæ temu pokojowi o wszechstronnych 
wymiarach, trzeba tak¿e s³uchaæ s³ów proroka:

„ChodŸcie, wst¹pmy na Górê Pana, do œwi¹tyni 
Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, 
byœmy kroczyli Jego œcie¿kami. Bo Prawo wyjdzie 
z Syjonu i s³owo Pana z Jeruzalem” (I¿ 2, 3).

Adwent jest czasem, w którym trzeba uczyæ siê 
na nowo Prawa Pañskiego i Jego s³ów. Jest czasem 
wzmo¿onej katechezy. Prawo i S³owo Pana winny 
na nowo przenikn¹æ serca, winny odnaleŸæ swoje 
potwierdzenie w ¿yciu spo³ecznym. One s³u¿¹ 
dobru cz³owieka! One buduj¹ pokój!

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

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

Powszechna:  Aby postêp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej 
inteligencji zawsze pozostawa³ w s³u¿bie ludzkiego istnienia.

ADWENT

ROZPOCZYNAMY
NOWY  ROK  LITURGICZNY

I  DUSZPASTERSKI  2020 - 2021
Up³ynie on nam pod has³em:

Zgromadzeni na œwiêtej wieczerzy.
To drugi rok programu duszpasterskiego dla Koœcio³a w Polsce 

na lata 2019 - 2022, którego temat brzmi Eucharystia daje ¿ycie.
Cykl czytañ niedzielnych: B  Cykl czytañ powszednich: I.
WejdŸmy w ten nowy rok liturgiczny z wiar¹ i nadziej¹! 

WejdŸmy z mi³oœci¹, jaka rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam dany” (Rz 5,5)!

*     *     *

Niedziela 29 listopada jest pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu. Okres 
ten ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do 
uroczystoœci Narodzenia Pañskiego, przez któr¹ wspominamy 
pierwsze przyjœcie Syna Bo¿ego do ludzi. Równoczeœnie jest 
okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjœcia 
Chrystusa kieruje siê dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego 
przyjœcia na koñcu czasów. Z tych wzglêdów Adwent jest okresem 
pobo¿nego i radosnego oczekiwania.

Z Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Gdañskiej na rok 2020

„

W krótkim nagraniu zamieszczonym w internecie Ojciec Œwiêty 
przedstawia powy¿sz¹ intencjê modlitewn¹ na listopad. Zachêca do 
modlitwy o to, by rozwój najnowszych technologii by³ w³aœciwie 
ukierunkowany:

„Sztuczna inteligencja znajduje siê u podstaw epokowej zmiany, 
któr¹ prze¿ywamy. Robotyka mo¿e uczyniæ œwiat lepszym, jeœli jest 
powi¹zana z dobrem wspólnym. Jeœli postêp technologiczny 
zwiêksza nierównoœci, to nie jest to prawdziwy postêp. Przysz³e 
innowacje powinny byæ ukierunkowane na poszanowanie godnoœci 
osoby i stworzenia. Módlmy siê, aby postêp robotyki i sztucznej 
inteligencji by³ zawsze w s³u¿bie cz³owieka... mo¿emy powiedzieæ 
«by³ ludzki».“

Sztuczna inteligencja - Video Papie¿a, eKAI, 11.11.2020

   W naszym górnym koœciele, w okresie Adwentu, 
odprawiane bêd¹ (niestety tylko dla maks. 70 osób)

codziennie od poniedzia³ku do soboty o godzinie 
6.30. Zapraszamy parafian, a dzieci z lampionami 
roratnimi.

RORATY
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PO¯EGNALIŒMY  DANUSIÊ
Ze smutkiem i ¿alem informujemy, ¿e w niedzielê 19 paŸdzier-

nika odesz³a od nas Œ.P. Danuta Hoga. Wielu parafian wspomina 
z ¿alem Danusiê - od powstania naszej parafii zwi¹zan¹ z chórem 
parafialnym. Z naszym chórem by³o ró¿nie, by³y wzloty i s³absze 
chwile, ale zawsze siê rozwija³ dziêki du¿ym wysi³kom Danusi i jej 
mê¿a Konrada. Dziêki nim obecnie chór osi¹gn¹³ wysoki poziom 
artystyczny. Przyznaæ trzeba, ¿e Danusia by³a takim du¿ym ko³em 
zamachowym, wprawiaj¹cym w ruch chór, mê¿a Konrada z reszt¹ 
rodziny; swoimi pomys³ami, swoj¹ prac¹ i swoim przyk³adem by³a 
nie do zast¹pienia.

Danusia urodzi³a siê w powojennym Gdañsku w 1946 roku. Jej 
rodzice po prze¿ytej w Gdañsku 
II wojnie œwiatowej byli przepe³-
nieni uczuciami patriotycznymi 
i w tym duchu wychowywali swoje 
dzieci. Matka Danusi, £ucja 
Janiszewska pochodzi³a z Rodzi-
ny Siemienieckich, s³ynnych 
dzia³aczy Polonii Gdañskiej, 
a tak¿e dzia³aczy Chóru „Cecylia” 
we Wrzeszczu, którego w roku 
1919 wspó³za³o¿ycielem by³ 
dziadek Danusi Stanis³aw Siemie-
niecki. Kilkanaœcie osób z rodziny 
Siemienieckich i spokrewnionych 
œpiewa³o w chórze, ale równie¿, na 
g³osy, œpiewano w domu (na 
przyk³ad Kolêdy), co roznosi³o siê 
w pobliskich kamienicach Wrzeszcza; a s³uchali ich mieszkañcy, 

w tym oczywiœcie i Polacy i Niemcy. Dlatego przypisano im, chyba 
s³usznie, miano Œpiewaj¹cej Rodziny. Ojciec Danusi pochodzi³ 
z Ostrowa Wielkopolskiego, a ostatnie lata przed wojn¹ studiowa³ 
w Gdañsku na Politechnice Gdañskiej. Dzia³a³ w Polskim Bratniaku 
i chórze i dlatego by³ jednym z pierwszych wiêŸniów obozu 
koncentracyjnego Stutthof.

Nic wiêc dziwnego, ¿e Danusia ca³e dzieciñstwo i m³ode lata 
¿y³a w rodzinie przepe³nionej polskim patriotyzmem, a gdy sta³o siê 
to mo¿liwe, ¿e mog³a ju¿ œpiewaæ jako m³oda kobieta, zosta³a przez 
ojca zaproszona do Chóru „Nowowiejskiego” dzia³aj¹cego przy 
parafii Najœwiêtszego Serca  Jezusowego we Wrzeszczu. Chór ten 
by³ kontynuatorem przedwojennego chóru „Cecylia”. W chórze  
„Nowowiejskiego” pozna³a swego mê¿a Konrada.

Danusia ³¹czy³a dzia³alnoœæ w chórze parafialnym z prowa-
dzeniem domu w Osowej, wychowuj¹c z mê¿em trzech synów. 
Doroœli synowie za³o¿yli swoje rodziny, daj¹c Danusi mo¿liwoœæ 
stania siê szczêœliw¹ babci¹. Wnukowie bardzo kochali, a wrêcz 
uwielbiali swoj¹ Babciê, która zawsze mia³a dla nich czas.

Osieroci³a nie tylko rodzinê - równie¿ kole¿anki i kolegów 
z chóru. Pozostawi³a w smutku wielu swoich przyjació³.

¯ycie Danusi  by³o godne i szczêœliwe. By³a przygotowana do 
odejœcia, przyjmuj¹c w ostatnich dniach sakramenty. Jej ¿ycie us³ane 
dobrymi uczynkami, z pewnoœci¹ zaprowadzi³y J¹ do miejsca 
wczeœniej przygotowanego przez Pana. Jej imiê na zawsze zapisa³o 
siê w naszej pamiêci, a Ona ¿yje na wieki.

Mê¿owi Konradowi, synom Bart³omiejowi, Dominikowi 
i Maciejowi oraz wnukom Tymoteuszowi i Hubertowi sk³adamy 
serdeczne wyrazy wspó³czucia. Niech pamiêæ o Jej piêknym ¿yciu 
pomo¿e Wam przezwyciê¿yæ smutek. 

Redakcja Rodziny Osowskiej

Apel Prymasa Polski w odpowiedzi na 
trwaj¹ce protesty

O szacunek dla œwi¹tyñ i siebie nawzajem apeluje Prymas 
Polski abp Wojciech Polak w odpowiedzi na trwaj¹ce 
w Polsce od 

kilku dni protesty. „Nie 
przekraczajmy granic, 
nie pog³êbiajmy po-
dzia³ów” – prosi metro-
polita gnieŸnieñski.

W krótkim nagra-
niu opublikowanym na 
stronie prymaspolski.pl 
i w mediach archidiece-
zji gnieŸnieñskiej abp 
Wojciech Polak prosi 
o uspokojenie nastro-
jów i nie eskalowanie 
konfliktu, zw³aszcza 
teraz, w czasie pandemii, kiedy tak bardzo potrzeba 
miêdzypokoleniowej i narodowej solidarnoœci oraz jednoœci.

„Prze¿ywamy trudny czas, w którym wielu choruje, wielu 
cierpi, w którym œmieræ dotyka naszych rodzin i wspólnot. Ostatnie 
dni przynios³y nam liczne protesty spo³eczne. S¹ one wyra¿ane 
niekiedy w sposób bardzo gwa³towny, zdecydowany, ostry, rani¹cy 
innych. Bardzo proszê o wzajemny szacunek, o to byœmy nie 
przekraczali granic, o szacunek dla miejsc œwiêtych, dla naszych 
œwi¹tyñ. Bardzo proszê, by by³y one miejscem pojednania” – mówi 
abp Wojciech Polak.

„Nie powodujmy podzia³ów, nie przyczyniajmy siê do tego, by 
by³y one jeszcze g³êbsze. Niech wszystkim nam zale¿y na jednoœci 
i pokoju. B¹dŸmy za siebie nawzajem odpowiedzialni” – apeluje na 
koniec Prymas Polski.

eKAI, 27.10.2020

MODLITWA  O  POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan)

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteœ naszym pokojem,
Ty, który zburzy³eœ rozdzielaj¹cy ludzi mur - wrogoœæ,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zada³eœ œmieræ wrogoœci, prosimy, zadaj œmieræ 
tak¿e jakiejkolwiek wrogoœci w nas.
- Daj nam œwiat³o oczy serca, byœmy przestali widzieæ w sobie 
wzajemnie przeciwników, a zobaczyli wspó³domowników - 
w Twoim domu, a tak¿e w tym domu, który ma na imiê Polska.
- Nawróæ nasze wzajemne myœlenie o sobie i daj nam s³owa i czyny 
na miarê tego nawrócenia.
- W³ó¿ nam w usta - a jeszcze wczeœniej w nasze myœli - s³owa, które 
buduj¹ nie rujnuj¹; lecz¹, nie zadaj¹ rany; pocieszaj¹, nie odbieraj¹ 
nadziejê; nios¹ pokój, nie wywo³uj¹ agresji
- Wska¿ nam czyny konkretnej mi³oœci i mi³osierdzia, wokó³ 
których odbudujemy nasz¹ wspólnotê. Zw³aszcza w tak trudnej 
obecnej chwili pandemii poprowadŸ nas do osób chorych 
i starszych, tych, którzy przebywaj¹ w kwarantannie i tych, którzy 
op³akuj¹ swoich zmar³ych.
- Pomnó¿ w nas ofiarnoœæ i wspó³czucie.
- Uczyñ ka¿dego z nas „nowym cz³owiekiem”, a nastanie pokój.
Modlimy siê za wszystkich:
- O m¹droœæ i pragnienie dobra wspólnego dla ka¿dego, kto 
w obecnym sporze zabiera g³os;
- Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim;
- Za tych, którzy modl¹ siê w koœcio³ach i za tych, którzy 
demonstruj¹;
- Za wierz¹cych w Boga i za tych, którzy wartoœci prawdy, 
sprawiedliwoœci, dobra i piêkna wywodz¹ z „innych Ÿróde³”;
- Równie¿ za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukaj¹.
Ty - rozpoznany czy nierozpoznany - znajdŸ drogê do ka¿dego 
z nas, wska¿ nam w³aœciwe drogi ku sobie i skutecznie nas po nich 
prowadŸ. Amen.

Autor: ks. Pawe³ K³ys
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Rok setnych urodzin œw. Jana Paw³a II

Œw. Jan Pawe³ II 
daje lekcjê zaufania Bogu i Maryi

We wspomnienie liturgiczne œw. Jana Paw³a II, Papie¿ 
Franciszek napisa³ w tweecie, ¿e by³ on 
pe³en pasji dla ¿ycia i podziwu dla 

tajemnicy Boga, œwiata i cz³owieka oraz stanowi³ 
nadzwyczajny dar Pana dla Koœcio³a. Przypo-
minajmy o jego wierze: niech bêdzie przyk³adem 
dla prze¿ywania naszego œwiadectwa.

22 paŸdziernika rano o godz. 7. 10 odby³a siê 
Msza œw. przy grobie œw. Jana Paw³a II, 
znajduj¹cym siê w kaplicy œw. Sebastiana, 
w Bazylice Watykañskiej. Eucharystii koncele-
browanej w asyœcie abp Piero Mariniego, by³ego 
ceremoniarza papieskiego oraz kard. Konrada 
Krajewskiego. Przewodniczy³ prymicjant 
o. Leszek Pyœ, redemptorysta, homiliê wyg³osi³ 
ksi¹dz Maksymilian Lellito.

Bezpoœrednio po Mszy, obecny na niej 
postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanoni-
zacyjnym ks. S³awomir Oder w wypowiedzi dla 
rozg³oœni papieskiej nawi¹za³ do szczególnych 
okolicznoœci, w jakich prze¿ywamy rok setnych 
urodzin œw. Jana Paw³a II oraz jego wspomnienie 
liturgiczne.

„Ta sytuacja, w której znajdujemy siê w tej chwili, pozwala nam 
prze¿ywaæ w sposób mniej fajerwerkowy i zewnêtrzny  urodziny, 

a w sposób bardziej duchowy i pog³êbiony podejœæ do osoby Jana 
Paw³a II. Pozwala nam ona, pomimo wszystkich trudnoœci, jakie 
prze¿ywamy, pielgrzymowaæ duchowo do jego grobu i to jest 
najpiêkniejsze, bo taka droga duchowa jest równoczeœnie 
pielgrzymowaniem w g³êbiê jego myœli i jego duchowoœci – 
podkreœli³ ks. Oder. – Wszystko ma swój cel, wszystko jest dla czegoœ 

i myœlê, ¿e pierwszym przes³aniem Jana Paw³a II, 
jakie mo¿emy odebraæ, przynajmniej tak jak ja to 
odczytujê, jest mo¿liwoœæ wybrzmienia w naszym 
sercu i codziennym ¿yciu jego zaufania, zaufania 
Bogu i Maryi i powtórzenie tych s³ów: «Ca³y 
Twój», które wyra¿aj¹ jego postawê duchow¹, 
program jego ¿ycia oraz zachêtê dla naszego 
pielgrzymowania.“

Postulator w procesie beatyfikacyjnym 
i kanonizacyjnym Jana Paw³a II zauwa¿y³, ¿e dla 
kap³anów by³ on ojcem, przewodnikiem i wzorem 
tego, w jaki sposób na co dzieñ prze¿ywaæ 
kap³añstwo. Towarzyszy³a mu zawsze wielka 
radoœæ z bycia kap³anem. Ksi¹dz Oder wskaza³ 
tak¿e na tajemnicê ¿ycia Karola Wojty³y:

„By³ po prostu cz³owiekiem Bo¿ym, osob¹ 
prawdziwej wiary. Jego ¿ycie ka¿dego dnia 
rozpoczyna³o siê przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem. Odbywa³o siê w obecnoœci Boga i to by³ 
wymiar mistyczny jego ¿ycia. Jego tajemnic¹ by³a 
g³êboka wiara, która prowadzi³a go nieustannie 
w obliczu Boga na spotkanie z drugim 

cz³owiekiem i to jest prawda o jego ¿yciu.“

Krzysztof O³dakowski SJ,  eKAI, 22.10.2020

Ujednolicenia tekstów modlitw
(2)

Kontynuacja tekstów modlitw z dokumentu KEP

Anio³ Pañski 
P. Anio³ Pañski zwiastowa³ Pannie Maryi. 
W. I poczê³a z Ducha Œwiêtego. 
Zdrowaœ Maryjo… 

P. Oto ja, s³u¿ebnica Pañska. 
W. Niech mi siê stanie wed³ug s³owa Twego.
Zdrowaœ Maryjo…
   

P. A S³owo cia³em siê sta³o.
 W. I zamieszka³o miêdzy nami. 
Zdrowaœ Maryjo… 

P. Módl siê za nami, Œwiêta Bo¿a Rodzicielko. 
W. Abyœmy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy siê. Wszechmog¹cy Bo¿e, przez zwiastowanie anielskie 
poznaliœmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Ciê, wlej 
w nasze serca swoj¹ ³askê, abyœmy przez Jego mêkê i krzy¿ zostali 
doprowadzeni do chwa³y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen

 Albo: Módlmy siê. £askê Twoj¹, prosimy Ciê, Panie, racz wlaæ 
w serca nasze, abyœmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie 
Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mêkê Jego i krzy¿ do chwa³y 
zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Albo: Módlmy siê. Bo¿e, z Twojej woli w ³onie Maryi Dziewicy 
odwieczne S³owo przyjê³o ludzkie cia³o; spraw, abyœmy wyznaj¹c, ¿e 
nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
cz³owiekiem, zas³u¿yli na udzia³ w Jego Boskiej naturze. Który ¿yje 
i króluje na wieki wieków. Amen. 

Za odmówienie modlitwy "Anio³ Pañski" rano, w porze po³udniowej 
albo pod wieczór z przepisanymi wersetami i modlitw¹ mo¿na 
uzyskaæ odpust cz¹stkowy . 

Uwaga: Jeœli po zatwierdzonym tekœcie dodaje siê wed³ug uznania 

doksologiê "Chwa³a Ojcu...” oraz "Wieczny odpoczynek", to 
formu³ê za zmar³ych nale¿y poprzedziæ specjaln¹ formu³¹ 
oddzielaj¹c¹, np. "Módlmy siê za zmar³ych." albo "Za zmar³ych". 
Odnoœnie do doksologii "Chwa³a Ojcu", nie ma normy dotycz¹cej jej 
powtarzania, pozostawia siê to prywatnej pobo¿noœci.

W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy "Anio³ Pañski" 
odmawia siê antyfonê "Królowo nieba, wesel siê, alleluja".

Królowo nieba, wesel siê, alleluja 
Antyfona maryjna u¿ywana zamiast "Anio³ Pañski" w Okresie 
Wielkanocy.
wersja I 

Królowo nieba, wesel siê, alleluja,
bo Ten, któregoœ nosi³a, alleluja,
zmartwychpowsta³, jak powiedzia³, alleluja.
Módl siê za nami do Boga. Alleluja. 

P. Raduj siê i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwsta³ Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy siê. 
Bo¿e, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa, przywróci³eœ radoœæ œwiatu, spraw, abyœmy przez 
Jego Matkê, Dziewicê Maryjê, osi¹gnêli szczêœcie ¿ycia wiecznego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy.

albo wersja II przeznaczona do œpiewu 
Wesel siê, Królowo mi³a,
bo Ten, któregoœ zrodzi³a,
zmartwychwsta³
Pan nad panami;
módl siê do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

 Ciesz siê i wesel siê w niebie,
proœ Go za nami w potrzebie,
byœmy siê te¿ tam dostali.

     i na wiek wieków œpiewali: Alleluja, alleluja!

Pozosta³e 4 modlitwy zamieœcimy w styczniowym numerze 
biuletynu.

JJ
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

REFLEKSJE ADWENTOWE - 2020 ROKU

Jeszcze dogasaj¹ œwiece na grobach, a w sklepach i witrynach 
rozœwietlaj¹ siê choinkowe ³añcuchy i kipi¹ Bo¿onarodzeniowe 
ozdoby. Co robiæ, aby Adwent nie zatraci³ sensu? Jak nie 

przespaæ przygotowañ do Œwi¹t, aby 25 . grudnia nie byæ zwyczajnie 
zmêczony? Bardzo lubiê Adwent. Przy ca³ej otoczce komercji 
i tandetnych ozdobach, przy szale zakupowym i marketingowym, 
przy ca³ej otoczce tradycji, które nieraz mêcz¹, ale czêœciej wzruszaj¹ 
i przywo³uj¹ wspomnienia. Przypominamy sobie nasze Œwiêta 
z Rodzicami, Dziadkami, jeszcze z wiar¹ w œwiêtego Miko³aja, 
z prezentami i ¿yczeniami

My w Polsce mamy jeszcze jeden wyj¹tkowy akcent: OP£ATEK 
- poœwiêcony op³atek na znak ³¹cznoœci 
z ca³¹ chrzeœcijañsk¹ rodzin¹ - jedyny 
i absolutnie cudowny element naszej 
to¿samoœci.

Tak, lubiê Adwent. Lubiê czekaæ na 
Narodziny. Lubiê têskniæ za Bogiem. Proszê 
zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z nas potrzebuje Bo¿ego 
Narodzenia. Byæ mo¿e dlatego, ¿e 
niezbêdne do naszego ¿ycia jest ¿ycie 
nadziej¹ i wiar¹ w Dobro, zobaczyæ 
drugiego cz³owieka, a zw³aszcza tego 
najbli¿szego, z którym ¿yjemy, pracujemy 

i odpoczywamy.
Mamy w Adwencie wspania³ych 

patronów i wydarzenia, które nam ten okres 
ubarwiaj¹ i nasycaj¹ ró¿nymi prze¿yciami. 
Patronuje nam Niepokalana - przy okazji 
pragnê przypomnieæ, ¿e 8 grudnia 1927 
roku zosta³ poœwiêcony plac niedaleko 
Warszawy, gdzie powsta³o dzie³o Ojca 
Maksymiliana Kolbego - zdaniem pisarza 
Bocheñskiego: absolutnego geniusza. 
Wtedy by³o ich dwudziestu, a wkrótce 
13 ojców i 600 braci i prawdziwe imperium 
prasowe- potê¿ny oœrodek ewange-
lizacyjny. Specjalnie u¿y³em okreœlenia 
imperium,jakim obecnie u¿ywa wobec O. Rydzyka ca³a anty 
chrzeœcijañska prasa i telewizja. Nak³ad Rycerza Niepokalanej 
osi¹gn¹³ 750 tysiêcy egzemplarzy, a Ma³y Dziennik - 250 tysiêcy. 
Ojciec Kolbe planowa³ nawet zbudowaæ lotnisko, by lepiej i szybciej 
ewangelizowaæ.

W Adwencie wspominamy licznych œwiêtych, ale wyj¹tkowe 
miejsce zajmuje œw. Barbara - szczególnie czczona na Œl¹sku wœród 
braci górniczej i hutniczej. A tak¿e œw. £ucja, mêczennica z Syrakus, 
tak kochana w Szwecji têskni¹cej za œwiat³em i ciep³em.

A my na Wybrze¿u, szczególnie w tym roku z racji 50 - lecia 
wydarzeñ grudniowych w Gdañsku i w Gdyni, mam nadziejê, ¿e 
w szczególnym nastroju prze¿yjemy tegoroczny Adwent.

  
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. 

PARAFIALNY  ZESPÓ£ CARITAS
w okresie pandemii

Koœció³ katolicki jest w Polsce najwiêksz¹ po pañstwie 
wspólnot¹ œwiadcz¹c¹ ró¿norodn¹ pomoc potrzebuj¹cym. 
W jego ramach dzia³a a¿ 875 instytucji charytatywnych, a ich 

wsparcie dociera do 3 milionów beneficjentów, nie licz¹c tych, 
którym pomagaj¹ niezwykle liczne organizacje parafialne oraz 
zakonne. Parafialne zespo³y Caritas dzia³aj¹ niemal w po³owie 
polskich parafii i skupiaj¹ 26 tys. wolontariuszy, a przy szko³ach 
funkcjonuje 4,2 tys. kó³ Caritas.

Dzia³aj¹cy w naszej parafii Parafialny Zespól Caritas jest czêœci¹ 
powo³anej w dniu 25 kwietnia 1990 roku koœcielnej organizacji 
charytatywnej - Caritasu Archidiecezji Gdañskiej. Od roku 1990 
dzia³aj¹ w nim ju¿ dwa pokolenia wolontariuszy. Celem ich 
dzia³alnoœci jest niesienie pomocy potrzebuj¹cym. Zadanie to jest 
realizowane w naszej parafii na wiele ró¿nych sposobów, g³ównie 
poprzez: zbiórkê i przekazywanie podopiecznym odzie¿y, obuwia, 
mebli, zabawek, przedmiotów codziennego u¿ytku, zbiórkê 
¿ywnoœci realizowan¹ w ramach dwóch du¿ych akcji przepro-

wadzanych przed Œwiêtami 
Wielkanocnymi i Bo¿ego 
Narodzenia oraz wiele 
ró¿nych pomocy finan-
sowych w ró¿nych sytu-
acjach ¿yciowyc. Pieni¹dze 
pochodz¹ ze sk³adek ofiar-
nych parafian, zbieranych 
na ten cel przez Zespó³ po 
mszach œw. w ka¿d¹ ostatni¹ 
niedzielê miesi¹ca.

PZ  Car i t a s  swo j¹  
pomoc kieruje do wszystkich osób znajduj¹cych siê w trudnej 
sytuacji materialnej. Wœród nich znajduj¹ siê osoby samotne,  chore, 
poszukuj¹ce pracy, samotnie opiekuj¹ce siê dzieæmi. W chwili 
obecnej swoj¹ opiek¹ Zespó³ obejmuje ponad 100 osób.

Dobrze zorganizowane, rutynowe dzia³ania Zespo³u zosta³y 
zak³ócone pandemi¹. Ju¿ w po³owie marca Zespó³ zaproponowa³, 
razem z Bistro Barbik - pomys³odawc¹ i fundatorem inicjatywy - 
pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, mieszkaj¹cym 

w Osowej: darmowe, ciep³e obiady.
Równie¿ w marcu Zespó³ postanowi³ szczególn¹ trosk¹ otoczyæ 

osoby starsze, chore i samotne, których zdrowie jest zagro¿one 
z powodu koronawirusa. W tym celu og³osi³: Jeœli jesteœ tak¹ osob¹ 
lub znasz kogoœ, kto potrzebuje pomocy w zakupie ¿ywnoœci lub 
leków i mieszka w Osowej, skontaktuj siê z nami poprzez numer 
telefonu: 511 170 172. I rzeczywiœcie, doœwiad-czyliœmy tego z ¿on¹ 
w marcu: na nasz¹ proœbê 
uczynny wolontariusz 
zg³osi³ siê telefonicznie 
do pomocy.

Z uwagi na zaistnia³¹ 
sytuacjê Zespól nie móg³ 
zorganizowaæ przed  
Wie lkanoc¹  zb ió rk i  
¿ywnoœci w ramach akcji 
„TAK, POMAGAM”, 
k t ó r a  j e s t  w i e l k i m  
wsparciem dla wielu 
rodzin i osób samotnych. Dlatego zwróci³ siê do parafian z proœb¹ o 
wsparcie, dziêki któremu móg³ zakupiæ m.in. ¿ywnoœæ i leki. W 
czasie, gdy wiêkszoœæ parafian nie uczestniczy³a w mszach œwiêtych 
w koœciele, sk³adki na powy¿szy cel mogli wp³acaæ na konto 
bankowe naszej parafii:

12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
z tytu³em wp³aty Zbawiciel pomaga. Dziêki ofiarnoœci parafian 
Zespó³ przygotowa³ ponad 100 paczek œwi¹tecznych.

Ogólnopolsk¹ akcjê „TAK, POMAGAM” Zespó³ zorga-
nizowa³ z powodzeniem pod koniec wrzeœnia w sklepach  „Marcin” 
i „Delfin” (zdjêcia).

W paŸdzierniku i listopadzie koronawirus ponownie ostro 
zaatakowa³ œwiat i nasz kraj. W zwi¹zku z tym Parafialny Zespó³ 
Caritas poinformowa³, ¿e nadal aktualna jest pomoc wolontariuszy 
Zespo³u przy zakupie ¿ywnoœci czy leków oraz mo¿liwoœæ wsparcia 
finansowej dzia³alnoœci Zespo³u poprzez przelew.

Poleæmy wspomo¿eniu Bo¿emu wielki wysi³ek wolontariuszy 
naszego Zespo³u Parafialnego Caritas. Szczêœæ Bo¿e!

Zestawi³ Jan Juranek na podstawie
www.facebook.com/Caritas-Osowa-109307740694327/

W Marcinie

W Delfinie

Œw. Barbara

Œw. £ucja
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