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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na marzec

Ewangelizacyjna: Módlmy siê o to, abyœmy prze¿ywali 
sakrament pojednania z odnowion¹ g³êbi¹, ¿eby cieszyæ siê 
nieskoñczonym mi³osierdziem Bo¿ym.

Dwie wyj¹tkowe niedziele
Dwie najbli¿sze nastêpuj¹ce po sobie niedziele: 

Zmartwychwstania Chrystusa i Mi³osierdzia Bo¿ego to dobra 
okazja, by zastanowiæ siê jakie oblicze nosimy w sercu, jakie 
towarzyszy naszej codziennoœci, modlitwie, refleksji. Kim jest 
Jezus dla ka¿dego z nas? Jak Go sobie wyobra¿amy, jak¹ 
relacjê pragniemy z Nim mieæ? Czy jest bliskim przyjacielem 
czy odleg³ym, nieco abstrakcyjnym Bogiem? Chcemy z Nim 
dzieliæ codziennoœæ - a mo¿e wierzymy po prostu dlatego, ¿e 
tak nas wychowano?

W okresie epidemii wraca stara prawda, ¿e w czasach 
trudnych potrzebujemy Boga inaczej ni¿ zwykle, 
zdecydowanie mocniej, intensywnej. Ten utrwalony w nas 
obraz Boga wymaga wiêc przemiany sposobu myœlenia. 
Uœwiadomienia sobie, ¿e Bóg towarzyszy cz³owiekowi przez 
ca³y czas, przychodzi zawsze, gdy Go potrzebujemy, ¿e 
przenika ka¿d¹ nasz¹ myœl, ka¿de pragnienie, chce naszego 
dobra, nawet jeœli my tego nie potrafimy do koñca zrozumieæ.

I choæ prze¿ywamy kolejn¹ Wielkanoc, jakiej nie 
pamiêtaj¹ najstarsi z nas, powinniœmy ufaæ, ¿e On przychodzi 
„mimo drzwi zamkniêtych” - dos³ownie i w przenoœni.

Bo Jezus przynosi si³ê, która pozwoli podnieœæ siê nie tylko 
z sytuacji wywo³anej epidemi¹, ale tak¿e z ró¿nych naszych 
ma³ych, prywatnych ciemnoœci, o których wiemy tylko On i 
my. Uwierzcie w to...

Por. Ksi¹dz Jaroslaw Grabowski, Niedziela nr 15/2020, s.3

WIELKI TYDZIEÑ

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.

Zmartwychwsta³y Chrystus pragnie 
przenikn¹æ nasze serca i wlaæ w nie pe³niê 
radoœci. ̄ yczymy Wam, drodzy Czytelnicy 
naszego biuletynu, nadziei, odwagi, 
Bo¿ego pokoju i - zdrowia!

Niech Zmartwychwsta³y tchnie w nas 
swoj¹ moc¹ nowe ¿ycie. Pozwólmy Mu siê 
prowadziæ.

Redakcja Rodziny Osowskiej”„

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 pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15   80-299 Gdañsk-Osowa

Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Œwiêta duchowego oczyszczenia
W dobie kryzysu i ci¹g³ego zagro¿enia koronawirusem, 

a co za tym idzie wielu w¹tpliwoœci i emocji zwi¹zanych 
z naszym ¿yciem religijnym, zw³aszcza w kontekœcie 
najwa¿niejszych dni dla wszystkich chrzeœcijan - Œwi¹t 
Wielkanocnych, wiele osób stawia sobie pytanie jak siê 
zachowaæ w tej sytuacji i jak prze¿yæ ten czas? Sytuacja ta 
obna¿y³a ukryte lêki, które nawet wychodz¹ w postaci 
paniki z powodu ograniczeñ wydanych przez rz¹d 
i episkopat. Wielu nie wyobra¿a sobie Œwi¹t bez udzia³u 
w Tridduum Pas-
chalnym, bez œwiê-
cen ia  koszyczka ,  
mokrego dyngusa 
pojawiaj¹cego siê 
w wiêkszoœci œwi¹-
tecznych ¿yczeñ, no 
i jak to w staro-
polskim zwyczaju 
bywa - sutej goœciny.

T o  j e s t  c z a s  
p rawdz iwego  du-
chowego  oczysz -
czenia. Tylko myœmy 
siê trochê przyzwy-
czaili, ¿e ta œmieræ, ta Pascha, jest taka trochê na niby i nas 
nie dotyczy - to dotyczy Baranka, a my jesteœmy od tego, 
¿eby œwiêtowaæ. Dlatego Pan wprowadzi³ Koœció³ w Paschê 
w sposób bardzo radykalny. Wiele z tego, coœmy sobie przez 
lata utrwalali, umrze! I odt¹d nie bêdzie ju¿ takie samo. 
Koœció³ ju¿ nigdy nie bêdzie taki, jak by³, bêdzie o wiele 
p iêknie jszy,  jaœnie j¹cy paschalnym œwiat ³em 
Zmartwychwsta³ego Pana; bêdzie prosty i ubogi, zdany 
tylko na ³askê swego Pana; Koœció³ zraniony, jak Cia³o 
Zmartwychwsta³ego, ale ¿yj¹cy Jego Mi³oœci¹; Koœció³ 
uwolniony od œwiatowoœci i oczyszczony z wielu brudów; 
Koœció³ kruchy, a zarazem niezbêdny œwiatu jak sól; 
Koœció³ s³aby jak Szymon i mocny jak Piotr. Jest nadzieja! 
Nadchodzi wiosna Koœcio³a, ju¿ w oddali s³ychaæ 
niebiañskie ALLELUJA!

Módlmy siê o to, byœmy nie zmarnowali czasu 
najlepszych w ¿yciu rekolekcji paschalnych, które w tym 
roku g³osi nam samo niebo.

Ksi¹dz Marek Was¹g, Niedziela, nr 15/2020 s.18, fragment artyku³u

w naszej Parafii - program na stronie 3 
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Abp Tadeusz Wojda SAC, dotychczasowy arcybiskup 
bia³ostocki, zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹ 
gdañskim. Decyzjê papie¿a og³osi³a 2 marca w po³udnie 

Stolica Apostolska.
Abp Tadeusz Wojda SAC urodzi³ siê 29 stycznia 1957 r. w Kowali 

na KielecczyŸnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko 
W³adys³awa i Anieli z domu Pietrzyk. M³odszy jego brat jest 
ksiêdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu 
Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaœ 
starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr 
El¿bietanek Cieszyñskich.

W latach 1964-1972 uczêszcza³ do 
szko³y podstawowej w Kowali, a w latach 
1972-1976 do liceum ogólnokszta³c¹cego, 
które ukoñczy³ egzaminem dojrza³oœci.

W 1976 r. wst¹pi³ do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). 
W latach 1977-1983 odby³ studia z filozofii 
i teologii w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego w O³tarzewie k.  Warszawy, 
a jednoczeœnie w latach 1980-1983 studia 
z teologii fundamentalnej na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, ukoñ-
czone tytu³em magistra. W 1982 r. przyj¹³ 
œwiêcenia diakonatu w Stowarzyszeniu 
Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. 
œwiêcenia kap³añskie w tym¿e zgroma-
dzeniu. Po œwiêceniach przez kilka miesiêcy 
pracowa³ jako wikariusz w parafii Chrystusa 
Króla w Warszawie, a nastêpnie by³ 
wspó³pracownikiem pal lotyñskiego 
Sekretariatu Misyjnego w Z¹bkach.

W maju 1984 r. decyzj¹ Rady Prowincjalnej, zosta³ skierowany 
na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriañskim, które ukoñczy³ doktoratem z misjologii w 1989 r. 
Obroni³ pracê doktorsk¹ nt. “Nurty teologii misji z Münster i 
Louvain”. Nostryfikowano j¹ na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie w 2001 
roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks.  rozpocz¹³ pracê w 
Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pe³ni³ funkcjê 
kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 
lipca 2012 r. zosta³ mianowany przez papie¿a podsekretarzem w 
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 r. ks. 
Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a 

od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji 
f izycznej  dla niepe³nosprawnych 
Czerwonego Krzy¿a W³oskiego. Jest te¿ 
autorem licznych artyku³ów i rozpraw 
naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Œwiêty 
Franciszek mianowa³ go arcybiskupem 
metropolit¹ bia³ostockim. Œwiêcenia 
biskupie ks. Tadeusz Wojda przyj¹³ 10 
czerwca 2017 r. Udzieli³ ich prefekt 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów i 
Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. 
Wspó³konsekratorami byli abp Edward 
Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. 
Podczas tej uroczystoœci odby³ siê ingres 
nowego Arcybiskupa Metropolity do 
archikatedry bia³ostockiej.

Mottem pos³ugi biskupiej abp. 
Tadeusza Wojdy s¹ s³owa z Ewangelii wg 
œw. Marka 13,10 „Oportet praedicari 
Evangelium” (Aby by³a g³oszona 
Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w 
uroczystoœæ œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a 
abp Tadeusz Wojda otrzyma³ z r¹k papie¿a 
Franciszka paliusz. 5 listopada 2017 r. w 

bia³ostockiej bazylice archikatedralnej uroczystego na³o¿enia 
paliusza Arcybiskupowi Metropolicie dokona³ nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Abp Wojda jest cz³onkiem Koœcielnej Komisji Konkordatowej 
oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

02 marca 2021 | 13:00 | archibial.pl, BP KEP | Gdañsk 

Tadeusz Wojda

Fragment Komunikatu Kurii Gdañskiej z dnia 19 marca 2021 r.

Dnia 2 marca 2021 roku Ojciec Œwiêty Franciszek powierzy³ 
nasz Koœció³ lokalny nowemu Pasterzowi, Ksiêdzu Arcybiskupowi 
Tadeuszowi Wojdzie SAC. Cieszymy siê, ¿e nowy Metropolita 
Gdañski ju¿ wkrótce rozpocznie swoj¹ apostolsk¹ pos³ugê tu na 
Wybrze¿u. Pragniemy przyj¹æ go ca³ym sercem jako ojca i pasterza, 
by – zgodnie z Jego zawo³aniem biskupim „Aby by³a g³oszona 
Ewangelia”– staj¹c na czele Archidiecezji Gdañskiej móg³ owocnie 
sprawowaæ pastersk¹ pos³ugê i budowaæ Chrystusowy Koœció³ 
prowadz¹c nas drogami wiary.[...]

Otoczmy Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza nasz¹ modlitw¹, aby 
Jego pos³uga przynios³a wiele zbawiennych owoców w ¿yciu ca³ej 
wspólnoty wiary. Niech to historyczne wydarzenie bêdzie okazj¹ do 
szczególnej jednoœci i powszechnej modlitwy za nowego Pasterza 
oraz nasz¹ Archidiecezjê. 

/-/ Bp Wieslaw Szlachetka                          /-/ Bp Zbigniew Zieliñski

Abp Tadeusz Wojda SAC nowym arcybiskupem 
metropolit¹ gdañskim

Arcybiskup Tadeusz Wojda przej¹³ obowi¹zki Metropolity i biskupa Archidiecezji gdañskiej w czwartek 
25 marca w Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego, a uroczyste wprowadzenie do Archikatedry Oliwskiej czyli 
Ingres odby³ siê w Niedzielê Palmow¹ 28 marca.

Serdecznie witamy nowego Pasterza Archidiecezji Gdañskiej.

MODLITWA
Zbawicielu œwiata, Jezu Chryste, który rozes³a³eœ 

œwiêtych Aposto³ów po ziemi, aby Tw¹ naukê g³osili, 
b³ogos³aw ich nastêpców, biskupów, a szczególnie naszego 
nowego Arcybiskupa Tadeusza. Dodaj mu si³y do znoszenia 
cierpieñ i przeciwnoœci, b³ogos³aw jego apostolskiej pracy, 
aby przynios³a tysi¹ckrotne owoce. Spraw, Bo¿e, aby owce, 
które bêdzie pasa³, by³y mu wierne i nigdy nie odst¹pi³y od 
niego.

Najœwiêtsza Maryjo Panno, œwiêci Patronowie Polski, 
b³agajcie dobrego Boga o b³ogos³awieñstwo, pomoc 
i opiekê dla naszego nowego Arcypasterza. Amen.
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WIEKI  TYDZIEÑ  W  NASZEJ  PARAFII  2021
Przypominamy o obowi¹zuj¹cych zaleceniach sanitarnych i bardzo prosimy o ich przestrzeganie: w naszej 

œwi¹tyni mo¿e przebywaæ 90 osób. Obowi¹zuje noszenie maseczek, dezynfekcja r¹k i zachowanie 1,5 m odstêpu 
pomiêdzy osobami. Do komunii œw. przystêpujemy z zachowaniem odstêpu: od strony organów na rêkê, od strony 
chrzcielnicy do ust. 

Przypominamy tak¿e, ¿e w dalszym ci¹gu pozostaje w mocy wczeœniej udzielona dyspensa od uczestnictwa 
w niedzielnych i œwi¹tecznych Mszach Œwiêtych. Prosimy i zachêcamy do jednoczenia siê na modlitwie 
w rodzinach, poprzez œrodki masowego przekazu, a tak¿e poprzez parafialne transmisje internetowe.

 S P O W I E D �    Œ W I Ê T A
WIELKI PONIEDZIA£EK – 29 marca
 od  7.15 do 8.30
 od 17.00 do 20.00

WIELKI WTOREK – 30 marca
 od  7.15 do 8.30
 od 17.00 do 20.00

WIELKA ŒRODA – 31 marca
 od  7.15 do 8.30
 od 17.00 do 20.00

 T R I D U U M    P A S C H A L N E

WIELKI CZWARTEK -  1 kwietnia

GODZ. 19.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ
                                                     (transmitowana na YouTube parafii)

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.

                                 GODZ. 10.00 - MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA
                                 

                    PO MSZY ŒW. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY
                                                 (GÓRNY KOŒCIÓ£) DO GODZ. 23.00

WIELKI PI¥TEK -  2 kwietnia
GODZ. 8.00 – LITURGIA GODZIN – GÓRNY KOŒCIÓ£

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£)
OD GODZ. 8.00 do 18.00

GODZ. 15.00 - ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA
– GÓRNY KOŒCIÓ£

PO LITURGII ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM DO GODZ. 23.00
SPOWIED� ŒW. OD GODZ. 20.00 DO GODZ. 23.00 (DOLNY KOŒCIÓ£)

GODZ. 18.00 - LITURGIA MÊKI PAÑSKIEJ
(transmitowana na YouTube parafii)

WIELKA SOBOTA-  3 kwietnia

GODZ. 20.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  (przynosimy œwiece)
(transmitowana na YouTube parafii)

GODZ. 8.00 - LITURGIA GODZIN PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA
(GÓRNY KOŒCIÓ£)

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM OD GODZ. 8.00 do 18.00
ŒWIÊCENIE POKARMÓW (NA PLACU PRZED KOŒCIO£EM):

GODZ. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
W TYM DNIU SK£ADAMY W OFIERZE RODZINNE SKARBONKI JA£MU¯NY WIELKOPOSTNEJ

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO -  4 kwietnia
GODZ. 6.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. REZUREKCYJNA (bez procesji)

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY - 5 kwietnia

A L L E L U J A !!!

NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7.30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ

MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 18.00 i 20.00



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W niedzielê 14 marca rozpoczê³y siê w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne i trwa³y do œrody 17 marca. 
W niedzielê nauki dla doros³ych odbywa³y siê na ka¿dej 

mszy œwiêtej, a w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas mszy 
œwiêtych o  8.00, 18.00 i 19.30. Rekolekcje w tym roku g³osi³ o. Adam 
Szustak OP. Msze œwiête z naukami transmitowane by³y przez You 
Tube. 

Rekolekcje dla dzieci i m³odzie¿y – ze wzglêdu na obecn¹ 
sytuacjê epidemiczn¹ w naszym województwie i zgodnie 
z wytycznymi Kurii Metropolitalnej Gdañskiej – odbywa³y siê 
online. W niedzielê 21 marca pojawi³y siê na stronie naszej parafii 
linki do nauk rekolekcyjnych  dla dzieci i m³odzie¿y.

Rekolekcje dla doros³ych cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem 
naszych parafian. Na przyk³ad korzystaj¹cych z transmisji 
internetowych by³o codziennie na mszach o godzinie 18.00 nawet po 
1500 osób. Œwiadczy to o tym, ¿e wierni potrzebuj¹ wsparcia 
rekolekcyjnego i uzyskali je od wybitnego rekolekcjonisty, jakim jest 
ojciec Adam. Jest tak znany i poszukiwany, ¿e rekolekcje trzeba 
u niego zamawiaæ z 3 letnim wyprzedzeniem.

Oto garœæ informacji 
o rekolekcjoniœcie: Adam 
Sta-nis³aw Szustak OP - 
dominikanin, wêdrowny 
kaznodzieja, duszpasterz 
akademicki, vloger, autor 
ksi¹¿ek i audiobooków. 
Jest jednym z najpopular-
niejszych polskich reko-
lekcjonistów. W 2012 roku 
zosta³ asygnowany do 
klasztoru w £odzi, zostaj¹c 
tak zwanym kaznodziej¹ 
wêdrownym. Wiêkszoœæ czasu spêdza obecnie na rekolekcjach 
wyjazdowych, tak¿e poza granicami Polski. W styczniu 2018 roku 
obj¹³ stanowisko dyrektora Dominikañskiego Oœrodka Kaznodziej-
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Mêczennicy z Pratulina
Mêczeñstwo Unitów w zaborze rosyjskim

Wsp. liturgiczne w diec. siedleckiej w dniu 23. stycznia

Rozpocznê od krótkiej historii. Otó¿ schizma wschodnia czyli 
rozdzia³ miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim 
a Koœcio³em Greckim rozpocz¹³ siê w roku 1054.

Chrzest Mieszka I i jego dworu dokona³ 
siê w Wielk¹ Sobotê 966 roku, a wiêc jeszcze 
przed podzia³em chrzeœcijañstwa. Da³o to 
pocz¹tek pañstwa polskiego zwi¹zanego ze 
stolic¹ œw. Piotra w Rzymie. Natomiast nasi 
wschodni s¹siedzi - W³odzimierz Wielki 
Ksi¹¿ê Kijowski przyj¹³ chrzest w 988 roku 
z r¹k duchownych greckich i si³¹ rzeczy 
ci¹¿yli ku Konstantypolowi z jego kultur¹ - 
cyrylic¹. W ci¹gu XIII wieku na skutek 
najazdów mongolskich nast¹pi³ upadek Rusi 
Kijowskiej, która  nastêpnie rozpad³a siê na 
ksiêstwa. Miêdzy innymi powsta³a dzisiejsza Rosja, a która wkrótce 
stawa³a siê coraz wiêksz¹ potêg¹. natomiast tzw. Ruœ Halicka ci¹¿y³a 
raczej ku Polsce.

Przez chrzest 12 lutego 1386 roku W³adys³awa Jagie³³y i 
ma³¿eñstwa jego z Jadwig¹ powsta³a Rzeczpospolita Trojga 
Narodów, z których ludnoœæ bia³oruska i ukraiñska pozosta³a przy 
prawos³awiu. W roku 1596 w Brzeœciu (Unia Brzeska) dosz³o do 
zjednoczenia Koœcio³a Prawos³awnego z Koœcio³em Katolickim. 
Chrzeœcijanie ci nazywali siê unitami, a po rozbiorach Koœcio³em 

Grecko - Katolickim. Wyjednali sobie zachowanie liturgii i 
jêzyka oraz kalendarza.Uniê tê zaakceptowa³ papie¿ Klemens VIII. 
Unii sprzyja³a tak¿e sytuacja polityczna. Ros³a potêga Rosji, 
utworzono patriarchat Moskwy i ca³ej Rusi. Rozpocz¹³ siê proces 
podporz¹dkowania ca³ego prawos³awia jurysdykcji Moskwy i 
w³adców rosyjskich.

Entuzjastami unii byli Jezuici, którzy na tamtych terenach 
prowadzili o¿ywion¹ dzia³alnoœæ oœwiatowo - religijn¹, wielu 

prawos³awnych stawa³o siê unitami. 
Kozacy rozpoczêli kontrakcjê. Zaczê³y siê 
przeœladowania unitów, pojawili siê wielcy 
mêczennicy: œw. Jozafat Kuncewicz, œw. 
Andrzej Bobola i inni.

Natomiast z utrat¹ niepodleg³oœci 
Polski, a wiêc po rozbiorach nastêpuje 
powolny proces likwidacji Koœcio³a 
unickiego. Ten proces wzmóg³ siê 
zw³aszcza po powstaniu styczniowym. 
Oko³o 700 ksiê¿y wola³o wygnanie, 
uwiêzienie, a nawet mêczeñsk¹ œmieræ ni¿ 

przyst¹pienie do prawos³awia. Wkrótce nie by³o prawie wcale 
biskupów i ksiê¿y. Zostali sami ludzie œwieccy i to oni bronili swoich 
œwi¹tyñ przed rosyjskimi ¿o³nierzami. 24 stycznia 1874 roku w 
Pratulinie do wiernych broni¹cych swojego koœcio³a oddzia³ 
¿o³nierzy otwar³ ogieñ - zginê³o 13 mêczenników: Wincenty 
Lewoniuk i 12 towarzyszy. 6 paŸdziernika 1996 roku w Rzymie 
papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ ich b³ogos³awionymi.

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. 

skiego. Od 2014 swoj¹ dzia³alnoœæ internetow¹ sygnuje nazw¹ 
„Langusta na Palmie”. Nazwa ta zosta³a zaczerpniêta z jednej 
z mozaik znajduj¹cych siê w Bazylice Matki Bo¿ej Wniebowziêtej 
we w³oskiej Akwilei.

Na oficjalnym kanale o. Adama znajdziemy rekolekcje, biblijne 
komentarze i inne kaznodziejskie projekty video:

www.youtube.com › user › Langustanapalmie
JJ

KRONIKA  PARAFIALNA
W sobotê, 13 marca, przypada³a w naszej parafii - w ramach 

nieustannej Adoracji w naszej Archidiecezji - ca³odzienna Adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu. Rozpoczê³a siê ona po Mszy œw. o godz. 
8.00 i trwa³a do godz. 17.00. Uczestnicy ofiarowali tê Adoracjê w 
intencji naszych rekolekcji wielkopostnych.

W pi¹tek i sobotê (12 i 13 marca) nasz Parafialny Zespó³ 
CARITAS w sklepach Marcin i Delfin prowadzi³ zbiórkê ¿ywnoœci 
dla osób potrzebuj¹cych w ramach ogólnopolskiej akcji: TAK! 
POMAGAM! Nasz PZ Caritas dziêkuje w³aœcicielom sklepów, 
wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom za udzia³ i bogate 
wsparcie w tej akcji.

W czwartek, 25 marca, przypada³a Uroczystoœæ Zwiastowania 
Pañskiego. W tym dniu podczas Mszy œw. o godz. 18.00 odby³a siê 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego. Istot¹ tej adopcji jest objêcie 
modlitewn¹ opiek¹ wiadomego Bogu poczêtego dziecka przed 
narodzeniem, którego przyjœcie na œwiat jest zagro¿one z ró¿nych 
przyczyn, szczególnie z powodu grzechu aborcji.

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji 
jednego dziecka dziesi¹tki ró¿añca wraz ze specjaln¹ dodatkow¹ 
modlitw¹ przez 9 miesiêcy.

Panie z Rodziny Ró¿añcowej przygotowa³y, jak co roku, 
wi¹zanki palm na Niedzielê Palmow¹. Czêœæ przygotowanych 
wi¹zanek palm przynieœli do koœcio³a parafianie w sobotê przed 
Niedziel¹ Palmow¹.

Pratulin - Martynium Pratuliñskie
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