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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na kwiecieñ

Powszechna: Módlmy siê za osoby, które nara¿aj¹ swoje ¿ycie, 
walcz¹c o podstawowe prawa w dyktaturach, w re¿imach autorytar-
nych, a nawet w prze¿ywaj¹cych kryzys demokracjach.

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: 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Wielebnemu  ksiêdzu
Proboszczowi - Seniorowi

Henrykowi  Bietzke,
w  dniu  Jego  80. Urodzin

¿yczymy,
aby dobry  Bóg

da³  Ksiêdzu  zdrowie
oraz wiele lat i si³
w  b³ogos³awionej

dzia³alnoœci  duszpasterskiej.
Niech  Matka  Bo¿a
wspomaga  Ksiêdza

w  tej pos³udze.

Szczêœæ  Bo¿e!

Redakcja Rodziny Osowskiej
z Czytelnikami

Gdañsk-Osowa, 25. kwietnia 2021 r.

MAJ
MIESIAC  MARYJNY

Macierzyñstwo duchowe Maryi
Od czasu, kiedy Chrystus, konaj¹cy na Krzy¿u, 

powiedzia³ do Jana: Oto Matka twoja”, od czasu, 
kiedy uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie”, tajemnica 
duchowego macierzyñstwa Maryi znalaz³a swoje 
wype³nienie w historii, w wymiarach nieznaj¹cych 
granic. Macierzyñstwo oznacza troskê o ¿ycie 
dziecka. Maryja jest matk¹ wszystkich ludzi - i st¹d 
Jej troska o ¿ycie cz³owieka posiada zasiêg 
uniwersalny. Troska matki ogarnia ca³ego cz³owieka. 
Macierzyñstwo Maryi ma swój pocz¹tek w Jej 
macierzyñskiej trosce o Chrystusa. W Chrystusie 
przyjê³a pod krzy¿em Jana, i przyjê³a ka¿dego 
cz³owieka i ca³ego cz³owieka. Maryja ogarnia 
wszystkich w Duchu Œwiêtym. On bowiem, jak 
wyznajemy w naszym Credo daje ¿ycie”. On daje 
pe³niê ¿ycia otwart¹ ku ca³ej wiecznoœci.

Macierzyñstwo duchowe Maryi jest uczestnic-
twem w mocy Ducha Œwiêtego - Tego, który daje 
¿ycie”. Jest ono zarazem pokorn¹ pos³ug¹ Tej, która 
mówi o sobie: Oto Ja, s³u¿ebnica Pañska” (£k 1,38).

W œwietle tajemnicy duchowego macierzyñstwa 
Maryi starajmy siê zrozumieæ to niezwyk³e orêdzie, 
które zaczê³o do œwiata docieraæ z Fatimy od dnia 
13 maja 1917 roku, a przed³u¿y³o siê przez szeœæ 
miesiêcy a¿ do 13 paŸdziernika tego¿ roku.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, V. 1. s.701
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Miesi¹c maj w narodowej tradycji poœwiêcony jest 
Najœwiêtszej Maryi Pannie - Matce Bo¿ej. W zwi¹zku z tym 
zapraszamy wszystkich na 

Odprawiane s¹ one codziennie w górnym koœciele 
o godzinie 20.30. Modlimy siê w czasie tych nabo¿eñstw 
– w ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym – o ustanie pandemii. 

Zapraszamy serdecznie.

Nabo¿eñstwa Majowe.
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Ingres nowego Arcypasterza
W Niedzielê Palmow¹ odby³ siê uroczysty ingres naszego 

nowego metropolity gdañskiego abp. Tadeusza Wojdy SAC do 
Archikatedry Oliwskiej w Gdañsku. Ksi¹dz Arcybiskup  Tadeusz 
Wojda w homilii zaprosi³ wszystkich do podejmowania z odwag¹ 
i nowym entuzjazmem wspólnej misji g³oszenia Ewangelii, w myœl 
swojego zawo³ania biskupiego ,,Aby by³a g³oszona Ewangelia”. 
Zawierzy³ on tak¿e swoj¹ pos³ugê w archidiecezji gdañskiej 
œwiêtemu Wojciechowi, Matce Najœwiêtszej i œwiêtemu Wincentemu 
Pallotiemu.

W uroczystoœci uczestniczy³ przewodnicz¹cy Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki, sekretarz generalny KEP 
bp Artur Miziñski, biskupi z diecezji nale¿¹cych do metropolii 
gdañskiej, a tak¿e duchowieñstwo, wierni œwieccy, przedstawiciele 
s³u¿b mundurowych, w³adz pañstwowych i samorz¹dowych.

Oryginalny obraz bez dekoracji

Rzeczywista 
Królowa Polski

Najœwiêtsza Maryja jest Królow¹ Polski od dwunastu pokoleñ. 
Tymczasem przed nami wci¹¿ czas nauki, by zrozumieæ, kim 
jest nasza Pani.

Mo¿e obecny rok jest okazj¹, by dostrzec piêkno bycia Jej 
narodem? To czas bolesnej weryfikacji ziemskich zabezpieczeñ, 
a tak¿e odkrywania maryjnej intuicji kard. Wyszyñskiego, który 
chcia³, by “Polska by³a rzeczywistym królestwem” Jej Syna i Jej 
samej. S³owo “rzeczywistym “ jest tu kluczowe.

Jesteœmy 13. pokoleniem po 1655 roku, a czasem odnieœæ mo¿na 
wra¿enie, ¿e Jej w³adza wœród nas pozostaje tylko funkcj¹ honorow¹. 
Czy dlatego. ¿e to, czego chce Maryja, i to, czego my pragniemy, 
rozmija siê tak samo jak pragnienie Jezusa i Jego uczniów? Mo¿e 
i nam potrzeba daru Ducha Œwiêtego, by zrozumieæ misjê Królowej 
Polski i tym samym uczyniæ Polskê ikon¹ Królestwa”, a mo¿e 
i iskr¹”, o której tak wiele rozmawiamy?

Przypomnijmy b³¹d Dwunastu, którzy mesjañsk¹ misjê Jezusa 
traktowali w kategoriach doczesnych. Aposto³owie chcieli, by 
Chrystus uczyni³ Izrael wielkim narodem, wybawi³ go z niewoli 
i obdarzy³ bogactwem. Tymczasem Jezus uczy³, ¿e Jego królestwo  
nie jest st¹d”, ¿e nie jest z tego œwiata”. Mówi³ o cierpieniu i œmierci 

nie jako o celu samym w sobie, ale jako o znaku, jak bardzo trzeba 
kochaæ, by dokona³ siê cud przemiany œwiata. Mówi³ o szczêœciu nie 
doczesnym, ale wiecznym; mówi³ o bogactwie nie przemijaj¹cym ale 
trwa³ym; nie opowiada³ o radoœci, któr¹ ³atwo odebraæ... W Jego 
ustach s³owo zbawienie” oznacza³o ocalenie z r¹k szatana, 
wyrwanie  z niewoli grzechu, otwarcie nieba. Nie zapowiada³ 
wywy¿szenia narodu, wielkoœci czy panowania nad innymi.

Co to zatem znaczy, ¿e Jego Matka jest Królow¹ Polski? W swej 
jasnogórskiej ikonie wskazuje Ona na Syna, który jest Królem 
w zupe³nie innych kategoriach. Jego królestwo nie jest z tego œwiata 
i nie ma On s³ug walcz¹cych dla Niego o sprawy doczesne. Królestwo 
Maryi tak¿e nie jest st¹d”: jest nim nie Polska w wymiarze 
doczesnym, lecz Polska nie z tego œwiata” - nasza ojczyzna na 
p³aszczyŸnie Bo¿ej. Ile jest wœród nas tego wymiaru, tyle Jej 
rzeczywistej w³adzy.

Na jasnogórskim obrazie Jezus trzyma w d³oni Ewangeliarz. 
Maryja chce, byœmy byli narodem, który ¿yje nauk¹ Jej Syna. Taki 
w³aœnie by³ cel prymasa Wyszyñskiego. Niech Polacy zaczn¹ siê 
karmiæ Ewangeli¹, niech poczuj¹ jej smak i moc, niech sprawdz¹ - 
niech odwa¿¹ siê na taki eksperyment! Niech doœwiadcz¹, ¿e regu³a 
Ewangelii zmienia wszystko!

Centrum jasnogórskiej ikony to Ewangelia. Jezus trzyma w rêku 
konstytucjê królestwa Maryi. Gdy zaczniemy ni¹ ¿yæ, bêdziemy Jej 
koronnymi dzieæmi. Im wiêcej w nas Jej krwi, tym wiêcej w nas 
s³u¿by, tym wiêcej mi³oœci do ludzi wokó³; mi³oœci bezwarunkowej 
i gotowej umieraæ za innych na krzy¿u.

„
„

„ „

„

„
„ Królowa z Jasnej Góry uczy tego ze swego cudownego 

wizerunku. Tylko Ona nosi blizny. Jej Syn nie ma ¿adnej! Wszystkie 
rany na obrazie zosta³y zadane tylko Jej. Jakby zas³oni³a sob¹ swoje 
Dziecko.

Czy rozumiemy tê lekcjê? To s¹ blizny królewskie - insygnia Jej 
w³adzy.

Ile takich blizn jest na linii naszego ¿ycia? Na ile ofiar, ran 
jesteœmy gotowi, gdy nieoczekiwanie nadejdzie czas próby, egzamin 
z naszego chrzeœcijañstwa? Ile jest w nas miejsca na królowanie 
Maryi, na przyjêcie od Niej upominku na ca³e nasze ¿ycie - daru 
Ewangelii?

Jej królowanie nie jest z tego œwiata...

Wincenty £aszewski, Niedziela nr 18/2020
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Rok „Amoris laetitia” to czas 
doúwiadczenia piækna ýycia rodzinnego

Wywiad KAI z bp Wies³awem Œmiglem, przewodnicz¹cym
Rady KEP ds. Rodziny i biskupem toruñskim.

 KAI: Ksiê¿e Biskupie, w pi¹tek 19 marca rozpocz¹³ siê w ca³ym 
Koœciele Rok „Amoris laetitia”, jak bêdzie on przebiegaæ w Polsce 
i na czym bêdzie siê koncentrowaæ?

Bp Wies³aw Œmigiel: 19 marca, w uroczystoœæ œw. Józefa 
rozpocz¹³ siê Rok Rodziny „Amoris laetitia”. W tym dniu 
przedstawiciele Rady Episkopatu ds. Rodziny wraz z reprezen-
tantami rodzin zawierzyli polskie rodziny Matce Bo¿ej na Jasnej 
Górze. W poszczególnych diecezjach i parafiach równie¿ nast¹pi³a 
inauguracja tego wa¿nego czasu.

Rok ten – ze wzglêdu na szalej¹c¹ pandemiê – niestety nie bêdzie 
obfitowaæ w liczne publiczne celebracje, kongresy czy wydarzenia. 
Raczej bêdzie obchodzony na poziomie lokalnym, a ka¿dy biskup 
wraz duszpasterstwem rodzin bêdzie go animowaæ na terenie swej 
diecezji. 26 wrzeœnia br. odbêdzie siê ogólnopolska pielgrzymka 
ma³¿eñstw i rodzin na Jasn¹ Górê. Jaki dok³adnie kszta³t przybierze, 
trudno dziœ powiedzieæ, zale¿y to od ograniczeñ sanitarnych. 
25 wrzeœnia jest zaplanowane w jasnogórskim sanktuarium 
spotkanie Rady ds. Rodziny z rodzinami i przedstawicielami 
duszpasterstwa rodzin, a nazajutrz 26 wrzeœnia Msza œw. w intencji 
rodzin na Jasnogórskim Szczycie, z udzia³em rodzin z ca³ej Polski. 
Bêdziemy te¿ wówczas przyjmowali nowych doradców 
i doradczynie ¿ycia rodzinnego, dzia³aj¹ce w ramach duszpasterstwa 
rodzin. Bêd¹ to dla nas centralne uroczystoœci Roku „Amoris 
laetitia” w Polsce.

Rok rodziny „Amoris laetitia” chcemy zakoñczyæ wspólnym 
wyjazdem w wiêkszej wspólnocie rodzin, ich duszpasterzy 
i biskupów, na Œwiatowe Spotkanie Rodzin do Rzymu w czerwcu 
2022 r. Bêdzie to równie¿ okazja do spotkania z Ojcem Œwiêtym

KAI: Jakie s¹ generalne cele Roku „Amoris laetitia”, co ma 
zmieniæ i do czego doprowadziæ?

– Wyznaczy³ je Ojciec Œwiêty Franciszek. Po pierwsze chodzi 
o o¿ywienie duszpasterstwa rodzin. Przyjrzenie siê ró¿nym 
strukturom jakimi Koœció³ dysponuje, a przede wszystkim ich 

dowartoœciowanie w zbawczej pos³udze Koœcio³a. Chodzi równie¿ 
o to, aby  same ma³¿eñstwa znacznie bardziej zaprosiæ do pos³ugi 
w tym duszpasterstwie i stworzyæ dla nich miejsce – tak aby nie by³o 
ono dzie³em wy³¹cznie duchownych. Bo przecie¿ w pracê 
duszpastersk¹ z rodzinami, o wiele bardziej mog¹ byæ w³¹czone 
same rodziny. To one najlepiej wiedz¹, jakiej duszpasterskiej 
pomocy od Koœcio³a potrzebuje ka¿da rodzina, najlepiej te¿ znaj¹ 
problemy i radoœci ¿ycia rodzinnego. Jest to realizacja postulatu 
dowartoœciowania wiernych œwieckich oraz podkreœlenie roli 
œwiadectwa.

Chcemy te¿ podj¹æ bardziej pog³êbion¹ refleksjê nad adhortacj¹ 
„Amoris laetitia”, która jest wa¿nym dokumentem poœwiêconym 
¿yciu rodzinnemu. Warto te¿ odpowiedzieæ na pytanie, na ile uda³o 
siê nam zrealizowaæ zarysowany tam proces umacniania, 
rozeznawania, towarzyszenia rodzinom oraz ich wiêkszej integracji 
we wspólnocie Koœcio³a. Wa¿na jest równie¿ pe³na mi³oœci pasterska 
troska o tzw. zwi¹zki nieregularne.

A przede wszystkim – i to jest g³ówny cel Roku „Amoris laetitia” 
– pragniemy przedstawiæ i realnie doœwiadczyæ piêkna ¿ycia 
rodzinnego i piêkna ma³¿eñstwa. Papie¿ Franciszek w adhortacji 
„Amoris laetitia” nacisk po³o¿y³ na ukazaniu piêkna ma³¿eñstwa. 
Szkoda, ¿e w przekazie medialnym adhortacja ta sprowadzona 
zosta³a do dyskusji o zwi¹zkach i ró¿nych sytuacjach nieregu-
larnych, co zaburzy³o jej podstawowe przes³anie. A tymczasem 
g³ówne jej przes³anie jest jasne: Ukazaæ piêkno ma³¿eñstwa i ¿ycia 
rodzinnego!

W zwi¹zku z tym, podczas tego roku, w œwiecie, gdzie rodzinê 
i ma³¿eñstwo ukazuje siê g³ównie poprzez pryzmat kryzysu, chcemy 
skoncentrowaæ siê na pokazaniu piêkna ma³¿eñstwa. Nie uda siê tego 
zrobiæ wy³¹cznie duszpasterzom. Kap³ani mog¹ przedstawiæ piêkn¹ 
naukê Koœcio³a o ma³¿eñstwie i rodzinie, ale potrzebujemy 
ma³¿eñstw, które uka¿¹ piêkno ich codziennego ¿ycia. Chcemy 
ukazaæ rodziny, które mog¹ daæ œwiadectwo, ¿e w ma³¿eñstwie 
i rodzinie znalaz³y drogê do œwiêtoœci i drogê do szczêœcia. Œwiêtoœæ 
jest dziœ trudna dla wielu ludzi do przyjêcia jako osobisty wybór, 
gdy¿ kojarzy siê wy³¹cznie z niesieniem krzy¿a i tak jest czêsto 
ukazywana. A przecie¿ œwiêtoœæ jest drog¹ ku szczêœciu 
i doœwiadczeniem szczêœcia, 
niezale¿nie od tego jak jest 
to trudne. Gdy ludzie d¹¿¹ 
do œwiêtoœci, pokonuj¹ 
przeszkody, otwieraj¹ siê na 
³askê Bo¿¹, to osi¹gaj¹ 
równie¿ szczê-œcie.

KAI: A œwiat o tym 
zapomina…

– Zupe³nie zapomina 
i œwiêtoœæ kojarzy z ciê¿a-
rem trudnym do uniesienia. 
Bez krzy¿a nie uda siê 
przejœæ przez ¿ycie, ale 
dziêki wierze krzy¿ staje siê 
bram¹ i prowadzi  do 
szczêœcia. Bardzo dobrze 
widaæ to w rodzinach, gdy 
korzystaj¹c z mocy s³owa i 
sakramentów, znacznie 
³atwiej jest pokonywaæ trudnoœci: nieœæ wspólnie krzy¿ i prze¿ywaæ 
radoœæ.

KAI: Co przeciêtna polska rodzina winna zrobiæ w tym roku? 
Jaki apel skierowa³by Ksi¹dz Biskup?

– Powinna uœwiadomiæ sobie jak silna jest ³aska sakramentu 
ma³¿eñstwa. Uœwiadomiæ sobie, ¿e ³aska potrafi uszlachetniæ ich 
zwi¹zek, umocniæ wiêzi, pomóc w przezwyciê¿aniu trudnoœci 
i zmaganiu siê z codziennoœci¹. To jest ten klucz, w jakim winniœmy 
prze¿ywaæ ten rok.

Wa¿ne by same rodziny zrozumia³y, ¿e kiedy ¿yj¹ w mi³oœci 
i wspólnie prze¿ywaj¹ radoœci i smutki, kiedy modl¹ siê i dziel¹ 
s³owem Bo¿ym – tworz¹ Domowy Koœció³.
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

I wtedy siê wszystko zaczê³o - 14.04.966 rok
Chrzest Polski

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e chrzeœcijañstwo dociera³o na 
ziemie zamieszka³e przez ludy, znane póŸniej pod nazw¹ 
pañstwa polskiego, znacznie wczeœniej. Dziêki wyprawom 

wojskowym, handlowym oraz za poœrednictwem nawiedzaj¹cych te 
ziemie misjonarzom chrzeœcijañskim, nauka 
Ewangelii by³a znana coraz szerszym krêgom 
ludnoœci. Znana jest na przyk³ad historia 
z ¿ycia œw. Metodego, który usi³owa³ 
nawróciæ wielkiego ksiêcia Wiœlan, a obrzêd 
chrzeœcijañski dotar³ a¿ na ziemiê krakowsk¹ 
(po³owa X wieku). 

W pewnym momencie swojego ¿ycia 
Mieszko I, ksi¹¿ê Polan, podj¹³ decyzjê 
o przyjêciu chrztu. Bezpoœrednio zadecydo-
wa³o o tym ma³¿eñstwo z chrzeœcijañsk¹ 
ksiê¿n¹ czesk¹ Dobraw¹. Przyby³a ona na 
dwór do Poznania tak¿e z Jorganem - 
biskupem misyjnym. Po przygotowaniu 14. kwietnia w Wielk¹ 
Sobotê 966 roku Mieszko i jego dwór przyjêli chrzest. Gdzie on siê 
odby³? W Poznaniu, w GnieŸnie, a mo¿e w Pradze? Ale 
najprawdopodobniej na Ostrowie Lednickim. Przed kilku laty 
z pielgrzymk¹ z naszej parafii odwiedzi³em to miejsce 
i przewodniczka przekona³a nas, ¿e w³aœnie Ostrów Lednicki by³ tym 
niezwyk³ym miejscem, gdzie siê wszystko zaczê³o.

Ksi¹¿ê sam bardzo ryzykowa³. Jego poddani przywi¹zani do 

swych bóstw i wierzeñ niechêtnie rezygnowali ze swoich tradycji; 
nawracanie trwa³o kilkadziesi¹t lat. Sam Mieszko musia³ 
zrezygnowaæ ze swoich wielu ¿on i oddaliæ je do ich rodów. By zaœ te 
mo¿ne rodziny siê nie obrazi³y, musia³y otrzymaæ odpowiednie 
uposa¿enie.

Wiêkszoœæ historyków podkreœla koniecznoœæ tej decyzji 
o przyjêciu chrztu uwypuklaj¹c aspekt polityczny. Ksi¹¿ê jako 
m¹dry w³adca zdawa³ sobie sprawê z wy¿szoœci cywilizacyjnej 
chrzeœcijañskich pañstw zachodnich. Za Odr¹ by³o potê¿ne i bardzo 

imperialnie nastawione cesarstwo niemiec-
kie, które wykorzystywa³o tak¿e misje do 
podboju kolejnych plemion. Ewentualna 
konfrontacja by³aby nieunikniona. Przyjê-
cie chrztu tê sytuacjê zdecydowanie 
umniejsza³o.

Zimna kalkulacja polityczna nie 
wyklucza jednak prawdziwego nawrócenia 
w³adcy Polan. Dlatego dojrzewa³ do tej 
decyzji. Zrozumia³, ¿e warto zaryzykowaæ 
w imiê prawdy. Kronikarze podkreœlali, ¿e 
by³ pobo¿ny na miarê tamtych okolicznoœci: 
sprowadza³ misjonarzy, fundowa³ koœcio³y, 

czci³ œwiêtych, z wielk¹ gorliwoœci¹ razem z ¿on¹ szerzy³ now¹ 
religiê.

Wa¿ne jest to, ¿e chrzest siê dokona³, ¿e by³o to jedno 
z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszej Ojczyzny, o ile nie 
najwa¿niejsze wydarzenie w ponad tysi¹cletniej historii naszej 
umi³owanej Polski.

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. 

W niedzielê, 25 kwietnia, ksi¹dz Henryk Bietzke, nasz proboszcz - senior,  obchodzi³ 80 urodziny. By³o to œwiêto naszej parafii. 
Przed po³udniem ksi¹dz Henryk odprawi³ w intencji w³asnej, z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej 

i Œw. Józefa, Mszê œw. dziêkczynn¹ o godzinie 10.30. Msza by³a transmitowana na You Tube parafii. 

Chrzest Polski - Jan Matejko

OSIEMDZIESI¥TA  ROCZNICA  URODZIN  KSIÊDZA  HENRYKA

Drug¹ w tym dniu mszê œwiêt¹ ks. Henryk odprawi³ z ksiêdzem biskupem Wies³awem Szlachetk¹ oraz zaprzyjaŸnionymi ksiê¿mi 
o godzinie 16.00. Ta msza by³a równie¿ transmitowana na YouTube parafii.

Homilia Konsekracja B³ogos³awieñstwo wiernych

Czytanie Ewangelii Homilia Kanon Mszy œw. Konsekracja

Komunia œw. Figurka œw. Józefa od ksiêdza proboszcza Kolejka wiernych z ¿yczeniami B³ogos³awieñstwo wiernych

Komunia œw.
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