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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
maj

Módlmy siê, aby ludzie m³odzi, powo³ani do pe³ni ¿ycia, 
odkryli w Maryi wzór s³uchania, g³êbiê rozeznawania, odwagê 
wiary oraz poœwiêcenie siê s³u¿bie.

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana
i raduje siê duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrza³ na uni¿enie swojej S³u¿ebnicy.
Oto bowiem i odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹ 
wszystkie pokolenia,

Gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny,
a Jego imiê jest œwiête.

Jego mi³osierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy siê Go boj¹.

Okaza³ moc swego ramienia,
rozproszy³ pyszni¹cych siê zamys³ami serc swoich.

Str¹ci³ w³adców z tronu,
a wywy¿szy³ pokornych.

G³odnych nasyci³ dobrami,
a bogatych z niczym odprawi³.

Uj¹³ siê za swoim s³ug¹ Izraelem,
pomny na swe mi³osierdzie,

Jak obieca³ naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu.
Jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze,
i przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

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
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Moje istnienie g³osi wielkoœæ Pana
Uznana za b³ogos³awion¹ razem z „owocem swego 

³ona”, uznana za „b³ogos³awion¹, poniewa¿ uwierzy³a” 
(£k 1,45), odpowiada tak; ale zmieniaj¹c rozmówcê, 
poniewa¿ zaczyna przemawiaæ do Pana, ku Niemu 
wznosz¹c w swojej „niskoœci s³u¿ebnicy” godny podziwu 
œpiew Magnificat. Prawdziwa pieœñ nad pieœniami 
Nowego Testamentu rozbrzmiewa codziennie na naszych 
ustach, bracia; ale ze szczególn¹ ¿arliwoœci¹ starajmy siê 
j¹ œpiewaæ, abyœmy w duchowej ³¹cznoœci z Maryj¹, 
powtarzaj¹c z Ni¹ s³owo po s³owie i prawie zg³oskê po 
zg³osce, nauczyli siê w Jej szkole jak i dlaczego 
powinniœmy wielbiæ i b³ogos³awiæ Pana.

Ta pieœñ uczy nas, ¿e tylko Bóg jest wielki, i dlatego 
powinniœmy Go wielbiæ; On sam nas zbawia, i dlatego 
nasz duch w Nim powinien siê radowaæ. On pochyla siê ku 
nam w swoim mi³osierdziu i podnosi nas do siebie swoj¹ 
moc¹. Wielka zaiste i wznios³a jest lekcja, jak¹ daje nam 
Magnificat, a któr¹ ka¿dy z nas we wszelkich 
okolicznoœciach ¿ycia mo¿e i powinien sobie przyswajaæ, 
aby oprócz owych darów ³aski i œwiat³a, zaczerpn¹æ 
pociechê i pogodê ducha tak¿e w doœwiadczeniu utrapieñ, 
a nawet w cierpieniach cia³a.

Niech bêdzie tak¿e dla was, bracia chorzy, Ÿród³em 
pociechy i pokoju, i niech was podtrzymuje w waszych 
modlitwach i w ofierze waszych cierpieñ.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, 9,05.82, V.1, s.170n
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Po dwóch latach  mogliœmy w tym roku bez ograniczeñ pandemicznych uczestniczyæ w Truduum Paschalnym. Rok 1919 by³ ostatnim 
rokiem, w  którym Wielki Tydzieñ przebiega³ w Koœciele normalnie. Przypomnê, jak to by³o  w nastêpnych dwóch latach.

W roku 2020 praktycznie ca³a liturgia Triduum Paschalnego odprawiana by³a bez udzia³u parafian, w pustym koœciele. Parafianie 
mogli uczestniczyæ za poœrednictwem You Tube w tych nabo¿eñstwach. Nie by³o œwiêcenia pokarmów w Wielk¹ Sobotê. Wigilia paschalna 
odby³a siê bez ogniska, a Pascha³ wniesiony zosta³ z zakrystii do o³tarza i zapalony w prezbiterium. Przed rozpoczêciem Mszy œwiêtej 
w Poranek Wielkanocny, Ksi¹dz Proboszcz wyszed³ przed œwi¹tyniê, aby pob³ogos³awiæ Najœwiêtszym Sakramentem ca³¹ nasz¹ parafiê.

W 2021 roku dopiero w Niedzielê Palmow¹ w og³oszeniach parafialnych podany zosta³ przebieg nabo¿eñstw Wielkiego Tygodnia. 
W œwi¹tyni obowi¹zywa³ limit 90 osób uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach. By³y one transmitowane na  You Tube.parfii.

Przez te dwa lata pozostawa³a w mocy udzielona przez Arcybiskupa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i œwi¹tecznych mszach 
œwiêtych. Przez wszystkie te lata obowi¹zywa³o noszenie maseczek, dezynfekcja r¹k i zachowanie 1,5 m odstêpu pomiêdzy osobami.

W bie¿¹cym roku od Niedzieli Palmowej 
3 kwietnia zniesiono obowi¹zek noszenia 
maseczek i nie obowi¹zuje ju¿ ¿aden limit osób 
uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach. W zwi¹zku 
z tym mieliœmy normalny przebieg Wielkiego 
Tygodnia. 

W Niedzielê Palmow¹ na wszystkich 
mszach œwiêtych du¿a liczba parafian 
uczestniczy³a z palmami. By³y rozprowadzane 
palmy wielkanocne, przygotowane przez 
Rodzinê Ró¿añcow¹, a tak¿e palmy oraz 
ozdoby œwi¹teczne wykonane przez dzieci ze 
Szko³y Podstawowej NR 81, 33, Przedszkola 
Roœnij Radoœnie oraz wolontariuszy ze 
Stowarzy-szenia INNE JEST PIÊKNE.  Ca³y 
dochód zosta³ przeznaczony dla dzieci 
z Ukrainy, które do³¹czy³y do SP 81.

Uroczyst¹ Mszê Wieczerzy Pañskiej 
odprawia³ z koncelebr¹ ksi¹dz proboszcz. 
Liturgiê uzupe³nia³ zespó³ ALLEGRETTO. 
Liturgiê wielkopi¹tkow¹ prowadzi³ ksi¹dz 
Micha³ - œpiewa³ chór parafialny, a Wigiliê 
Paschaln¹ odprawia³ z koncelebr¹ ksi¹dz 

Jakub, któremu piêknie pomaga³o ALLEGRETTO. Trzeba tu dodaæ, ¿e zespó³ ten przej¹³ niektóre utwory z zespo³u EFFATHA, zw³aszcza 
piêkn¹ ilustracjê muzyczn¹ tekstu biblijnego o Stworzeniu Œwiata oraz œwietnie wykonane Alleluja na zakoñczenie Wigilii Paschalnej.

We wszystkich trzech dniach, jak przed pandemi¹, koœció³ by³ kompletnie zape³niony przez naszych parafian.

TRIDUUM  PASCHALNE  W  NASZEJ PARAFII

Msza Wieczerzy Pañskiej

Wielki Pi¹tek

Wielki Pi¹tek



RODZINA  OSOWSKA  NR 4(258)                                                                                                          3

KULT  MARYI

W nawi¹zaniu do artyku³u ksiêdza Henryka Bietzke 
w styczniowym  numerze „Rodziny Osowskiej”, 
o Matce  Wniebowziêtej z Velehradu chcia³bym 

podzieliæ siê wspomnieniami o innych miejscach kultu Matki 
Boskiej.

We wrzeœniu 2019 roku, oboje z ma³¿onk¹ i przyjació³mi 
z Osowej – Bogusi¹ i Andrzejem oraz w towarzystwie kilku 
naukowców i lekarzy z Gdañskiego Uniwersytetu 
Medycznego, wziêliœmy udzia³ w pielgrzymce do Ziemi 
Œwiêtej i Jordanii. Opiekunem naszym i przewodnikiem by³ 
ksi¹dz dr hab. Grzegorz Szamocki – profesor Uniwersytetu 
Gdañskiego.      

Trzeciego dnia, po przekroczeniu granicy z Jordani¹ 
i zmianie autokaru, pojechaliœmy - jak to w górach bywa, 

krêtymi, ale w bardzo dobrym stanie, asfaltowymi drogami do 
dzielnicy górskiego miasta Ajloun (Ad¿lun) - osiedla Anjara 
(And¿ara), w którym znajduje siê sanktuarium Matki Boskiej 
Górskiej. 

Sanktuarium Matki Boskiej w kraju muzu³mañskim!! 
Otó¿ w tym mieœcie do dnia dzisiejszego istnieje silna 

wspólnota chrzeœcijañska – w 1961 roku na 5390 
mieszkañców miasta 2023 mieszkañców to byli chrzeœcijanie. 
Tutejsze sanktuarium Matki Bo¿ej Górskiej powsta³o w latach 
30. XX w. upamiêtniaj¹ce miejscow¹ tradycjê, wed³ug której 
w pobliskiej jaskini odpoczywa³ Jezus z Maryj¹ i aposto³ami. 
W tutejszym sanktuarium wierni zanosz¹ modlitwy za 
poœrednictwem Matki Bo¿ej i oddaj¹ Jej czeœæ w drewnianej, 
polichromowanej figurze przedstawiaj¹cej Maryjê 
z Dzieci¹tkiem na rêkach. W czerwcu 2010 r. na twarzy Maryi 
pojawi³y siê krwawe ³zy - jeszcze do dziœ widoczne s¹ ich 
resztki. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e to by³a ludzka 
krew. G³ówne uroczystoœci w sanktuarium obchodzone s¹ 
10 czerwca.

W koœciele uczestniczyliœmy w Eucharystii sprawowanej 
przez naszego duchowego opiekuna ksiêdza Grzegorza, 
a moja ma³¿onka czyta³a lekcjê. Po mszy œwiêtej spaceruj¹c po 
dziedziñcu spotkaliœmy przechodz¹c¹ siostrê zakonn¹ – to jest 

parafia misyjna, wiêc siostry nios¹ pos³ugê nie tylko 
katechetyczn¹, miejscowej wspólnocie. W rozmowie – 
prowadzonej z ni¹ przez ksiêdza Grzegorza po w³osku – po 

moim pytaniu sk¹d zakonnica z W³och, tu w arabskim kraju, 
odpowiedzia³a, ¿e pochodzi z … Egiptu.  Pan wszêdzie 
znajduje „siewców i ¿niwiarzy” do Swojej Winnicy!

To pielgrzymkowe, „Maryjne” doœwiadczenie w kraju 
muzu³mañskim, przypomnia³o mi inne  - sprzed wielu, wielu 
lat, z oddalonego o tysi¹ce kilometrów od Anjary – Algieru.    

 W latach 80. pracowa³em w stoczni w Mers el Kebir 
niedaleko Oranu. Bêd¹c w 1981 roku z kolegami na wyprawie 
turystycznej i zwiedzaj¹c Algier, dotarliœmy do - le¿¹cej na 
jednym ze wzgórz otaczaj¹cych Algier od pó³nocnego 
zachodu, w miejscowoœci Bologhine, w³aœciwie prawie 
dzielnicy Algieru, katedry pod wezwaniem Notre Dame 
d'Afrique. W tej neoromañkiej, katolickiej œwi¹tyni znajduje 
siê piêkna rzeŸba Czarnej Madonny, wykonana przez 
algierskiego rzeŸbiarza, muzu³manina, Boumehdi i napis 
obiegaj¹cy podstawê kopu³y: 

„Notre Dame d'Afrique priez pour nous et pour les 
Musulmans”, 

czyli „Matko Boska Afrykañska módl siê za nami i za 
Muzu³manów”. I jak opowiada³ nam oprowadzaj¹cy nas po 
bazylice starszy ksi¹dz, muzu³manie tu przychodz¹. 
Szczególnie kobiety - ale i ca³e rodziny, powierzyæ siê Laila 
Mariam, jak nazywaj¹ muzu³manie Matkê Bosk¹.

Jak widaæ z tych dwóch migawek, kult Matki Boskiej, jest 
widoczny równie¿ wœród spo³eczeñstw muzu³mañskich, 
a okreœlenie „Orêdowniczka Nasza” nie dotyczy tylko nas, 
katolików lub prawos³awnych, ale wszystkich ludzi. Wszak 
Chrystus - wisz¹c ju¿ na krzy¿u, s³owami skierowanymi do 
umi³owanego ucznia Jana: „Oto Matka Twoja”, odda³ nas 
ludzi w jej macierzyñsk¹ opiekê.

Andrzej Lerch
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

S³owacja, a Maryja

Rozpocz¹³ siê maryjny miesi¹c maj. Wracam wiêc do tematyki 
poprzednich felietonów z maryjnych sanktuariów. Dzisiaj 
S³owacja. Zdaniem wielu historyków Koœcio³a - to ¿e nasi 

s¹siedzi mimo dramatycznych i tragicznych wydarzeñ - zachowali 
katolick¹ wiarê, to zas³uga ich szczególnego kultu maryjnego. 
W S³owacji istnieje wiele sanktuariów, bardzo ¿ywotnych 
i gremialnie odwiedzanych. Dzisiaj chcia³bym przybli¿yæ 
Czytelnikom  biuletynu dwa takie wyj¹tkowe miejsca: Lewocza 
i Szasztin.

Ale najpierw krótka historia. Tradycja chrzeœcijañska S³owacji 
siêga IX wieku; od dzia³alnoœci misjonarskiej Cyryla i Metodego. To 
wtedy bulla papie¿a Jana VIII zawiadamia³a spo³ecznoœæ europejsk¹, 
i¿ S³owacja zosta³a w³¹czona do panstw chrzeœcijañskich Europy. 
Jednak ju¿ w XI wieku s³owackie plemiona sta³y siê czêœci¹ 
królestwa wêgierskiego, a w wieku XVI zosta³y w³¹czone do 
monarchii habsburskiej. S³owacy nie mieli nawet w³asnej metropolii 
koœcielnej. W XVIII wiku rozpoczê³o siê u naszych s¹siadów 
odrodzenie narodowe, ale dopiero w 1918 roku S³owacja, Morawy 
i Czechy utworzy³y wspólne pañstwo Czechos³owacjê.

Powojenny los oœcio³a w S³owacji by³ niezwykle dramatyczny 
i tragiczny. W jedn¹ noc zarekwirowano wszystkie koœcio³y, 
klasztory, budynki koœcielne, a wszystkichksiê¿y i zakonników oraz 
zakonnice wtr¹cono do wiêzieñ i obozów. Odt¹d szczególnymi 
miejscami, do których  wierni przychodzili siê modliæ, by³y 
zw³aszcza sanktuaria maryjne.

Lewocza - jest po drugiej stronie Tatr. Dla S³owaków znaczy tyle, 
co dla nas Jasna Góra. Przy miasteczku le¿y Mariañska Hora 
z koœcio³em pielgrzymkowym, a w nim zupe³nie wyj¹tkowy o³tarz - 
dzie³o mistrza Paw³a, ucznia Wita Stwosza; st¹d ogromne 
podobieñstwo do o³tarza krakowskiego. Ta sama kompozycja, tylko o 
wiele potê¿niejszy: 18 metrów wysokoœci. Niedaleko jest 

  
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. 

p i ê t n a s t o w i e c z n a  
figura Matki Bo¿ej, 
nieznanego autora, 
w stylu naszych gotyc-
kich Madonn - cel 
jak¿e licznych piel-
grzymów.Wielu z nich 
na kolanach obchodzi 
o³tarz, przedstawiaj¹c 
swoje intencje, bo 
oblicze Maryji nasy-
cone jest niezwyk³¹ 
dobroci¹ i s³odycz¹. Po 
upadku totalitaryzmu przyby³o 2 lipca 1990 roku do Lewoczy ponad 
400 tysiêæy wiernych, a 3 lipca 1994 roku odwiedzi³ i tam siê modli³ 
Jan Pawe³ II.

Drugim, co do 
znaczenia maryjnym 
miejscem œwiêtym, 
jest Szasztin, le¿¹cy 
b l i s k o  g r a n i c y  
z Austri¹. Jest tu 
czczona figura Matki 
B o ¿ e j  S i e d m i o -
bolesnej - S³owacka 
Pieta z 1564 roku. 
Miejsce to s³ynie 
z licznych cudów, 
dokumentowanych 

przez opiekunów - Paulinów, a potem Salezjanów. W roku 1927 
papie¿ Pius XI og³osi³ tê Matkê Patronk¹ S³owacji, a Jan Pawe³ II 
podczas pobytu w roku 1995 poœwiêci³ i na³o¿y³ papieskie korony na 
g³owê Jezusa i Maryji.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

S³owacka Pieta

Sanktuarium NMP w Lewoczy

Zaproszenie 
na XXVI Spotkanie M³odych

LEDNICA 2000
Z wielk¹ radoœci¹ zapraszamy wszystkich w pierwsz¹ sobotê 

czerwca – 4 czerwca 2022 r. na Pola Lednickie na XXVI Spotkanie 
M³odych LEDNICA 2000 
pod has³em: NA KRAÑCE 
ŒWIATA. Poprowadzi nas 
charyzmatyczny duszpas-
t e r z  –  d o m i n i k a n i n  
o. Tomasz Nowak.

Tradycyjnie spotkamy 
siê w miejscu chrztu Polski, 
by razem modliæ siê, 
œpiewaæ i tañczyæ na chwa³ê 
Bo¿¹, prosiæ o pokój na 
Ukrainie i na ca³ym œwiecie, 
a na zakoñczenie wspólnie wybraæ Chrystusa, przechodz¹c przez 
Bramê-Rybê. Niech zielone Pola Lednickie znowu zape³ni¹ siê 
m³odzie¿¹, która tu w³aœnie od lat odkrywa wiarê na nowo.

Z radoœci¹ i nadziej¹ czekamy na ka¿d¹ i ka¿dego z Was.

Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. Ojca Jana W. Góry OP   

 Zg³êbianie tajemnicy
Nocy Paschalnej

Ca³y okres wielkanocny – od Niedzieli Zmartwychwstania do 
Zes³ania Ducha Œwiêtego – 
jest zg³êbianiem tajemnicy 
Nocy Paschalnej. W liturgii 
mo¿na to pokazywaæ na 
rozmaitych p³aszczyznach. 
Na przyk³ad  widaæ  to  
w woskowej œwiecy, pas-
chale, pob³ogos³awionym 
w Wigiliê Paschaln¹ i przypo-
minaj¹cym o œwietle zmar-
twychwstania; w polskiej 
tradycji widaæ to w krzy¿u, na 
ramiona którego zak³ada siê 
czerwon¹ stu³ê, przypomi-
naj¹c¹, ¿e to On jest jedynym 
Kap³anem i ̄ ertw¹.

Przypominaj¹ to przypa-
daj¹ce w tym czasie pierwsze 
komunie œwiête, kiedy to 
ubrane na bia³o dzieci, jak niegdyœ neofici, przystêpuj¹ do Eucha-
rystii. S³ychaæ to w czytaniach, na przyk³ad: w niedziele 
wielkanocne pierwsze czytanie ze Starego Testamentu zajmuj¹ 
perykopy z Dziejów Apostolskich. W koñcu rozwijaj¹ siê nowe 
nabo¿eñstwa, jak „droga œwiat³a” (via lucis), która na wzór Drogi 
krzy¿owej prowadzi od zmartwychwstania a¿ do wniebowst¹pienia 
w perspektywie paruzji.

eKAI
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