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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na czerwiec

Módlmy siê w intencji rodzin chrzeœcijañskich na ca³ym 
œwiecie, aby dziêki konkretnym gestom prze¿ywa³y bezinteresow-
noœæ mi³oœci oraz œwiêtoœæ w codziennym ¿yciu.

Wyjaœnienie papieskiej intencji

Niech moc mi³oœci uczyni was zdolnymi do patrzenia bardziej na 
drugiego cz³owieka – na wspó³ma³¿onka, na dzieci – ni¿ na w³asne 
zmêczenie. Ta papieska zachêta do bezinteresownej mi³oœci 
rodzinnej, która potrafi wzi¹æ górê nad zmêczeniem, znalaz³a siê 
w Liœcie do Ma³¿onków. Franciszek napisa³ go z okazji Roku 
„Rodzina Amoris Laetitia” (radoœæ mi³oœci). Obchody rozpoczê³y siê 
19 marca 2021 roku, w 5. rocznicê og³oszenia adhortacji o piêknie 
mi³oœci rodzinnej. Zakoñczyæ siê maj¹ 26 czerwca, w czasie 
Œwiatowego Spotkania Rodzin z papie¿em w Rzymie. W³aœnie 
w tym miesi¹cu Franciszek prosi Koœció³ o modlitwê w intencji 
rodzin na œwiecie, by dziêki konkretnym gestom prze¿ywa³y 
bezinteresownoœæ mi³oœci oraz œwiêtoœæ w ¿yciu codziennym.

Pap iesk i  L i s t  
og³oszony zosta³ w 
Niedzielê Œwiêtej 
Rodziny, 26 grudnia 
ubieg³ego roku. Przy-
wo³ujê  go,  gdy¿ 
Franciszek przypomi-
na w nim swe proste 
i konkretne wskaza-
nia. W ka¿dej rodzi-
nie lepiej siê dzieje, 
gdy czêœciej padaj¹ 
s³owa: proszê, dziêkujê i przepraszam. £atwiej jest ma³¿onkom, 
którzy po k³ótni nie koñcz¹ dnia bez pogodzenia siê. Wiêcej si³ maj¹ 
ci, którzy choæby przez kilka chwil adoruj¹ Jezusa w Eucharystii, by 
rodzinnie daæ siê ogarn¹æ Jego czu³oœci i dobroci. Franciszek 
podpowiada zwyczajne gesty: weŸ drug¹ osobê za rêkê, gdy trochê 
jest rozgniewana, i spraw, by odwzajemni³a uœmiech; choæby krótko, 
ale jednak pomódlcie siê razem wieczorem. To wszystko 
w kontekœcie doœwiadczeñ czasu pandemii, który przysporzy³ 
niema³o k³opotów, pog³êbi³ problemy, przyczyni³ siê te¿ do rozpadu 
niejednego zwi¹zku w kryzysie. Franciszek zachêca, by 
ma³¿onkowie nie przestawali szukaæ pomocy, ¿eby konflikty mog³y 
byæ przezwyciê¿one i nie powodowa³y jeszcze wiêkszego cierpienia. 
Nie zapominajcie – podpowiada - ¿e przebaczenie leczy ka¿d¹ ranê.

Koñczy siê czerwiec, ostatni miesi¹c roku „Rodzina Amoris 
letitia”. Zachêceni przez papie¿a módlmy siê za rodziny na œwiecie, 
by konkretnymi gestami wyra¿a³y bezinteresown¹ mi³oœæ, która na 
co dzieñ prowadzi do œwiêtoœci.

ks. Józef Polak SJ, AMP

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

Specyficzne powo³anie chrzeœcijan

W s³owach prostych i jasnych Jezus nakreœli³ warunki 
wejœcia do królestwa niebieskiego. Rozwa¿y³ 
wszystkie aspekty ¿ycia codziennego. Zaproponowa³ 

now¹ koncepcjê ¿ycia. W krótkich zdaniach, wprowadzaj¹cych 
do Kazania na Górze, Jezus wyrazi³ zasadniczy punkt Nowej 
Ery, któr¹ przyszed³ g³osiæ.

Nowy duch ma byæ ³agodny, wielkoduszny, prosty, a przede 
wszystkim szczery. Unikaæ ma arogancji, os¹dzania innych oraz 
szukania swego. Uczniowie nowego królestwa powinni szukaæ 
szczêœcia nawet poœród ubóstwa, w niedostatku, we ³zach 
i ucisku. Uczestnictwo w królestwie zak³ada  uprzedni¹ 
radykaln¹ przemianê sposobu myœlenia, postêpowania 
i usposobienia wzglêdem drugiego cz³owieka. Tak jak prawo 
zosta³o objawione Moj¿eszowi na Górze Synaj, tak te¿ 
w Kazaniu na Górze Jezus, nowy Prawodawca, ofiarowuje ca³ej 
ludzkoœci nowy sposób ¿ycia, kartê chrzeœcijañskiego ¿ycia.

To jest w³aœnie owo mi³uj¹ce ojcostwo Boga, które przenika 
ka¿de s³owo Jezusa. W ca³ym Kazaniu apeluje On do swoich 
s³uchaczy. aby odpowiedzieli na wezwanie Ojca z synowsk¹ 
mi³oœci¹. Ka¿dy, kto jest o¿ywiony tym nowym duchem, jest 
dzieckiem Bo¿ym. Nie jest to duch niewolników, 
wprowadzaj¹cy na nowo lêk w nasze ¿ycie: jest to duch synów, 
który sprawia, ¿e wo³amy Abba Ojcze (Rz 8,14-15). Mi³oœæ 
mo¿e prosiæ wiêcej ani¿eli mo¿e ¿¹daæ lêk. Mi³oœæ bêdzie 
g³ównym motywem dzia³ania Nowej Ery. 

Jest rzecz¹ oczywist¹, byœmy zrozumieli, ¿e Jezus dla 
ka¿dego z nas z osobna ma specyficzne zadanie ¿yciowe. Ka¿dy 
z nas jest osobiœcie wybrany, nazywany przez Jezusa po imieniu! 
Nie ma poœród nas nikogo, kto nie mia³by Bo¿ego powo³ania! To 
jest w³aœnie to, o czym œwiêty Pawe³ pisa³ w swoim liœcie do 
Efezjan: „Ka¿demu zaœ z nas zosta³a dana ³aska wed³ug miary 
daru Chrystusowego. I On ustanowi³ jednych aposto³ami, innych 
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla 
przysposobienia œwiêtych do wykonywania pos³ugi “ (Ef 4, 
71,11-12).

Po pierwsze i przede wszystkim Bóg powo³a³ nas do 
istnienia. Powo³a³ nas do bycia. Powo³a³ nas przez swego Syna 
Jezusa Chrystusa do poznania Go jako naszego mi³uj¹cego Ojca. 
Powo³a³ nas, byœmy byli Jego dzieæmi! Powo³a³ nas, aby 
wype³niæ swój odwieczny plan w ¿yciu ka¿dego z nas z Jezusem 
jako naszym przewodnikiem. Powo³a³ nas, abyœmy z Jezusem 
byli wspó³dziedzicami Jego królestwa niebieskiego! To, co Bóg 
Ojciec ofiarowuje nam przez swojego Syna, jest nowym ¿yciem 
Jego prawdziwych dzieci, z Jezusem jako naszym bratem, jest 
przynaglaj¹cym wezwaniem do ¿ycia, mi³oœci i pracy dla 
przyjœcia Jego królestwa.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano1982 nr 6 s.15n

MSZE ŒWIÊTE W CZASIE WAKACJI
Od 27 czerwca do 31. sierpnia w³¹cznie obowi¹zywaæ bêdzie 
wakacyjny porz¹dek Mszy œw.: 
- w dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00 (nie ma 7.15)
- w niedziele: 7.30, 9.00,10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 20.00. 

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych 
wakacji, a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. 
Pamiêtajmy, ¿e podczas urlopów i wypoczynku mamy 
obowi¹zek udzia³u w niedzielnej mszy œwiêtej.
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30  ROCZNICA  KONSEKRACJI  NASZEGO  KOŒCIO£A

W dniu 15.czerwca 1992 r. ks. abp Metropolita Gdañski Tadeusz Goc³owski dokona³ uroczystej konsekracji œwi¹tyni (zdjêcie obok  
przedstawia jak dokonuje konsekracji budynku œwi¹tyni), o³tarza i dzwonów oraz poœwiêci³ pomieszczenia biblioteki, salek 
katechetycznych i biura parafialnego. Dzieñ ten mo¿na przyj¹æ za dzieñ 

ukoñczenia budowy koœcio³a z g³ównym wyposa¿eniem, po prawie dziesiêciu latach od 
rozpoczêcia budowy.

W zwi¹zku z tym w œrodê 15. czerwca, w przeddzieñ Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a, 
obchodziliœmy wspomnienie 30. rocznicy poœwiêcenia naszego koœcio³a. Odprawiona zosta³a 
Msza œw. w intencji parafian o godzinie 18.00. Mszê celebrowa³ ksi¹dz Micha³ Bielan; 
w homilii wspomnia³ o niezwyk³ym wysi³ku ksiêdza Henryka Bietzke i naszych parafian, 
którzy 30 lat temu, w niezwykle ciê¿kich warunkach, wybudowali nasz¹ œwi¹tyniê. W czasie 
tej Mszy œwiêtej zapalone by³y zacheuszki ( na zdjêciu poni¿ej).

JJ

¯EGNAMY  KSIÊDZA  JAKUBA

Na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Metropolity, koñczy pos³ugê w naszej parafii ks. Jakub Karpeta. Serdecznie dziêkujemy ksiêdzu 
Jakubowi za 3 lata pracy duszpasterskiej, szczególnie za pracê z Liturgiczn¹ S³u¿b¹ O³tarza oraz przygotowywanie m³odzie¿y do 
sakramentu bierzmowania i ¿yczymy Mu wszelkich ³ask Bo¿ych w nowej parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Pruszczu 

Gdañskim. Dekret zacznie obowi¹zywaæ 25 sierpnia, jednak ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê wakacje, uroczyœcie po¿egnaliœmy ks. Jakuba 
w niedzielê 19 czerwca podczas Mszy œw. o godz. 10.30.

Promocja nowych nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii Œwiêtej

W sobotê 28 maja, Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz Wojda, 
Metropolita Gdañski wprowadzi³ w pos³ugê nowych 45 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Œwiêtej, w tym 4 naszych 
Parafian. S¹ to panowie:

Maciej Jaremczuk
Marek Kiejdo
Robert Kowalczys
Arkadiusz Wycinka

Mo¿na ich zobaczyæ na zdjêciu obok wœród wszystkich 
45 mianowanych.

Proœmy za nimi, by owocnie wspó³pracuj¹c z ³ask¹ Bo¿¹, 
potrafili s³u¿yæ tym, którzy Chrystusa pragn¹ i potrzebuj¹. 
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BO¯E  CIA£O  W  NASZEJ  PARAFII

W czwartek 16 czerwca obchodziliœmy w naszej parafii Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa. Cieszymy siê, ¿e 
wreszcie w tym roku mogliœmy obchodziæ tê Uroczystoœæ w pe³ni - jak przed pandemi¹. Procesja wyruszy³a z koœcio³a  po Mszy 
œwiêtej o 10.30 ulic¹ Zeusa do ronda (I o³tarz by³ na wysokoœci Zeusa 59) potem Junony do ul. Ledy. Nastêpnie ulic¹ Ledy 

(II o³tarz by³ na wysokoœci Ledy 1), potem procesja przeciê³a ul. Pegaza i wesz³a na ul. Chirona (III o³tarz by³ na wysokoœci Chirona 7). 
Dalej ulic¹ Chirona i Zeusa procesja powróci³a pod koœció³, gdzie by³ IV o³tarz. Zdjêcia wszystkich o³tarzy publikujemy poni¿ej.

Po zakoñczeniu procesji, ksi¹dz Nikos - sta³y goœæ naszej parafii - z czwartego o³tarza odczyta³ tekst Ewangelii i wyg³osi³ niezwykle 
poruszaj¹ce kazanie. Nastêpnie ksi¹dz proboszcz podziêkowa³ za obecnoœæ licznym uczestnikom procesji oraz wszystkim, którzy j¹ 
obs³ugiwali oraz pob³ogos³awi³ monstrancj¹ z Cia³em Pañskim ca³¹ nasz¹ dzielnicê.

Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do przygotowania Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. Szczególnie 
dziêkujemy Parafianom buduj¹cym o³tarze, paniom, panom, m³odzie¿y i dzieciom, którzy nieœli sztandary, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, 
ró¿aniec, emblematy, serca, dziewczynkom sypi¹cym kwiaty, Liturgicznej S³u¿bie O³tarza, Koœcielnej S³u¿bie Mê¿czyzn „Semper 
Fidelis”, panom nios¹cym baldachim i kolumny nag³oœnieniowe, osobom zaanga¿owanym w pomoc techniczn¹ przy procesji i koœciele 
i Parafianom za obecnoœæ.  Serdeczne Bóg zap³aæ.

W Oktawie Bo¿ego Cia³a, czyli do czwartku 23 czerwca, odbywa³a siê procesja eucharystyczna dooko³a koœcio³a, po³¹czona z 
nabo¿eñstwem do Serca Pana Jezusa: w dni powszednie po Mszy œw. o godz. 18.00, w niedzielê po Mszy œw. o godz. 16.00.

JJ

Pierwszy o³tarz przy którym œpiewa³ nasz chór Drugi o³tarz przy ulicy Ledy Trzeci o³tarz przyulicy Chirona

Czwarty o³tarz obok portalu koœcio³a Ksi¹dz Nikos wyg³asza homiliê Pan b³ lnicêogos³awi nasz¹ dzie
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jadwiga - Królowa Polski
(1374 - 1399)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 17. lipca

S¹ wœród naszego spo³eczeñstwa ludzie, którzy uprawiaj¹ tzw. 
pedagogikê wstydu. Wed³ug nich ca³a polska historia œwiadczy 
o tym, ¿e s³abo radziliœmy sobie w przesz³oœci, ¿e by³o za du¿o 

nieszczêœæ i tragedii. Dlatego warto trzymaæ sojusz z mocniejszymi. 
Polacy s¹ za s³abi, musz¹ mieæ jakichœ protektorów, adwokatów, 
którzy lepiej wiedz¹, co jest po¿yteczne dla naszego pañstwa. 
Dawniej by³a to Moskwa, dziœ Berlin i Unia.

Tymczasem dla Polaków wolnoœæ i niepodleg³oœæ by³y 
najcenniejszymi wartoœciami w ca³ej naszej historii. S¹dzê, ¿e 
piêknym zobrazowaniem tej tendencji bêdzie okres koñca XIV 
wieku. Na terenie Œrodkowej Europy dominowa³y 
dwie tendencje: zbrojne i misyjne. Jedna, któr¹ 
reprezentowali Krzy¿acy (Niemcy): podbijaæ kolejne 
kraje i je chrystianizowaæ. Druga mo¿liwoœæ - polska, 
która proponowa³a wersjê „sto³u i alkowy”, jak to 
piêknie sformu³owa³ kronikarz D³ugosz; czyli przez 
rozmowy, pertraktacje lub ma³¿eñstwa.

Dlatego po œmierci króla Ludwika Wêgierskiego, 
polskie poselstwo wyruszy³o do Budy, by poprosiæ 
o Jadwigê, jako przysz³¹ królowê Polski. Jej mama 
El¿bieta Boœniacka nie chcia³a siê zgodziæ, a wreszcie 
po d³ugich namowach zdecydowa³a: tak, o ile zgodzi 
siê Jadwiga. By³a bowiem przekonana, ¿e jej córka 
zdecydowanie odmówi, by³a bowiem ogromnie 
zakochana w Wilhelmie z dworu wiedeñskiego; 
zreszt¹ ze wzajemnoœci¹.

Jednak polscy pos³owie, znaj¹c ogromn¹ pobo¿noœæ Jadwigi, 
podali jej argument nie do odwo³ania. Jeœli siê zgodzi, przyjedzie do 
Krakowa, wyjdzie za m¹¿ za Wielkiego Ksiêcia Litewskiego, stanie 
siê matk¹ chrzestn¹ Litwy i ostatni pogañski naród w Europie stanie 
siê chrzeœcijañski. I to zdecydowa³o.

Po tej pierwszej mi³oœci, pewnie bardzo trudno by³o pokochaæ 
starszego (ponad 30 lat), nieokrzesanego i niewykszta³conego 

W³adys³awa. Jednak Jadwiga temu zadaniu sprosta³a. Od samego 
pocz¹tku robi³a wszystko, by dowartoœciowaæ mê¿a. 
Zaakceptowa³a, by W³adys³awa namaœciæ w Katedrze Wawelskiej 
na króla Polski. Gdy po jej ogromnych zabiegach powsta³ 
Uniwersytet w Krakowie, nie zgodzi³a siê na nazwê Uniwersytet w 
Krakowie Królowej Jadwigi, lecz zaproponowa³a nazwê 
Uniwersytet  Jagielloñski.

JeŸdzi³a z mê¿em na polowania i towarzyszy³a mu w ró¿nych 
spotkaniach przy stole. To W³adys³aw zajmowa³ siê stron¹ 
wojskow¹ i przygotowaniem do nieuchronnej wyprawy wojennej 
przeciwko Krzy¿akom (Niemcom). Dopóki ¿y³a, pilnowa³a strony 
dyplomatycznej. Jednak po jej œmierci dosz³o do najwiêkszej bitwy 
œredniowiecza pod Grunwaldem.

Papie¿ Jan Pawe³ II w czasie kanonizacji œw. Jadwigi 8 marca 
1997 roku na b³oniach krakowskich wo³a³: „Jadwiga wiedzia³a, ¿e 

si³a pañstwa, jak si³a Koœcio³a, maj¹ swoje Ÿród³o 
w starannej edukacji narodu, ¿e droga do dobrobytu 
pañstwa, jego suwerennoœæ i uznanie w œwiecie 
wiedzie przez uniwersytety, ¿e wiara potrzebuje 
kultury i kulturê tworzy... niczego nie szczêdzi³a, aby 
ubogacaæ Polskê w ca³e duchowe dziedzictwo”. 
Dalej mówi³ Ojciec œw.: „Ca³emu narodowi da³a 
przyk³ad umi³owania Chrystusa i cz³owieka - 
cz³owieka  spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, 
jak codziennego chleba i odzienia. A wszystko to 
fundowa³a z osobistego maj¹tku i posagu, by nie 
uszczuplaæ skarbca królewskiego, gdzie przygoto-
wywano siê do przysz³ej wojny.

Wiemy, ¿e Jadwiga zmar³a na skutek 
komplikacji po urodzeniu córeczki El¿biety. 

W trumnie pochowano j¹ w królewskich szatach, ale wszystkie 
insygnia by³y podróbkami, bo wszystko zd¹¿y³a rozdaæ na rzecz 
szpitali, szkó³, koœcio³ów, domów opieki i potrzebuj¹cych. Dlatego 
panowa³o powszechne przekonanie, ¿e umar³a kochana, uwielbiona, 
œwiêta w wieku zaledwie 25 lat. Jej trumienka jest w Katedrze 
Wawelskiej przy o³tarzu z krzy¿em, gdzie by³o jej ulubione miejsce 
modlitwy.

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. 
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Przestraszy³a Ciê i wymê-
czy³a pandemia? A mo¿e 
obawiasz siê kolejnej? A czy 
wiesz, ¿e jest ktoœ, kto chce byæ 
Twoim lekarzem? Poznaj Go! 
I og³aszaj zdrowie.

Przerazi³a Ciê wojna, która 
toczy siê tu¿ za œcian¹? Obawiasz 
siê o przysz³oœæ Twoj¹ i Twoich 
najbli¿szych? A czy wiesz, ¿e jest 

ktoœ, kto jest Panem pokoju, Twoj¹ tarcz¹ i twierdz¹, mi³oœnikiem 
Twojego ¿ycia? Poznaj Go! I og³aszaj pokój i zwyciêstwo.

Boisz siê utraty pracy? Ogólnoœwiatowego kryzysu, albo 
inflacji? A czy wiesz, ¿e jest ktoœ, kto Ciê widzi i zaopatruje, i mówi: 
Nie martw siê? Poznaj Go! I nie bój siê! Wierz tylko. Zaufaj mu.

Odmawiasz modlitwy, a nie widzisz efektów? W¹tpisz w ich 
skutecznoœæ? A czy wiesz, ¿e On Ciê wys³uchuje i Ci odpowie 
hojniej i ³askawiej ni¿ przypuszczasz? Poznaj Go! I módl siê z wiar¹.

Bóg niejedno ma imiê. Poznaj Go! Poznaj Boga takiego, jakim 
jest w rzeczywistoœci.

WeŸ udzia³ w wyj¹tkowych rekolekcjach, które odbêd¹ siê 
w dniach 11-13 wrzeœnia 2022. Rekolekcje bêd¹ prowadzone przez 
liderów Apostolskiego Ruchu Wiary. Naszym pragnieniem jest, aby 
owocem tych rekolekcji by³o powstanie w naszej parafii nowej 
wspólnoty pe³nej Bo¿ej mocy.

Joanna iTomasz Frankiewicz

„Poznaj Go!”

Synod o synodalnoœci
We wtorek, 14 czerwca w auli Jana Paw³a II w Oliwie odby³o siê 

archidiecezjalne spotkanie presynodalne, na którym zosta³a 
zaprezentowana synteza sprawozdañ przygotowanych przez parafie 
i wspólnoty. 

W trakcie dyskusji na temat przedstawionego dokumentu 
pojawi³o siê wiele g³osów postuluj¹cych uzupe³nienie i omówienie 
syntezy w poszczególnych grupach synodalnych. W zwi¹zku z tym 
zostanie ona przes³ana do parafii i wspólnot, które bêd¹ mog³y siê 
odnieœæ i uzupe³niæ zawarte w niej postulaty. Nastêpnie, na bazie 
otrzymanego materia³u zostanie sporz¹dzony dokument, który 
archidiecezja przeœle do KEP. Pos³u¿y on równie¿ do dalszej pracy 
duszpasterskiej w Koœciele gdañskim.

https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/synod/
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