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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
wrzesieñ

Módlmy siê, aby kara œmierci, która godzi w nienaruszalnoœæ 
i godnoœæ osoby, zosta³a zniesiona w ustawodawstwie wszystkich 
pañstw œwiata.

Rekolekcje ewangelizacyjne 
przed Odpustem w naszej parafii

NIEDZIELA  11 wrzeœnia,
Œwiadectwo ¿ycia wiar¹ podczas 
ka¿dej mszy œwiêtej oraz spotkanie 
modlitewne o godz. 17.00

PONIEDZIA£EK 12 wrzeœnia.
Nauki podczas Mszy œw. o godz. 8.00 
i 18.00 oraz spotkanie modlitewne 
z nauk¹ o 19.30

WTOREK 13 wrzeœnia.
Nauki podczas Mszy œw. o godz. 8.00 i 18.00
oraz nabo¿eñstwo fatimskie z nauk¹ o 19.30

Rekolekcje prowadzi ekipa z Apostolskiego Ruchu Wiary (ARW):
ks. Piotr Jasek, Micha³ i Agnieszka Nikodemowie oraz Grzegorz 
Miecznikowski,

Serdecznie zapraszamy.

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

SWIETO
  PODWYZSZENIA  

KRZYZA  SWIETEGO

 ODPUST  PARAFIALNY
Zapraszamy na nasz odpust parafialny w Uroczystoœæ 

Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w œrodê, 14 wrzeœnia, o godz. 
18.00. Uroczystej Mszy œw. odpustowej koncelebrowanej 
wraz z ksiê¿mi z naszego dekanatu przewodniczyæ bêdzie ks. 
Infu³at dr Edmund Skalski, proboszcz Bazyliki Morskiej 
w Gdyni.  Serdecznie zapraszamy.

Msze œwiête w naszej Parafii
Rozk³ad aktualny od 1. wrzeœnia 2022r.

Msze œwiête w niedziele i œwiêta:

Msze œwiête w dni powszednie:

  7.30 - Msza œw. poranna - górny koœció³
  9.00 - Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - górny koœció³
10.30 - Suma parafialna - górny koœció³
12.00 - Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 - Msza œw. - górny koœció³
16.00 - Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 - Msza œw. wieczorna - górny koœció³ (recytowana)

13.30 - w II niedzielê miesi¹ca Msza œw. z udzieleniem 
sakramentu chrztu œw.

7.15 - Msza œw. poranna
8.00 - Msza œw. poranna
17.00 - Msza œw. popo³udniowa
18.00 - Msza œw. wieczorna

Msze œw. w sobotê o godz. 17.00 i 18.00 s¹ odprawiane 
jako msze œwiête  niedzielne.

„
¿eœ przez Krzy¿ i Mêkê swoj¹ odkupi³ œwiat.”

K³aniamy Ci siê, Jezu Chryste! K³aniamy siê. Upadamy na 
kolana. Nie znajdujemy dostatecznych s³ów ani gestów, aby 
wyraziæ Ci tê czeœæ, jak¹ przejmuje nas Twój Krzy¿. Jak¹ 
przejmuje nas Twoje wyniszczenie a¿ do œmierci. Jak¹ przejmuje 
nas dar Odkupienia, ofiarowany ca³ej ludzkoœci - wszystkim 
i ka¿demu - przez ca³kowite i bezwzglêdne poddanie Twej woli 
wzglêdem woli Ojca...

Objawi³ mi³oœæ Ojca w swojej mi³oœci. Z wysokoœci swego 
Krzy¿a ma prawo mówiæ do ludzi wszystkich czasów: „Kto Mnie 
zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca” (J 14,9). Objawi³ przez swoj¹ 
œmieræ, ¿e jest w œwiecie Mi³oœæ - Mi³oœæ potê¿niejsza ni¿ grzech. 
Objawi³ Boga, który „bogaty jest w mi³osierdzie” (Ef 2,4). 
Otworzy³ przed nami drogê nadziei.

I oto my pragniemy Chryste, wo³aæ dzisiaj do tego 
Mi³osierdzia, które w sposób nieodwracalny wesz³o w dzieje 
cz³owieka, w ca³y nasz ludzki œwiat - i mimo pozorów s³aboœci 
jest potê¿niejsze od z³a. Jest najwiêksz¹ potêg¹ i si³¹, na której 
mo¿e oprzeæ siê zagro¿ony z tylu stron cz³owiek.[...]

Niech potêga Twojej mi³oœci raz jeszcze oka¿e siê wiêksza od 
z³a, które nam zagra¿a. Niech oka¿e siê wiêksza od grzechu - od 
wielorakich grzechów, które coraz bezwzglêdniej okreœlaj¹ sobie 
publiczne prawo obywatelstwa w ¿yciu ludzi i spo³eczeñstw.

Niech oka¿e siê, o Chryste, potêga Twojego Krzy¿a wiêksza 
od sprawcy grzechu, który zwie siê „w³adc¹ tego œwiata” (por. 
J 12,31).

Przecie¿ Ty przez Krew i Mêkê Twoj¹ odkupi³eœ œwiat! 
Amen.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, IV.1.s.462, Pallotinum

K³aniamy Ci siê, Jezu Chryste, i b³ogos³awimy Tobie,
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MAMY  NOWEGO
BISKUPA

W sobotê 20 sierpnia w archikatedrze oliwskiej ks. Piotr 
Przyborek, mianowany przez papie¿a Franciszka 
biskupem pomocniczym archidiecezji gdañskiej, przyj¹³ 

œwiêcenia biskupie.
Uroczystej Mszy œw. z obrzêdem udzielenia sakry biskupiej 

przewodniczy³ abp Tadeusz Wojda, metropolita gdañski. 
Wspó³konsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz 
apostolski w Polsce, i bp Zbigniew Zieliñski, biskup koaudiutor 
diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. W liturgii uczestniczyli biskupi 
z kilku diecezji, rodzina i przyjaciele bp. Piotra, licznie zgromadzeni 
duchowni, osoby ¿ycia konsekrowanego oraz wierni œwieccy. Byli 
tak¿e obecni przedstawiciele w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, 
a tak¿e reprezentanci Koœcio³ów chrzeœcijañskich oraz innych religii.

Po Ewangelii odœpiewano hymn do Ducha Œwiêtego. Nastêpnie 
zosta³a odczytana papieska bulla zawieraj¹ca nominacjê dla nowego 
biskupa. PóŸniej metropolita gdañski wyg³osi³ homiliê. Podkreœli³ 
w niej, ¿e ks. Przyborek wyrós³ z tej ziemi, tu dojrzewa³ w wierze i tu 
te¿ zrodzi³o siê jego powo³anie kap³añskie. - Za chwilê przez rêce 
szafarza œwiêceñ otrzyma pe³niê kap³añstwa i zostanie w³¹czony do 
grona nastêpców Aposto³ów. W ten sposób, za przyk³adem Piotra, 
Jana, Jakuba i innych, bêdzie doœwiadcza³ szczególnej bliskoœci 
Jezusa Chrystusa. W Jego mocy bêdzie pe³ni³ Jego potrójn¹ misjê: 
prorock¹, pastersk¹ i nauczycielsk¹ - zaznaczy³ abp Wojda. Doda³, ¿e 
Koœció³ gdañski raduje siê nowym pasterzem i pragnie go otoczyæ 
modlitw¹.

- U pocz¹tków twojej biskupiej pos³ugi Chrystus zwraca siê do 
ciebie ze s³owami: „Wyp³yñ na g³êbiê!". Ta g³êbia to niezmierzona 
przestrzeñ dzisiejszego œwiata, który oczekuje twojej kap³añskiej 
i biskupiej pos³ugi. W tej pos³udze, pilnej i przynaglaj¹cej, nie ma 
okreœlonego czasu ani przestrzeni, warunków dobrych lub 
niedobrych, sytuacji sprzyjaj¹cych lub niekorzystnych - mówi³ abp 
Tadeusz Wojda.

Po homilii rozpoczê³y siê w³aœciwe obrzêdy œwiêceñ. Biskup 
nominat z³o¿y³ przyrzeczenia, publicznie wyra¿aj¹c gotowoœæ do 
pe³nienia urzêdu biskupiego zgodnie z wol¹ Chrystusa i Koœcio³a, 
pod zwierzchnictwem nastêpcy œw. Piotra Aposto³a. Po litanii do 
Wszystkich Œwiêtych na g³owê kandydata konsekratorzy na³o¿yli 
rêce, a podczas uroczystej modlitwy œwiêceñ nad g³ow¹ elekta by³a 
trzymana ksiêga Ewangelii. Po modlitwie abp Wojda namaœci³ 
olejem g³owê nowo wyœwiêconego biskupa, przekaza³ ksiêgê 
Ewangelii, na³o¿y³ pierœcieñ i mitrê oraz przekaza³ pastora³ - symbol 
w³adzy biskupiej. 

S³owo do nowo wyœwiêconego biskupa skierowa³ nuncjusz 
apostolski w Polsce. - W pierwszych s³owach po twojej nominacji 
wspomnia³eœ, ¿e choæ zaskoczy³a ciê ona, to przyj¹³eœ j¹ z radoœci¹. 
To dobrze. Obowi¹zki, które przyjmujemy z radoœci¹, maj¹ wiêksz¹ 
szansê na to, by przynieœæ dobre owoce. Za³o¿y³eœ i prowadzi³eœ 

przez lata pismo „Galilea". Teraz twoj¹ Galile¹ bêdzie ka¿de 
spotkanie z wiernymi. Jesteœ dzieckiem Gdañska. Tu siê urodzi³eœ. 
Tak pe³nij te¿ swoj¹ s³u¿bê, jak mówi motto miasta: ani zuchwale, 
ani bojaŸliwie, bez strachu, ale z rozwag¹. Tego ¿yczê i pamiêtaj, ¿e 
masz wokó³ siebie ludzi ¿yczliwych. Ludzie chc¹ iœæ razem z tob¹ po 
Bo¿ych drogach - mówi³ abp Pennacchio. Nastêpnie zosta³y 
odczytane listy gratulacyjne skierowane do nowego biskupa przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudê i abp. Stanis³awa G¹deckiego, 
przewodnicz¹cego KEP. ¯yczenia z³o¿yli wierni œwieccy, osoby 
konsekrowane i kap³ani.

Na zakoñczenie liturgii œwiêceñ nowy biskup pomocniczy 
naszej archidiecezji dziêkowa³ i prosi³ o modlitwê. - W duchu 
synowskiego oddania dziêkujê Ojcu Œwiêtemu Franciszkowi za 
zaufanie i pos³anie do pos³ugi biskupa pomocniczego archidiecezji 
gdañskiej. Ze s³owami wdziêcznoœci zwracam siê do moich 
konsekratorów. Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie dziêkujê za 
dzisiejsz¹ uroczystoœæ œwiêceñ, a tak¿e za ca³¹ jego ¿yczliwoœæ, 
ojcowskie wsparcie i dotychczasow¹ wspó³pracê. Jestem wdziêczny 
arcybiskupowi nuncjuszowi Salvatore Pennacchio za wspó³udzia³ 
w konsekracji, za ¿yczliw¹ rozmowê i s³owa umocnienia w czasie 
przekazywania woli Ojca Œwiêtego - mówi³ bp Przyborek.

Po podziêkowaniach biskupom, kap³anom, osobom 
konsekrowanym, rodzinie, wspólnotom i instytucjom koœcielnym 
oraz wiernym œwieckim i goœciom, bp Piotr poprosi³ o modlitwê na 
nowej biskupiej drodze. - Dzisiaj archikatedra oliwska wype³ni³a siê 
ludŸmi, którzy przyszli, by wielbiæ Boga, a mnie otoczyæ modlitw¹. 
Za te modlitwê dziêkujê i pokornie o ni¹ proszê, bym jak najlepiej 
wype³nia³ biskupi¹ pos³ugê - doda³ bp Piotr.

Biskup Piotr Przyborek urodzi³ siê 28 czerwca 1976 r. 
w Gdañsku. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 16 czerwca 2001 r. 
w bazylice Mariackiej z r¹k abp. Tadeusza Goc³owskiego. W latach 
2009-2010 odby³ studia specjalistyczne w dziedzinie biblistyki 
i archeologii biblijnej w Jerozolimie, Od 2021 r. jest dyrektorem 
Wydzia³u Duszpasterskiego AG. Jest za³o¿ycielem i dyrektorem 
Szko³y Biblijnej AG i redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego 
"Galilea". 6 lipca 2022 r. papie¿ Franciszek mianowa³ ks. Przyborka 
biskupem pomocniczym archidiecezji gdañskiej, przydzielaj¹c mu 
stolicê tytularn¹ Musti di Numidia. Jako zawo³anie biskupie bp Piotr 
przyj¹³ s³owa z Listu do Rzymian: "Jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi". 
Herb biskupi to czerwony krzy¿ jerozolimski na niebieskim tle. 
W jego centrum jest go³êbica, symbol Ducha Œwiêtego. Jeden 
z mniejszych krzy¿y zosta³ zast¹piony z³ot¹ liter¹ "M" wskazuj¹c¹ 
na osobê Maryi.

https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/87313/mamy-nowego-biskupa
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Tatry i Pieniny Ad 2022    Foto: Joanna Bu³³o

     Kapliczka MB nad Morski                       Polana Rusinowa - widok na Panoramê Tatr - Tary Wysokiem Okiem                Widok z nad Czarnego Stawu pod Rysami na Morskie Oko 

        Widok na Tatry Wysokie                                          Podejœcie na Giewont                                                             Sp³yw Dunajcem; widok na Trzy Korony

W A K A C Y J N E    R E M I N I S C E N C J E

Zielony Œl¹sk  Ad 2022 

Od lewej:pomnik Chrystusa Króla w Œwiebodzinie, Sanktuarium MB Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Opactwo w Krzeszowie, 2 zdjêcia Koœció³ Pokoju w Œwidnicy    

 Od lewej: 4 kolejne zdjêcia - Zamek Ksi¹¿, nastêpnie Katedra w Œwidnicy i ostatnie zdjêcie Szczepanów - miejsce urodzenia Œw. Stanis³awa BM
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

MEDJUGORIE

By³a œroda 24 czerwca 1981 roku. Wtedy to szeœcioro m³odych 
ludzi: cztery dziewczêta i dwóch ch³opców, wyprawi³o siê na 
wycieczkê na pobliskie wzgórze Podbrdo. W pewnej chwili 

zobaczyli przed sob¹ œwietlan¹ postaæ m³odej Dziewczyny o ³agodnej 
i uœmiechniêtej twarzy. Najpierw pomyœleli, ¿e to przywidzenie, 
potem przestraszeni niezwyk³ym zjawiskiem - chcieli uciekaæ. 
Wówczas to piêkna Pani przemówi³a, zachêcaj¹c, aby przychodzili 
codziennie na to miejsce, poniewa¿ ma im du¿o do powiedzenia.

W nastêpne dni razem z wizjonerami przychodz¹ tak¿e inni 
ludzie. W wiosce wrze. Wszyscy s¹ poruszeni. Widzenia powtarzaj¹ 
siê o tej samej godzinie i na tej samej 
górze. Wkrótce z wizjonerami 
przychodzi ju¿ ogromna rzesza ludzi - 
tysi¹ce. 

Piêkna Pani nazywana jest Gaspa 
(Gospa). Rozmowy z Maryj¹ trwaj¹ 
oko³o godziny. M³odzi pytaj¹ o ró¿ne 
rzeczy i problemy. Maryja odpowiada 
i z naciskiem poleca, aby siê modliæ, 
czyniæ pokutê i poœciæ. Mówi: 
przyjmujcie sakramenty œwiête 
i nawracajcie siê. Mo¿na powiedzieæ 
jest to powtarzanie zachêty Jezusa: 

Nawraca jc ie  s i ê  i  w ie rzc ie  
w Ewangeliê”.

Jeszcze w roku 1985 by³o w Jugos³awii spokojnie, ale wkrótce 

„

wybuch³a wojna, która poch³onê³a oko³o 200 tysiêcy ludzi,  
zniszczy³a domy i dorobek milionów mieszkañców tych stron. 
Bolesne wiadomoœci budzi³y przera¿enie okrucieñstwem - 
barbarzyñstwem, pope³nionych na bezbronnej ludnoœci. Czegoœ 
podobnego nie widziano w Europie od czasów II wojny œwiatowej

Z koñcem 1995 roku na tamtych ziemiach zacz¹³ wygasaæ ogieñ 
po¿ogi i wojny. Chocia¿ Gospa prosi³a, by siê nawrócili i opamiêtali, 
niestety, ró¿nego rodzaju decydenci tymi apelami siê nie 
przejmowali. Wo³a³a: „Pokój, pokój i tylko pokój”. W obliczu 
obecnie tocz¹cej siê wojny na Ukrainie, dostrzegamy aktualnoœæ 
tych wezwañ. Warto mo¿e zauwa¿yæ, ¿e w czasie tamtej wojny nikt 
w Medjugorie nie zosta³ zabity i zniszczenia w tej miejscowoœci by³y 
znikome.

„W obecnej chwili dominuje w tym miejscu szczególna 
duchowoœæ. To, co siê dzieje w Medjugorie, nie ogranicza siê tylko 
do przyjmowania pielgrzymów, ale wobec tego miejsca rozwinê³a 
siê prawdziwa sieæ duchowych dzia³añ. Nacisk jest po³o¿ony 
szczególnie na modlitwê” - tak mówi³ o tym miejscu abp Hoser - 
delegat Ojca œw. w Medjugorie. I doda³: „Jest to miejsce jedno 
z najwiêkszych miejsc kultu maryjnego na œwiecie”.

To prawda, ¿e niektórzy chc¹ spotkaæ siê z wizjonerami 
z ciekawoœci, ale ogromna wiêkszoœæ zauwa¿a tu wielk¹ duchowoœæ. 
Przyje¿d¿aj¹ tu pielgrzymi z ró¿nych grup duszpasterskich, 
charyzmatycy, neokatechumeni, bardziej tradycyjni w ró¿nych 
grupach parafialnych. Dziej¹ siê tu wielkie rzeczy: uzdrawianie, a 
zw³aszcza nawracanie. W tym cudnym miejscu wielu znalaz³o drogê 
do Chrystusa przez Maryjê. Zazdrosczê tym, którzy w Medjugorie 
byli lub tam siê wybieraj¹.

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. 

NASZ  NOWY  WIKARIUSZ
Z dniem 25 sierpnia 2022 r. ks. Bartosz Wierzbicki rozpocz¹³ 

pracê duszpastersk¹ w naszej parafii.
Ksi¹dz Bartosz, rocznik 1994, pochodzi z parafii œw. Urszuli 

Ledóchowskiej w Gdyni-Chwarznie.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 18.05.2019 r. Jako neoprezbiter 

skierowany zosta³ do pracy w parafii œw. Jadwigi Œl¹skiej 
w Gdañsku-Nowym Porcie. Nasza parafia jest drugim miejscem 
pracy ksiêdza Bartosza.

¯yczymy ksiêdzu owocnej pracy duszpasterskiej w naszej 
parafii, wszelkich ³ask Bo¿ych, a Matka Najœwiêtsza niech ma 
ksiêdza w swej opiece. Szczêœæ Bo¿e!

Trzy etapy Synodu zakoñczone

http://www.zbawiciel.gda.pl/content/synteza-synodalna-ag.pdf

http://www.zbawiciel.gda.pl/content/synteza-krajowa-synodu.pdf

Zakoñczy³y siê trzy etapy Synodu: pierwszy etap diecezjalny na 
poziomie parafii, na poziomie diecezji oraz na poziomie wszystkich 
polskich diecezji polskich. Na podstawie wniosków, zebranych 
z parafii, opracowano w naszej Archidiecezji syntezê synodaln¹, 
któr¹ warto przestudiowaæ. Umieszczona jest na stronie:

Tak¿e na poziomie Episkopatu, na podstawie dokumentów 
zebranych ze wszystkich diecezji opracowana zosta³a zbiorcza 
synteza, któr¹ KEP przeœle do Watykanu. To opracowanie dostêpne 
jest tak¿e na stronie naszej parafii:

Na podstawie tych syntetycznych dokumentów, zebranych 
z ca³ego œwiata, przedstawione papie¿owi bêdzie w przysz³ym roku 
opracowanie globalne, na podstawie którego papie¿ Franciszek 
podsumuje Synod odpowiednim dokumentem.

WA¯NY  KOMUNIKAT  CHÓRU
Chór im. Orszulika niniejszym informuje, ¿e od sierpnia 

ubieg³ego roku, na mocy Uchwa³y Walnego Zgromadzenia, 
przesta³ dzia³aæ jako „Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze 
i Muzyczne im. Ksiêdza Prof. Józefa Orszulika w Gdañsku”. 

Zakochani w œpiewie chóralnym dawni cz³onkowie 
Stowarzyszenia  oœwiadczyli, ¿e nie zaniechali tej dzia³alnoœci 
i dalej bêd¹ œpiewaæ w: 

„CHÓRZE im. JÓZEFA ORSZULIKA PRZY PARAFII 
CHRYSTUSA ZBAWICIELA W GDAÑSKU - OSOWEJ”.  
Szczegó³y tej informacji bêd¹ zamieszczone na tablicy 

og³oszeñ parafialnych.
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