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ZESLANIE
DUCHA SWIETEGO
Koœció³ ¿yj¹cy

C

zym by³by Koœció³ bez Ducha Œwiêtego? Ko³em mi³oœników
pamiêci, wolontariatem, biurem pracy, œwietlic¹, gabinetem
leczenia zranieñ duszy, opuszczonym ogrodem...? By³by martw¹
liter¹, któr¹ wype³niaj¹ czasem puste dŸwiêki niczym zagubieni
przechodnie na majowym pochodzie. Koœció³ z Duchem Œwiêtym jest
dzia³aniem Boga w œwiecie, jest ¿ywym istnieniem, sakramentem
z³o¿onym z milionów ochrzczonych.
Zrodzony w Wieczerniku zostaje pos³any. Od Piêædziesi¹tnicy wci¹¿
przemawia g³osem Rybaka: „Nie lêkajcie siê otworzyæ drzwi
Wieczernika, domu, serca, koœcio³a. Nie bójcie siê Chrystusa, gdy wraz
z Ojcem dar swój wam posy³a”.
Koœció³ ¿yj¹cy Duchem Œwiêtym zostaje pos³any a¿ po krañce
œwiata, by wspó³tworzyæ dzieje ludzkoœci. Staje siê obecnoœci¹ Boga,
która jak ¿eglarz prowadzi ludzkoœæ do portów istnienia. Gdy wszystko
przemija, Duch Œwiêty przez ¿ycie w Koœciele prowadzi œwiat na wy¿yny
nadziei, zachowuj¹c blask wiary, która jest prawdziw¹ drabin¹ do nieba.
Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, przystrojona zieleni¹ k¹pi¹c¹
siê w s³oñcu, jest radosnym œpiewem „Gloria in excelsis Deo”. £¹czy
w swej treœci Odkupienie Wcieleniem. Ludzkoœæ rozproszona w pysze
wie¿y Babel, zanurzona we krwi nienawiœci, wojen i sporów w znaku
Chrystusa zanurza siê w nadziei zbawienia. A Duch Œwiêty prowadzi
wszystkich do jednoœci jak marnotrawnego syna, by móg³ doœwiadczyæ
przebaczenia, mi³oœci i pokoju, by wyzwoliæ z lêku, uzdrawiaæ i siê
modliæ. Gdy siê Koœció³ rodzi - dla œwiata to dobra nowina.
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¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(kwiecieñ 2017):
£aski chrztu dost¹pi³:
Adam Niecikowski, 09.04.2017
Antonina Gudaniec, 09.04.2017
Bartosz K³aczkowski, 09.04.2017
Ewa ¯muda, 09.04.2017
Tomasz ¯yrek, 09.04.2017
Martyna Klajnert, 09.04.2017
Albert Wid³ak, 17.04.2017
Jakub Borejszo, 17.04.2017
Zuzanna Fotyga, 17.04.2017
Konstanty Maderski, 17.04.2017

foto Wojciech Kapusta

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Karolina Barañska i Maciej Rusinowicz, 22.04.2017

Do Pana odeszli:
Ryszard Gocek, l. 79
Kazimierz Mnich, l. 80

„MAJÓWKA U ZBAWICIELA”

W

niedzielê, 11. czerwca, nasza Parafia organizuje kolejny festyn
„ Majówka u Zbawiciela". Zapraszamy Parafian do
wspó³tworzenia tej inicjatywy. Wspólne œwiêtowanie i zabawa s¹
doskona³¹ form¹ pokazania
swojej dzia³alnoœci
i reklamy w lokalnym
œrodowisku. Osoby i firmy,
które chcia³yby np. zasponrowaæ fanty do loterii
fantowej lub inne atrakcje,
czy w jakiejkolwiek formie
wesprzeæ nasz festyn,
Ksi¹dz Jartosaw Krzewicki, Niedziela, nr 20/2016 proszone s¹ o kontakt
z koordynatorem, czyli ks. Majówka 2016
Markiem (tel 58 552 5564).

Koœció³ wzrasta przez
Eucharystiê

I

tak pod tchnieniem Ducha Œwiêtego, poczynaj¹c od Piêædziesi¹tnicy
jerozolimskiej, Koœció³ roœnie. Ró¿ne s¹ w nim „dary ³aski” i „ró¿ne
rodzaje pos³ugiwania” - i ró¿ne wszelkie „dzia³ania” - lecz „ten sam
Duch”, lecz „jeden Pan”, lecz „ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we
wszystkich” (por. 1 Kor 12,4-6).
W ka¿dym cz³owieku i w ka¿dej ludzkiej wspólnocie, w ka¿dym
kraju, jêzyku i narodzie, w ka¿dym pokoleniu - Koœció³ poczyna siê na
nowo i roœnie.
Roœnie zaœ jako Cia³o, bo tak jak cia³o skupia w jedno wiele
cz³onków, organów, komórek, tak Koœció³ skupia w jedno z Chrystusem
wielu ludzi. Wieloœæ za spraw¹ Ducha Œwiêtego objawia siê w jednoœci,
a jednoœæ zatrzymuje w sobie wieloœæ. „Wszyscyœmy bowiem w jednym
Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowiæ jedno cia³o... Wszyscyœmy te¿
zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor12,13).
U podstaw zaœ tej duchowej jednoœci, która ka¿dego dnia wci¹¿ na
nowo rodzi siê i objawia, pozostaje Sakrament Cia³a i Krwi, wielka
pami¹tka Krzy¿a i Zmartwychwstania, znak nowego i wiecznego
Przymierza, który Chrystus sam da³ w rêce Aposto³ów i za³o¿y³ u podstaw
ich pos³annictwa.
W mocy Ducha Œwiêtego Koœció³ buduje siê jako Cia³o poprzez
Sakrament Cia³a. W mocy Ducha Œwiêtego Koœció³ buduje siê jako Lud
nowego Przymierza poprzez Krew nowego i wiecznego Przymierza.
Niewyczerpana jest w Duchu Œwiêtym ¿yciodajna moc tego
Sakramentu. Koœció³ z niego ¿yje - w Duchu Œwiêtym - ¿yciem swojego
Pana. „Panem jest Jezus”.
Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano,1983 nr5-6, s.18

INFORMACJE PARAFIALNE
W naszej parafii odwiedzaj¹ nas w naszych domach i mieszkaniach
bracia i siostry ze wspólnoty neokatechumenalnej z parafii katedralnej
w Oliwie, dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem wiary. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie!
Zapraszamy na Nabo¿eñstwa do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa: w dni
powszednie po Mszy œwiêtej o godzinie 18.00, w niedziele po Mszy œwiêtej
o godzinie 16.00.

KONCERTY
Zapraszamy na wyj¹tkowy koncert Akademickiego Chóru „Tibi
Domine" z parafii Zbawiciela w Warszawie, który odbêdzie siê w naszym
koœciele w Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a 15. czerwca o godz. 17.00. Chórem
dyryguje p. Justyna Pakulak, a przy organach p. Hanna Dys.
Zapraszamy tak¿e na koncert norweskiej muzyki sakralnej i folkowej w
wykonaniu zespo³u enFem i organisty Matthiasa Angera. Koncert odbêdzie
siê w naszym koœciele w niedzielê 18. czerwca o godzinie 19.00.
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:
Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15
80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
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I KOMUNIA ŒWIÊTA
DZIECI NASZEJ PARAFII

W

sobotê 20. maja na mszy œwiêtej o godzinie 10.30 oraz w niedzielê 21. maja, na mszach œwiêtych o godzinach 10.30 i 13.30, prze¿ywaliœmy
w naszej Parafii Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej. Do Sakramentu przyst¹pi³o w trzech grupach w sumie 203 dziewcz¹t i ch³opców. Dziêkujemy
ksiêdzu Krzysztofowi oraz wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie tego piêknego wydarzenia. Dzieciom pierwszokomunijnym
¿yczymy, aby to pierwsze pe³ne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, zaowocowa³o, na ca³e ich ¿ycie, g³êbok¹ przyjaŸni¹ z Panem Jezusem.

Foto: £ukas Wolak

DOMOWY
KOŒCIÓ£

Foto: £ukasz Wolak

Veni Creator Spiritus

Ruchu Œwiat³o ¯ycie

M

o¿e zastanawiasz siê co
zrobiæ, aby jeszcze
bardziej scaliæ swoje
ma³¿eñstwo, jak budowaæ jednoœæ ze
wspó³ma³¿onkiem, w jaki sposób
wspólnie d¹¿yæ do œwiêtoœci? Jest
w Koœciele wspólnota, która w³aœnie
pomaga „ma³¿onkom sakramentalnym czerpaæ z ³aski i mocy sakramentu ma³¿eñstwa, uczy jak ¿yæ tym
sakramentem i celebrowaæ go przez ca³e ¿ycie” – to Domowy Koœció³ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie.
Ruch Œwiat³o-¯ycie jest jednym z ruchów odnowy Koœcio³a wed³ug
nauczania Soboru Watykañskiego II. Skupia ludzi ró¿nego wieku
i powo³ania: m³odzie¿, dzieci, doros³ych, jak równie¿ kap³anów,
zakonników, zakonnice, cz³onków instytutów œwieckich oraz rodziny.
Domowy Koœció³ wysuwa na pierwszy plan duchowoœæ ma³¿eñsk¹,
czyli d¹¿enie do œwiêtoœci w jednoœci ze wspó³ma³¿onkiem. Pomoc¹
w realizowaniu tego celu s¹ elementy formacyjne, nazywane
zobowi¹zaniami. S¹ to m.in. codzienna modlitwa osobista, regularne
spotkanie ze s³owem Bo¿ym, codzienna modlitwa ma³¿eñska, jako wspólne
stawanie przed Panem. Zobowi¹zania te nie s¹ celem samym w sobie, ale
œrodkiem do celu, czyli œrodkiem do budowania jednoœci ma³¿eñskiej
i wspólnego d¹¿enia ma³¿onków do œwiêtoœci. Realizacja ich jest oczywiœcie
zwi¹zana z codziennym, wspólnym wysi³kiem ma³¿onków oraz poprzez
wzajemn¹ pomoc ma³¿eñstw w krêgu (nic nas tak nie ubogaca, jak kontakt
z drugim cz³owiekiem).
W naszej parafii obecnie dzia³aj¹ trzy krêgi. Opiekunami s¹ nasi Ksiê¿a
(ks. Wojciech Tokarz, ks. Krzysztof Konkol, ks. Marek Górzyñski), którzy
systematycznie spotykaj¹ siê z nami, dziel¹c siê równie¿ swoim wzrastaniem
w wierze. Podczas roku pracy, który pokrywa siê z rokiem szkolnym,
gromadzimy siê regularnie co miesi¹c, próbuj¹c przybli¿aæ sobie s³owa
Pisma Œwiêtego, zastanawiaæ siê nad praktyczn¹ realizacj¹ swoich
charyzmatów w codziennym ¿yciu rodzinnym, ma³¿eñskim i zawodowym.
Wszystkie chêtne ma³¿eñstwa, które chcia³yby porozmawiaæ na temat
wspólnoty, zapraszamy po Mszy Œwiêtej o godz. 10.30 w trzeci¹ niedzielê
miesi¹ca do Betanii. Tego dnia spotykamy siê wszyscy na Eucharystii,
a potem przy kawie dzielimy siê swoimi radoœciami, sprawami dnia
codziennego.
Byæ mo¿e w³aœnie dla Was jest ta wspólnota. PrzyjdŸ i zobacz.
Zapraszamy.
Dorota Fuchs

Przyb¹dŸ, Stwórco, Duchu Bo¿y.
NawiedŸ wiernych Twych umys³y:
Niech Twa hojnoœæ ³ask przymno¿y
Sercom, które z r¹k Twych wysz³y.
Tyœ jest Pocieszyciel boski,
Dar niebieski, pokrzepienie,
ród³o ¿ycia, ¿er mi³oœci
I duchowne namaszczenie.
Tyœ jest w darach siedmioraki,
Palcem ojcowskiej prawicy;
Uczysz mowy wielorakiej
Wedle Ojca obietnicy. [...]
Chwa³a Ojcu i Synowi,
Który z martwych ¿ywy wstaje,
I Œwiêtemu te¿ Duchowi
Niech na wieki nie ustaje. Amen.
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GOŒCILIŒMY PIELGRZYMKÊ

W

pi¹tek 26.maja goœciliœmy w parafii pielgrzymów z Katedry,
udaj¹cych siê ju¿ po raz 349. na Kalwariê Wejherowsk¹.
Pielgrzymkê przywita³ ksi¹dz Proboszcz kropid³em przy portalu
œwi¹tyni oraz w koœciele. Z pielgrzymk¹ przyby³ miêdzy innymi ksi¹dz
biskup Zbigniew Zieliñski. Piêknym naszym zwyczajem jest, ¿e Parafianie
czynnie uczestnicz¹ w podejmowaniu pielgrzymów. Pielgrzymi zostali

22. ROCZNICA ŒWIÊCEÑ
KAP£AÑSKICH

W

sobotê 27. maja, podczas uroczystej Mszy œwiêtej o godzinie
18.00, ksi¹dz Proboszcz obchodzi³ w naszym koœciele, wraz ze
swoimi Kolegami kursowymi, 22. rocznicê œwiêceñ kap³añskich.
Ksiê¿a z jednego rocznika
koncelebrowali tê Mszê w intencji
dziêkczynienia za 22 lata pos³ugi kap³añskiej, ³aski dalszego jej
kontynuowania oraz za œwiêtej pamiêci arcybiskupa Tadeusza
Goc³owskiego, który udzieli³ im œwiêceñ kap³añskich w 1995 roku.
Kap³anom towarzyszy³a w ich modlitwach grupa naszych Parafian oraz
rodziny niektórych ksiê¿y Jubilatów. W liturgii uczestniczy³ zespó³
Allegretto; swoimi pieœniami wspomaga³ piêknie duchow¹ atmosferê
koncelebry.

zaproszeni do trzech sal z przygotowanym posi³kiem dla 140 osób: postnymi
kanapkami, ciastem oraz kaw¹, herbat¹ i ch³odnymi napojami.
Gor¹co dziêkujemy Paniom i Panom z Parafialnego CARITAS
i Rodziny Ró¿añcowej, którzy bezpoœrednio zaanga¿owali siê
w przygotowanie poczêstunku dla pielgrzymów. Dziêkujemy równie¿ tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do tego poczêstunku, przynosz¹c ró¿ne
produkty. Wszystkim SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ.
JJ

Wœród Jubilatów byli nasi mile wspominani ksiê¿a: ksi¹dz Jaros³aw
Piotrowski i ksi¹dz Marcin Czeropski - nasi byli wikariusze; mo¿na ich
rozpoznaæ na zdjêciu poni¿ej.
Na zakoñczenie Mszy œwiêtej, nasz ksi¹dz Proboszcz przedstawi³
kolejno wszystkich swoich Kolegów kursowych, dzieci wrêczy³y im kwiaty
i podarunki oraz wyst¹pi³y w recytacji, przygotowanej przez ksiêdza
Krzysztofa. Równie¿ przedstawiciele Parafian i niektórych formacji
podeszli do ksiê¿y z kwiatami.
JJ

O Jezu, wiekuisty, Najwy¿szy Kap³anie, zachowaj Twoich kap³anów
w opiece Twego Najœwiêtszego Serca, gdzie nikt nie mo¿e im zaszkodziæ.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone d³onie, które codziennie dotykaj¹
œwiêtego Cia³a. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane s¹ Twoj¹
najdro¿sz¹ Krwi¹. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspania³¹
pieczêci¹ Twojego kap³añstwa... Amen.

Foto: £ukasz Wolak

„Wiosenne inspiracje”

W

niedzielê 28. maja, o godz. 17.00, rozpocz¹³ siê
w naszym koœciele koncert „ Wiosenne
inspiracje". Wys³uchaliœmy z przyjemnoœci¹
duetu: znan¹ w Polsce i nawet na œwiecie, nasz¹ Osowiankê,
Pani¹ Annê Wandtke-Wypych oraz organistê, asystenta
gdañskiej Akademii Muzycznej, Pana Karola Hilla.
W programie koncertu by³y miêdzy innymi utwory
Bacha, Vivaldiego, Faure’go, Masseneta. S³uchaliœmy tych
utworów w wykonaniu solowym na skrzypce lub na
organach. Pani Anna, utwory Bacha wykonywa³a
w prezbiterium, a w duecie koncertowa³a na podeœcie
organowym. Wykonanie utworów w duecie brzmia³o
wspaniale. Wirtuozeria i dynamika artystki podkreœlona by³a
delikatnym i œpiewnym brzmieniem organów, które organista
potrafi³ wydobyæ z naszego wspania³ego instrumentu.
Podkreœliæ trzeba œwietne wykonanie, w duecie, koncertu
„Wiosna” z „Czterech pór roku” Viwaldiego. Z zachwytem
s³uchaliœmy wiosennego „œpiewu ptaków” wydobytych ze
skrzypiec i z piszcza³ek organowych.
By³ to udany koncert, z przeciêtn¹ frekwencj¹.
JJ
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³ogos³awiony Mateusz Talbot
na³ogowy alkoholik
(1856 - 1925)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 19. czerwca

Z

aiste dziwnych dobiera sobie nasz Pan przyjació³. Mateusz Talbot by³
alkoholikiem, pi³ codziennie od 12 roku ¿ycia do 26 - tego roku. ¯y³
w Dublinie, który wtedy liczy³ oko³o æwieræ miliona mieszkañców.
Pojawi³y siê wtedy w mieœcie pewne nowoœci i udogodnienia: wodoci¹gi,
toalety, szerokie i wygodne arterie komunikacyjne. Jednak znaczna czêœæ
ludzi miasta ¿y³a bez tego rodzaju innowacji. Wodê czerpano z publicznych
fontann, nieczystoœci wylewano na ulice. Zieleñ i s³oñca nie by³o widaæ
wcale.
Rodzina Talbotów nie zazna³a biedy. Ojciec pracowa³ jako doker,
wkrótce i synowie podjêli prace zarobkowe. Dramat rodziny polega³ na tym,
¿e wszyscy mê¿czyŸni, z wyj¹tkiem najstarszego syna, byli codziennie
pijani. Mateusz od 12 roku ¿ycia by³ ka¿dego dnia pod wp³ywem alkoholu.
Podczas badania ¿yciorysu z racji ewentualnej beatyfikacji, dwie jego siostry
zezna³y, ¿e ich brat sprzeda³by w³asne buty i koszulê, byleby pozyskaæ coœ do
picia. Po¿ycza³ od kogo siê da³o, a raz nawet ukrad³ starszemu cz³owiekowi
skrzypce, byleby mieæ na alkohol.
Gdy mia³ lat 26 sta³ przed pubem, nie mia³ ani grosza, a kelner na krechê
nie chcia³ ju¿ dawaæ. Czeka³ wiele godzin i nikt ze znajomych nie
zaproponowa³ mu drinka. Po raz pierwszy od wielu lat wróci³ trzeŸwy do

domu. I wtedy dopad³a go ³aska
Bo¿a i wsparcie Matki Bo¿ej - odt¹d
tak w³aœnie twierdzi³.
Postanowi³ z³o¿yæ przysiêgê
w koœciele przed ksiêdzem, ¿e do
koñca ¿ycia nie tknie alkoholu.
Matka i ksi¹dz uprosili go, by
najpierw spróbowa³ na trzy
miesi¹ce, potem na rok, wreszcie na
ca³e ¿ycie. Po wielu latach przyst¹pi³
do spowiedzi i odt¹d codziennie
przed prac¹ szed³ do koœcio³a ma
Mszê œwiêt¹ i Komuniê. Niezwykle
siê umartwia³, prawie nie jad³ miêsa,
spa³ na deskach zamiast w ³ó¿ku.
Zarabia³ dobrze i wsztkie pieni¹dze
dawa³ najubo¿szym. Odda³
wszystkie d³ugi, nigdy jednak nie
znalaz³ starca, któremu ukrad³
skrzypce.
7. czerwca 1925 roku w niedzielê Trójcy Œwiêtej, w drodze do koœcio³a
zas³ab³ i wkrótce umar³. Pogrzeb by³ skromny. By³a rodzina i przyjaciele
z parafii. Jednak opinia o jego œwiêtoœci wkrótce objê³a coraz wiêksze
rzesze spo³eczeñstwa, a szczególnie o jego pomoc prosili ci, którzy chcieli
siê wyzwoliæ z okowów alkoholu.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

PROCESJA BO¯EGO CIA£A

W

czwartek 15. czerwca bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa,
tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em. Msze œw. w tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7.30, 9.00,
10.30 - po której wyruszymy z procesj¹ i po procesji ok. 12.30; nastêpne o godzinie 16.00, 20.00 (nie
ma mszy o 13.30).
W tym roku proponujemy
nastêpuj¹c¹ trasê: wyruszymy
z koœcio³a ulic¹ Zeusa do ronda,
potem Junony do ulicy Ledy
(I o³tarz pomiêdzy rondem
a ul.. Ledy). Nastêpnie ulic¹
Ledy (II o³tarz na wysokoœci
Ledy 1), potem przetniemy
ul.. Pegaza i wejdziemy na
ul. Chirona (III o³tarz na
wysokoœci Chirona 7). Dalej
Chirona i Zeusa powrócimy do
koœcio³a, gdzie bêdzie IV o³tarz.
Now¹ trasê procesji w tym
roku i po³o¿enie czterech o³tarzy
pokazuje szkic obok.
Bardzo serdecznie prosimy
o pomoc s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy polowych;
prosimy mieszkañców domów
o przystrojenie trasy. Panie
i dziewczêta prosimy o przygotowanie chor¹gwi, ró¿añca,
figury Matki Bo¿ej Fatimskiej
i wziêcie ich na swe ramiona.
Zapraszamy tak¿e dziewczynki
do sypania kwiatków.

WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
Druk sponsorowany ES-GRAF.
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