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WIELKI TYDZIEÑ
w naszej Parafii - program na stronie 3

JUBILEUSZ
MI£OSIERDZIA

MARZEC 2016

Papieskie intencje modlitewne na marzec
Ogólna: Aby rodziny prze¿ywaj¹ce trudnoœci otrzymywa³y konieczne
wsparcie, a dzieci mog³y wzrastaæ w zdrowym i przyjaznym œrodowisku.
Ewangelizacyjna: Aby chrzeœcijanie dyskryminowani lub
przeœladowani z powodu swojej wiary byli wci¹¿ silni i wierni Ewangelii.
foto Wojciech Kapusta

AKTUALNOŒCI PARAFIALNE
Od poniedzia³ku 29. lutego msze œwiête w dni powszednie oraz msze
œwiête niedzielne (poza 9.00) s¹ odprawiane ju¿ w górnym koœciele.

str. 2

W niedzielê 6. marca rozpoczê³y siê w naszej parafii Rekolekcje
Wielkopostne i trwa³y do œrody, 9. marca, w³¹cznie.
W niedzielê oraz w tygodniu nauki odbywa³y siê podczas ka¿dej mszy
œwiêtej (z wyj¹tkiem mszy o godzinie 7.15). Nauki rekolekcyjne dla dzieci ze
Szko³y Podstawowej prowadzone by³y od poniedzia³ku do œrody. Dla
m³odzie¿y akademickiej nauki odbywa³y siê wieczorem o godzinie 19.00.

rzy¿ Chrystusa na Kalwarii wyrasta na drodze tego admirabile
commerciun, tego przedziwnego udzielania siê Boga
cz³owiekowi, w którym równoczeœnie zawiera siê skierowane do
tego cz³owieka wezwanie, aby - oddaj¹c Bogu siebie, a w sobie ca³y
widzialny œwiat - uczestniczy³ w Bo¿ym ¿yciu, aby stawa³ siê jako Jego
syn przybrany uczestnikiem tej prawdy i mi³oœci, która jest w Bogu i która
jest z Boga. I w³aœnie na tej drodze
odwiecznego wybrania cz³owieka do
godnoœci syna Bo¿ego przybrania,
wyrasta w dziejach Krzy¿ Chrystusa,
Jednorodzonego Syna, który jako „Bóg
z Boga i œwiat³oœæ ze œwiat³oœci”
przyszed³ daæ ostateczne œwiadectwo
przedziwnego Przymierza Boga
z ludzkoœci¹, Boga z cz³owiekiem,
z ka¿dym cz³owiekiem. Jest to
przymierze tak stare jak cz³owiek,
siêgaj¹ce samej tajemnicy stworzenia przymierze zawierane potem
wielokrotnie z jednym wybranym
ludem - jest to równoczeœnie, tu na
Kalwarii, Przymierze Nowe
i ostateczne, nie ograniczone do
jednego ludu, do Izraela, otwarte na
wszystkich i na ka¿dego.
Uwierzyæ w Syna ukrzy¿owanego,
to znaczy „zobaczyæ Ojca”, to znaczy uwierzyæ, ¿e w œwiecie jest obecna
mi³oœæ i ¿e ta mi³oœæ jest potê¿niejsza od z³a jakiegokolwiek, w które
uwik³any jest cz³owiek, ludzkoœæ, œwiat. Uwierzyæ zaœ w tak¹ mi³oœæ, to
znaczy uwierzyæ w mi³osierdzie. Mi³osierdzie jest bowiem nieodzownym
wymiarem mi³oœci, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem w³aœciwym
sposobem jej objawienia siê i realizacji wobec rzeczywistoœci z³a, które
jest w œwiecie, które dotyka i osacza cz³owieka, które wdziera siê równie¿
do jego serca i mo¿e go „zatraciæ w piekle”.

Wtorek 15. marca by³ dniem Sakramentu Pojednania; spowiedŸ œwiêta
dostêpna by³a naszym Parafianom rano od 7.45 do 9.00, a popo³udniu trwa³a
od godziny 17.00 do 21.00.
Rekolekcje dla doros³ych i m³odzie¿y akademickiej g³osi³ u nas o.
Robert Nikel OFM, a nauki dla dzieci poprowadzi³ ks. Krzysztof
Borysewicz, przy czym w zajêciach pomagali mu ks. Krzysztof i nasz
praktykant - Diakon.
Nauki rekolekcyjne dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej odby³y siê w
parafii Œw. Polikarpa. Rekolekcje te prowadzi³ ks. Krzysztof Mudlaff
(Ojciec Duchowny Gdañskiego Seminarium).

Niech ca³a ludzkoœæ
uwierzy w mi³osierdzie

K

W pi¹tek 18. marca mieszkañcy Osowy t³umnie uczestniczyli w drodze
krzy¿owej ulicami naszej dzielnicy. Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê o godzinie
19.00 przy koœciele œw. Polikarpa. Uczestnicy przeszli z krzy¿em
i pochodniami ulicami: Wodnika, Artemidy, Diany, Jednoro¿ca, Kozioro¿ca i dalej na terenie naszej Parafii - Niedzia³kowskiego, Balcerskiego,
Biwakow¹, przez park. Chirona, Zeusa do 14. stacji przy naszym koœciele.
We wtorek 15. marca odby³a siê uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania w
naszej Parafii. Szafarzem sakramentu by³ ks. inf. Stanis³aw Ziêba. Do
Sakramentu przyst¹pi³o..... m³odych gimnazjalistów.
W trakcie uroczystoœci ksi¹dz Infu³at poœwiêci³ nasze nowe organy.

MAMY NOWE ORGANY!

Jan Pawe³ II, Dives in misericordia, 7.- 17.

DRODZY CZYTELNICY
„RODZINY OSOWSKIEJ”.

JEZUS POKAZA£ NAM,
¯E DO ¯YCIA
IDZIE SIÊ PRZEZ KRZY¯.
¯YCZYMY ZATEM
WYTRWA£OŒCI POD KRZY¯EM
I RADOŒCI ZMARTWYCHWSTANIA
REDAKCJA

Ks. Infu³at œwiêci organy. Wiêcej informacji o naszych organach na str. 4
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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JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA
Mi³osierdzie Bo¿e w tajemnicy Krzy¿a
Œw. Jan Pawe³ II powiedzia³: „Ukrzy¿owany jest ikon¹ bezgranicznego mi³osierdzia, jakie Bóg okazuje ka¿demu cz³owiekowi”
(25 II 1998). W tajemnicy Krzy¿a, która sta³a siê udzia³em Jezusa, i w której my równie¿ uczestniczymy, objawia siê przebaczaj¹ca
mi³oœæ Boga. W krzy¿u Chrystusa - pozornej s³aboœci i bezradnoœci wobec z³a, objawia siê potêga mi³osierdzia Bo¿ego.

Modlitwy o ³askê mi³osierdzia
O ZROZUMIENIE, CZYM
JEST MI£OSIERDZIE
Panie, wpatruj¹c siê w Twoje
mi³osierne Oblicze, pragnê
zrozumieæ, czym jest Twoja
mi³oœæ, z jak¹ ka¿dego dnia
pochylasz siê nade mn¹ i dziêki
której doznajê przebaczenia,
mogê ¿yæ, rozwijaæ siê i s³u¿yæ
innym. Amen.

O UMIEJÊTNOŒÆ
DOSTRZEGANIA
MI£OSIERDZIA
NA CO DZIEÑ
Panie, otwórz moje oczy, abym
potrafi³ wiêcej i dalej widzieæ.
Pozwól mi doœwiadczyæ, czym
jest mi³osierdzie,i stawaæ siê jego
œwiadkiem przez czyny, s³owa
i modlitwê. Amen.

O UMIEJÊTNOŒÆ
SPE£NIANIA UCZYNKÓW
MI£OSIERDZIA
Panie, tak cia³o, jak i dusza
potrzebuj¹ Twojego mi³osierdzia.
Pozwól, bym rozwija³ wra¿liwoœæ swojego serca przez
konkretne uczynki, a pod¹¿aj¹c
szlakiem mi³osierdzia, upodabnia³ siê do Ciebie, który jesteœ
sam¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem.
Amen.

PODZIÊKOWANIA ZA
OKAZANE MI£OSIERDZIE.
Panie, z mojego serca p³ynie
wdziêcznoœæ za dary, którymi
mnie, Bo¿e, obdarowa³eœ. Nie
mam nic innego, bym pe³niej
wyrazi³ siebie, wiêc z g³êbi serca
mówiê: dziekujê Ci Panie. Amen.

Modlitewnik do Bo¿ego Mi³osierdzia, s.2013,214, DW Rafael, Kraków 2015

Serce cierpliwe i mi³osierne

P

ragniemy wspólnie z Maryj¹ raz jeszcze odczytaæ Ewangeliê.
Poniek¹d ca³¹ na raz. W ni¹ wpisane jest Serce Jezusa. Serce
cierpliwe i wielkiego mi³osierdzia.
Czy¿ nie takie jest Serce Tego, który przeszed³ dobrze
wszystkim czyni¹c? (por. Dz 10,38). Który sprawi³, ¿e œlepi widz¹,
chromii chodz¹, umarli zmartwychwstaj¹, ¿e ubogim g³oszona jest
Dobra Nowina? (por. £k 7,22). (...)
Patrzymy razem z Maryj¹ w to Serce.!
Odczytujemy je w ca³ej Ewangelii!
Jednak¿e nade wszystko odczytujemy to
Serce w momencie ukrzy¿owania. Wtedy,
gdy ods³oni³a siê do koñca tajemnica w
nim zapisana. Serce cierpliwe, bo otwarte
na wszystkie cierpienia cz³owieka.
Serce cierpliwe, bo gotowe samo
przyj¹æ cierpienie ¿adn¹ ludzk¹ miar¹ nie
zmierzone!
Serce cierpliwe, bo wielkiego
mi³osierdzia!
Czym¿e jest bowiem mi³osierdzie, jak
nie t¹ najszczególniejsz¹ miar¹ mi³oœci,
która wyra¿a siê w³aœnie cierpieniem?
Czym¿e bowiem jest mi³osierdzie, jak nie ostateczn¹ miar¹
mi³oœci, która zstêpuje w samo centrum z³a, aby je dobrem
zwyciê¿aæ?
Czym¿e jest, jak nie mi³oœci¹ zwyciê¿aj¹c¹ grzech œwiata
poprzez cierpienie i œmieræ?
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego mi³osierdzia!. (...)

KORZYSTAJMY
Z £ASKI ODPUSTÓW

O

dpust zupe³ny jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone ju¿ co do winy w sakramencie pokuty. Nikt nie mo¿e
przekazywaæ innym osobom ¿yj¹cym odpustów, jakie sam zyskuje. Mog¹
byæ one ofiarowane za siebie samego albo za zmar³ych jako modlitewny dar naszej
mi³oœci. Odpust zupe³ny mo¿na zyskaæ jeden raz w ci¹gu dnia.
Zwyk³e warunki uzyskania odpustu zupe³nego to:
- brak jakiegokolwiek przywi¹zania do grzechu, nawet powszedniego,
- stan ³aski uœwiêcaj¹cej (po spowiedzi œw.),
- przyjêcie Komunii œwiêtej,
- odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaœ Mario") w intencjach Ojca
Œwiêtego (modlitwa zwi¹zana z odpustem ma byæ skierowana w intencji tych spraw,
za które modli siê ka¿dego dnia papie¿).
Do zyskanie odpustu zupe³nego konieczne jest - obok w/w zwyk³ych warunków wykonanie dzie³a obdarzonego odpustem.

W Wielkim Tygodniu i Okresie Wielkanocnym, pod zwyk³ymi warunkami,
mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny za:
1. Pobo¿ne odmówienie (œpiew) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem podczas
liturgii Wieczerzy Pañskiej po Mszy œwiêtej (w Wielki Czwartek);
2. Adoracja i uca³owanie Krzy¿a w trakcie liturgii Mêki Pañskiej w Wielki Pi¹tek;
3. Odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej;
4. W trakcie trwania Nowenny do Bo¿ego Mi³osierdzia: za pobo¿ne odmówienie
Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego w koœciele lub kaplicy na terenie Polski wobec
Najœwiêtszego Sakramentu Eucharystii publicznie wystawionego lub te¿
przechowywanego w tabernakulum (ten odpust mo¿na uzyskaæ w ka¿dym dniu przez
ca³y rok);
Œw. Jan Pawe³ II, Mi³osierdzie Bo¿e, s. 55, DW Jednoœæ, Kielce 2015 5. W II Niedzielê Wielkanocn¹, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego w jakimkolwiek koœciele
lub kaplicy - udzia³ w pobo¿nych praktykach spe³nianych ku czci Bo¿ego
O PRZEBOGATE PLONY
Mi³osierdzia lub przynajmniej odmówienie przed Najœwiêtszym Sakramentem
Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy
O g³êbiê poznania
«Ojcze nasz» i Credo, dodaj¹c pobo¿ne wezwanie do Pana Jezusa Mi³osiernego (np.
ziaren obumierania,
«Jezu Mi³osierny, ufam Tobie»).
by zakie³kowa³y,
pe³nym k³osem sta³y;
Dodatkowo w tym roku - Nadzwyczajnym Jubileuszu Mi³osierdzia - zgodnie
by to nowe ziarno
z dekretem naszego Arcypasterza, odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami (które
w ¿yzn¹ ziemiê wpad³o,
opisaliœmy powy¿ej) mo¿emy uzyskaæ nawiedzaj¹c i przechodz¹c przez Bramê
a z ziaren wieloœci,
Mi³osierdzia w jednym z koœcio³ów jubileuszowych (w naszym dekanacie s¹ to:
mno¿y³ chleb mi³oœci.
Archikatedra Oliwska, Koœció³ MB Brzemiennej w Matemblewie oraz koœció³
O to w blasku Twojej chwa³y
Zmartwychwstania Pañskiego we Wrzeszczu) oraz uczestnicz¹c we mszy œwiêtej,
prosim Chryste
podejmuj¹c refleksjê nad mi³osierdziem, odmawiaj¹c “Wierzê w Boga” i modl¹c siê
Zmartwychwsta³y.
za Ojca Œwiêtego.
Wielkanoc 2016

A. Tele¿yñski
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WIELKI TYDZIEÑ 2016
SPOWIED ŒWIÊTA
WIELKI PONIEDZIA£EK – 21 marca
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00

WIELKI WTOREK – 22 marca
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00

WIELKI CZWARTEK -

WIELKA ŒRODA - 23 marca
od 7.15 do 8.30
od 17.00 do 20.00

24 marca

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.
GODZ. 10.00 - MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA

GODZ. 19.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ
PO MSZY ŒW. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) DO GODZ. 23.00

WIELKI PI¥TEK -

25 MARCA

GODZ. 8.00 – LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH – GÓRNY KOŒCIÓ£
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (GÓRNY KOŒCIÓ£) OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 18.00
GODZ. 15.00 - ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 18.00 - LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA
SPOWIED ŒW. OD GODZ. 20.00 DO GODZ. 24.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£
PO LITURGII CA£ONOCNA ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM W DOLNYM
KOŒCIELE (BEZ PRZERWY DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ), NA KTÓR¥ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN
DO GODZ. 24.00 (W WIELKI PI¥TEK) ADORACJA INDYWIDUALNA W CISZY
OD GODZ. 24.00 DO GODZ. 7.00 RANO W WIELK¥ SOBOTÊ ADORACJÊ PROWADZ¥:
24.00 – 1.00: KOŒCIÓ£ DOMOWY, ALLEGRETTO
1.00 – 3.00: MARANA THA, EFFATHA
3.00 – 4.00: MATKI W MODLITWIE
4.00 – 5.00: CHÓR, SEMPER FIDELIS
5.00 – 6.00: RODZINA RÓ¯AÑCOWA
6.00 – 7.00: APOSTOLAT MARYJNY

WIELKA SOBOTA -

26 marca

ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM (DOLNY KOŒCIÓ£)
PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
GODZ. 7.00 - LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA (DOLNY KOŒCIÓ£)

ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 (GÓRNY KOŒCIÓ£)
W TYM DNIU SK£ADAMY W OFIERZE RODZINNE SKARBONKI JA£MU¯NY WIELKOPOSTNEJ, JAK RÓWNIE¯
¯YWNOŒÆ DLA OSÓB POTRZEBUJ¥CYCH NASZEJ POMOCY
SPOWIED ŒW. TYLKO DLA CHRZESTNYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17.00 DO 19.00 – GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 21.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy œwiece)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO - 27 marca
GODZ. 6.00 - UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥
NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7.30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY - 28 marca
MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELÊ. O GODZ. 14.30 MSZA ŒW. CHRZCIELNA.
WSZYSTKIE MSZE ŒW. (RÓWNIE¯ O GODZ. 9.00) W GÓRNYM KOŒCIELE.

GODZ. 17.00 - WIELKANOCNY ORGANOWY KONCERT INAUGURACYJNY

A L L E L U J A !!!
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Radzim (Radzym) - Gaudentius
(960 - 1006)

P

rze¿ywamy obecnie Rok Jubileuszowy 1050 - lecia Chrztu
Polski. G³ówne uroczystoœci z tym zwi¹zane odbêd¹ siê w po³owie
kwietnia w GnieŸnie, Poznaniu i na Polach Lednickich, gdzie to
wszystko siê zaczê³o.
Wydaje mi siê, ¿e warto coœ wiedzieæ
o pierwszym polskim metropolicie w GnieŸnie Radzymie. By³ przyrodnim bratem œw. Wojciecha
i nieustannie ich wspólne losy siê przeplataj¹.
Razem studiowali w Rzymie, gdzie na Awentynie
przyjêli habit benedyktyñski; towarzyszy³ swemu
bratu na biskupstwie w Pradze. By³ naocznym
œwiadkiem mêczeñskiej œmierci Wojciecha.
Przy tej okazji warto wspomnieæ, ¿e Radzim
by³ tak¿e w Gdañsku. Z kroniki Kanapariusza
wiemy, ¿e œw. Wojciech ochrzci³ znaczn¹ liczbê
Gdañszczan w Wielk¹ Sobotê 997. roku.
Obraz w koœciele
Radzim przyczyni³ siê do sprowadzenia pw œw. Radzyma w GnieŸnie
relikwii swego brata do Gniezna - na ¿yczenie
Boles³awa Chrobrego. Potem w Rzymie zabiega³ o kanonizacjê Wojciecha,
a tak¿e o mo¿liwoœæ ustanowienia metropolii œw. Wojciecha w GnieŸnie. Do
Polski przyby³ w roku 1000 z okazji zjazdu gnieŸnieñskiego i zosta³
uroczyœcie instalowany na metropolitê. Podporz¹dkowano mu równie¿
biskupstwa w Krakowie, Wroc³awiu i Ko³obrzegu. Natomiast
dotychczasowe biskupstwo w Poznaniu otrzyma³o rangê biskupstwa

diecezjalnego i zosta³o w³¹czone do pobliskiej metropolii. Te decyzje
podkreœla³y niezale¿noœæ polskiego Koœcio³a i skutecznie chroni³y od
jakichkolwiek roszczeñ metropolii niemieckich.
Pokazuje to równie¿ awans m³odego pañstwa polskiego wœród
chrzeœcijañskich krajów Europy. Warto choæby wspomnieæ, ¿e nasi s¹siedzi
Czesi przyjêli chrzest szybciej ni¿ Polanie, a w³asn¹ i niezale¿n¹ od Niemiec
prowincjê uzyskali dopiero w XIV wieku. To chyba jest obrazem wielkiego
sukcesu pañstwa polskiego i Koœcio³a polskiego. A to wszystko nie by³oby
mo¿liwe bez mêczeñskiej œmierci
œw.Wojciecha, genialnej polityce
Boles³awa Chrobrego i z pewnoœci¹ dziêki
z a b i e g o m b r a t a Wo j c i e c h o w e g o
arcybiskupa Radzima, pierwszego
metropolity gnieŸnieñskiego.
Katalog gnieŸnieñski okreœla, ¿e
zmar³ w roku 1006 i ¿e zosta³ pochowany
w katedrze. Jeszcze raz, chocia¿ w bardzo
dramatycznych okolicznoœciach, jego losy
zwi¹za³y siê z Wojciechem. Gdy w roku
1038 wyprawa czeska dotar³a do Gniezna,
by wykraœæ relikwie œwiêtego Patrona
Polski, duchowieñstwo miejscowe Pomnik braci w Libicach (Czechy)
dokona³o podmiany; zamiast œw.
Wojciecha ukradli i wywieŸli cia³o abpa Radzima.
Otó¿ kult œw. Wojciecha ca³kowicie zdominowa³ i niejako „przes³awi³”
postaæ b³ogos³awionego Radzima, tak, ¿e nie ma on nawet swojego
konkretnego dnia jemu poœwiêconemu w polskim kalendarzu liturgicznym.
Ks. Henryk Bietzke

Wielkanocne akcje Caritas

O

jciec Œwiêty Franciszek nawo³uje nas abyœmy okres Wielkiego Postu w tym Roku
Jubileuszowym prze¿ywali celebruj¹c Bo¿e Mi³osierdzie. Ma ono moc
przemieniaæ nasze serca i pobudzaæ nas do mi³oœci bliŸniego. Sprawia tak¿e, ¿e
sami mo¿emy wykonywaæ dzie³a mi³osierdzia, ka¿dy na miarê w³asnych si³ i mo¿liwoœci.
PZ Caritas, podobnie jak w latach poprzednich, podj¹³ przed Wielkanoc¹ szereg dzia³añ,
których celem by³a pomoc drugiemu cz³owiekowi.
I tak w dniach 4 i 5. marca w sklepie Marcin przeprowadzona zosta³a ogólnopolska
akcja TAK, POMAGAM. Cz³onkowie Caritas-u i wolontariusze z Gimnazjum nr 33 w
godzinach od 8:00 do 16:00 przeprowadzili zbiórkê ¿ywnoœci, namawiaj¹c klientów sklepu
do zakupu towarów dla rodzin w potrzebie.
Przez kolejne trzy niedziele tj. w dniach 6, 13 i 20. marca po ka¿dej mszy œwiêtej
cz³onkowie Caritas-u sprzedawali baranki Wielkanocne z bia³ej czekolady. Wy³o¿one
zosta³y tak¿e w koœcio³ach TUTKI MI£OSIERDZIA.

INFORMACJE
O NASZYCH ORGANACH

O

rgany pochodz¹ z koœcio³a ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela
w Lüdenscheid. Zbudowane by³y w 1968 roku przez firmê Alfred Führer Orgelbau
z Wilhelmshaven. Przez ostatnie dwa lata instrument by³ praktycznie nieu¿ywany,
pomimo ¿e by³ sprawny. Poniewa¿ parafia planowa³a zakup nowego instrumentu (o mniejszej
iloœci g³osów), zdecydowano siê organy sprzedaæ.
Instrument by³ oceniany przez organmistrza, pana Zdzis³awa Mollina, który potwierdzi³, ¿e
jest on w bardzo dobrym stanie. Demonta¿ organów w Niemczech i ponowny ich monta¿
w naszym koœciele (wraz z przystosowaniem organów do nowego miejsca) wykona³a firma
pana Mollina.
Organy sk³adaj¹ siê z dwóch szaf, w których ³¹cznie zainstalowanych jest 3192 piszcza³ek.
Najmniejsze piszcza³ki maj¹ ledwie kilka centymetrów d³ugoœci, a najwiêksze, wa¿¹ce ponad
100 kg ka¿da, ponad 5 metrów. Powietrze do instrumentu dostarczaj¹ 3 wentylatory. Ca³y
instrument wa¿y oko³o 6 ton.
Instrument bêdzie u¿ywany g³ównie do celów liturgicznych, jednak¿e rozbudowane
mo¿liwoœci instrumentu pozwalaj¹ na wykorzystanie go równie¿ do celów koncertowych.
Oto g³ówne dane techniczne naszych organów:
Manua³y: 3+peda³
Wymiary g³ówna czêœæ:
pozytyw:
Skala manua³ów: C-a'''
- wysokoœæ:
815 cm
190 cm
Skala peda³u: C-f'
- szerokoœæ:
591 cm
342 cm
Traktura gry: mechaniczna
- g³êbokoœæ:
178 cm
103 cm
Traktura registracji: elektryczna
Organy wyprodukowa³a firma zajmuj¹ca siê budow¹
Iloœæ rejestrów (g³osów): 42
i renowacj¹ organów w latach od 1933 do 2004 roku.
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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