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Ogólna: Aby wzrasta³y mo¿liwoœci kszta³cenia siê i pracy dla
wszystkich ludzi m³odych

Misyjna: ¯eby katecheci byli w swoim ¿yciu konsekwentnymi
œwiadkami wiary, któr¹ g³osz¹
foto Wojciech Kapusta

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(czerwiec i lipicc 2015):

W Krzy¿u pocz¹tek Zmartwychwstania

Rubens, Chrystus na Krzy¿u

„A ten, który Mnie pos³a³, jest ze Mn¹: nie pozostawi³ Mnie samego,
bo Ja zawsze czyniê to, co siê Jemu podoba” (J 8,29).
W tych s³owach ods³ania siê przed
nami owa bezgraniczna samotnoœæ,
jakiej Chrystus ma doznaæ w Krzy¿u:
w s w o i m „ w y w y ¿ s z e n i u ” . Ta
samotnoœæ otworzy siê w czasie
modlitwy w Ogrójcu, która ma byæ
prawdziw¹ duchow¹ agoni¹ - i dope³ni
siê w ukrzy¿owaniu. Wówczas
Chrystus zawo³a: Eli, Eli, lema
sabachtani (Bo¿e mój, Bo¿e mój,
czemuœ Mnie opuœci³) (Mt 27,46).
Teraz zaœ, jakby uprzedzaj¹c te
godziny straszliwej samotnoœci,
Chrystus mówi: „Ten, który Mnie
pos³a³, jest ze mn¹: nie pozostawi³
mnie samego...”. Jakby chcia³
powiedzieæ naprzód: tak¿e i w tym
najwiêkszym opuszczeniu nie bêdê
sam! Bêdê wówczas wype³nia³ to, co
siê „Jemu podoba”, co jest Wol¹ Ojca!
I nie bêdê sam!
A nastêpnie: Ojciec nie zostawi
Mnie na w³asnoœæ œmierci - w Krzy¿u
jest pocz¹tek Zmartwychwstania. W³aœnie dlatego „ukrzy¿owanie”
stanie siê ostatecznie „wywy¿szeniem”: „Wtedy poznacie, ¿e Ja
jestem”. Wtedy te¿ poznacie, „¿e mówiê wobec œwiata to, co us³ysza³em
od Ojca”.
Ukrzy¿owanie staje siê prawdziwie wywy¿szeniem Chrystusa.
W Krzy¿u jest pocz¹tek Zmartwychwstania.
Dlatego Krzy¿ staje siê ostateczn¹ miar¹ wszystkich spraw, które s¹
pomiêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Chrystus mierzy je t¹ w³aœnie miar¹...
Wymiar œwiata zostaje niejako przeciwstawiony wymiarowi Boga.
W rozmowie z Pi³atem Chrystus powie równie¿: „Królestwo moje nie
jest z tego œwiata” (J 18,36).
Wymiar œwiata spotyka siê z wymiarem Boga w³aœnie w Krzy¿u:
w Krzy¿u i Zmartwychwstaniu.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum

ODPUST PARAFIALNY
Nasza wspólnota parafialna w bie¿¹cym roku obchodzi
35. Imieniny oraz 35. rocznicê pierwszej mszy œwiêtej
odprawionej 14. wrzeœnia 1980 roku "na r¿ysku".

Uroczysta suma odpustowa odprawiona zostanie
w poniedzia³ek 14. wrzeœnia o godzinie 18.00. Mszy
œwiêtej, koncelebrowanej przez kap³anów naszego
Dekanatu, przewodniczyæ bêdzie ks. pra³at
Stanis³aw Zych .
W tym dniu mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny.

£aski chrztu dost¹pili:
Ituka Danciu, 07.06.2015
Himica Danciu, 07.06.2015
Franciszek Wicki, 14.06.2015
Damian Blok, 14.06.2015
Zuzanna Zab³otna, 14.06.2015
Helena Leszczyñska, 14.06.2015
Klara Górczak, 14.06.2015
Olga Dawidowska, 14.06.2015
Ludwik Jankowski, 14.06.2015
Liliana £¹cka, 14.06.2015
Maciej Zuzelski, 19.06.2015
Natalia Œwierkowska, 12.07.2015
Pawe³ Reszka, 18.07.2015
Sarah Dêbczyñska, 22.07.2015
Tomasz Weremiuk, 26.07.2015
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Justyna Rudnicka i Zbigniew Haberka, 06.06.2015
Dorota Sikora i Rafa³ Orzêcki, 13.06.2015
Anita Selka i Dawid He³miniak, 13.06.2015
Dorota Polniak i S³awomir Jeliñski, 25.07.2015
Ewelina Sprycha i Micha³ Doñczyk, 25.07.2015
Do Pana odeszli (pogrzeby):
Ewa Zywert Wilimiñska, l. 83
Andrzej K¹kol, l. 58
Marian Kraus, l. 59
Edmund Kobiela, l. 82
Danuta Królik, l. 69
Wojciech Bogus³awski, l. 76
Wies³aw Pazera, l. 79
Mieczys³aw Zasadzki, l. 68

PORZ¥DEK MSZY ŒWIÊTYCH
Od niedzieli, 30 sierpnia, powróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy
œwiêtych, i tak:
w niedziele i uroczystoœci 7.30,
9.00 dla m³odzie¿y (do zakoñczenia remontu górny koœció³ póŸniej dolny),
10.30 suma parafialna,
12.00 dla dzieci
14.30 msza œwiêta chrzcielna - II niedziela miesi¹ca,
16.00,
20.00;
w dni powszednie 7.15, 8.00, 17.00 i 18.00.
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
UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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PRZEBUDOWA FASADY
NASZEGO KOŒCIO£A

D

rugi etap przebudowy fasady dobiega koñca. Elewacja zosta³a
zakoñczona, koñcz¹ siê prace w salkach wewn¹trz dolnego koœcio³a
oraz przy bocznym wejœciu. Przed nami teraz wykonanie i monta¿
13 witra¿y, a po zakoñczeniu tego etapu, czeka nas w przysz³ym roku
przebudowa g³ównego wejœcia - portalu do œwi¹tyni.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e dla Parafii tak powa¿na przebudowa fasady
koœcio³a jest niezwykle du¿ym wysi³kiem finansowym. Dlatego ksi¹dz
Proboszcz roz³o¿y³ tê inwestycjê na trzy etapy. Ca³oœæ tej inwestycji
finansowana jest wy³¹cznie przez nas, Parafian. Zw³aszcza decyduj¹ca tu jest
taca inwestycyjna, któr¹ w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca przeznaczamy
na tê przebudowê i od naszej ofiarnoœci zale¿y sukces przedsiêwziêcia, które
prowadzimy ku chwale Pana i z Bo¿ym B³ogos³awieñstwem.
JJ

REKOLEKCJE PARAFIALNE

O

d niedzieli dnia 6.wrzeœnia odbywa³y siê w naszej parafii REKOLEKCJE PRZED
UROCZYSTOŒCI¥ ODPUSTOW¥ i trwa³y do œrody w³¹cznie. Nauki w niedzielê odbywa³y siê
podczas ka¿dej mszy œwiêtej. Od poniedzia³ku do œrody: o godzinie 8.00 i 18.00 odprawiona by³a
msza œwiêta z nauk¹, o 19.30 nauka bez mszy œwiêtej. Rekolekcje g³osi³ ks. Pra³at dr Boles³aw Klaus (na
zdjêciu obok).
Ju¿ po raz drugi ksi¹dz Proboszcz zorganizowa³ nauki rekolekcyjne przed odpustem parafialnym.
S¹dz¹c po zainteresowaniu Parafian, rekolekcje takie nale¿y na sta³e umieœciæ we wrzeœniowym kalendarzu,
aby w ten sposób przygotowywaæ wspólnotê do mi³ego, corocznego wspominania dnia narodzin Parafii
w dniu Œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.

10 LAT NABO¯EÑSTWA
1 SOBÓT MIESI¥CA
W NASZEJ PARAFII

W

dniu 10. grudnia 1925 roku s. £ucji objawi³a siê Maryja
z Dzieci¹tkiem i pokaza³a jej cierniami otoczone serce. Dzieci¹tko
powiedzia³o:
£ucjo, miej wspó³czucie z Sercem Twej Najœwiêtszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdziêczni ludzie je wci¹¿ na nowo rani¹, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyci¹ga³.
Maryja powiedzia³a:
Córko moja, spójrz. Serce moje otoczone jest cierniami, którymi
niewdziêczni ludzie przez bluŸnierstwa i niewdziêcznoœæ stale rani¹.
Przynajmniej ty staraj siê nieœæ mi radoœæ i oznajmij w moim imieniu, ¿e
przybêdê w godzinie œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do tych
wszystkich, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹ spowiedŸ,
przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnaœcie minut
rozmyœlania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añcowym towarzyszyæ mi bêd¹
w intencji zadoœæuczynienia.
Dlaczego piêæ sobót wynagradzaj¹cych?
Córko moja - powiedzia³ Jezus - chodzi o piêæ rodzajów zniewag,
którymi obra¿a siê Niepokalane Serce Maryi:
- obelgi przeciw Niepokalanemu Poczêciu
- przeciw Jej Dziewictwu
- przeciw Jej Bo¿emu Macierzyñstwu
- obelgi, przez które usi³uje siê wpoiæ w serca dzieci obojêtnoœæ,
wzgardê a nawet nienawiœæ wobec nieskalanej Matce
- bluŸnierstwa, które zniewa¿aj¹ Maryjê w Jej œwiêtych wizerunkach
(cytat wyjêty z broszury Wydawnictwa Sióstr Loretanek)
Na pocz¹tku 2005 roku grupa osób czcicieli Maryi, dzia³aj¹c pod
wp³ywem zachêty p³yn¹cej z Radia Maryja zaczê³a przygotowywaæ siê do
kultywowania nabo¿eñstwa 1 sobót miesi¹ca jako nabo¿eñstwa
wynagradzaj¹cego obelgi, których doznaje Niepokalane Serce Maryi.
Program i przebieg nabo¿eñstwa oparto na broszurze wydanej przez
Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie wspólnie z Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej z Zakopanego, za zgod¹ Kurii Diecezjalnej Warszawsko Praskiej z dnia 6.III.1996r.
Pierwsze spotkanie modlitewne zaplanowano na 1 sobotê miesi¹ca
maja. Jednak, ze wzglêdu na przyjêcie dzieci do 1 Komunii, termin

przesuniêto na 1 sobotê - 4 czerwca 2005 r. I tu nale¿y zwróciæ uwagê na
dziwny zbieg okolicznoœci (a mo¿e to jednak nie by³ zwyk³y zbieg
okolicznoœci) - otó¿ w 1 sobotê czerwca 2005 roku przypad³a uroczystoœæ
Niepokalanego Serca Maryi. Tak wiêc pocz¹tek nabo¿eñstwa 1 sobót
miesi¹ca w naszej parafii mia³ miejsce chyba w najbardziej stosowny dzieñ.
Przed nastêpnym nabo¿eñstwem w miesi¹cu lipcu pojawi³y siê pewne
komplikacje, które mog³y uniemo¿liwiæ to modlitewne skupienie. Otó¿ ju¿
od kilku lat w pierwszych dniach lipca w grupie kilku osób wyje¿d¿aliœmy
na pielgrzymkê rowerow¹. Tak wiêc w 1 sobotê lipca mia³em byæ w drodze
na Jasn¹ Górê, a nikt z uczestników pierwszego spotkania modlitewnego nie
chcia³ siê podj¹æ poprowadzenia spotkania w lipcu. Ponadto w dniach 15 -16
czerwca 2005 podda³em siê nieskomplikowanemu zabiegowi
chirurgicznemu w szpitalu na Zaspie. Chirurg zapewnia³, ¿e do czasu
wyjazdu po zabiegu pozostanie jedynie niewielka blizna. Rana rzeczywiœcie
goi³a siê z godnie w przewidywaniem lekarza. I nagle, tu¿ przed wyjazdem
na Jasn¹ Górê, rana otworzy³a siê wobec czego lekarz zabroni³ wyjazdu
obawiaj¹c siê infekcji. W ten sposób rozstrzygniêty zosta³ dylemat
z przygotowaniem i poprowadzeniem nabo¿eñstwa 1 soboty w lipcu 2005
roku. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e dos³ownie w poniedzia³ek ( po 1 sobocie)
rana ponownie zasklepi³a siê tak, ¿e chirurg uzna³, i¿ dalsza kontrola lekarza
jest ju¿ niepotrzebna.
Opisane zdarzenia osobiœcie przyj¹³em jako ewidentne potwierdzenie
s³usznoœci dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia, równie¿ w naszej
parafii, nabo¿eñstw 1 sobót miesi¹ca
Jak nietrudno siê domyœleæ, najtrudniejszym elementem nabo¿eñstwa
by³y 15 minutowe rozwa¿ania. Dlatego te¿ wykorzystywano do tego celu
nagrania magnetofonowe z Radia Maryja.
Nasze spotkania mia³y charakter prywatnych modlitw, a zbieraliœmy
siê na ogó³ w kilkanaœcie osób w dzisiejszej kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia.
Kiedy wikariuszem w naszej parafii zosta³ ks Bogdan Pulczyñski
zainteresowa³ siê bli¿ej niepozorn¹ grupk¹ ludzi spotykaj¹cych siê na
modlitwie po mszy œwiêtej w 1 soboty miesi¹ca. Dziêki Jego wspó³pracy
i akceptacji ksiêdza proboszcza nabo¿eñstwo po pewnym czasie wesz³o do
programu nabo¿eñstw parafialnych i w po³¹czeniu ze msz¹ œwiêta oraz
z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu jest sta³ym akcentem
pobo¿noœci maryjnej jako nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce za obelgi
wyrz¹dzane Niepokalanemu Sercu Maryi. Wydaje siê, ¿e równie¿ modlitwa
do œw. Micha³a Archanio³a, koñcz¹ca 1 sobotnie spotkania, a zanoszona
w intencji usuwania przeszkód w rozszerzaniu siê nabo¿eñstwa, przyczyni³a
siê do utrwalenia nabo¿eñstwa w naszej parafii.
Andrzej Balkk
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Vies Bonum

W

niedzielê 23. sierpnia, podczas mszy úwiætych goúciliúmy zespóù „Vies Bonum”
z parafii úw. Jana Chrzciciela w Miñsku na Biaùorusi.

Zespóù skùada siæ z czterech osób: 3 wokalistów (tenor, baryton i bas) i jednego instrumentalisty
(skrzypce).
Po Mszach úw. mùodzi artyúci wystàpili z krótkim koncertem pieúni religijnych, ludowych
i utworów muzycznych. Po koncercie moýna byùo zakupiã ich pùytæ „Pro Anima” (Dla duszy)
z utworami sùynnych polskich kompozytorów (Bæbenek, Kusz, Sykulski), wykonanymi w jæzyku
biaùoruskim oraz polskim.

SANKTUARIA PODLASIA

W

czwartek 20. sierpnia nasz chór, z grup¹ osób spoza chóru,
wyruszy³ o godzinie 5.00 spod koœcio³a na pielgrzymkê wycieczkê po pó³nocno - wschodnich rubie¿ach Polski. Wyjazd
by³ doskonale zorganizowany przez Prezesa chóru, a mi³¹ atmosferê
pielgrzymki utrzymywali, prócz Prezesa, dwaj ksiê¿a: ksi¹dz Henryk oraz
franciszkanin ojciec Tyberiusz. Jazdê autokarem wype³nialiœmy
godzinkami, ró¿añcem, koronk¹ oraz pieœniami religijnymi
i patriotycznymi. Ca³y wyjazd by³ niezbyt fizycznie uci¹¿liwy, mimo, ¿e
w ci¹gu 5 dni odwiedziliœmy 16 miejscowoœci, modliliœmy siê
w 11 sanktuariach, a chór wyst¹pi³ w krótkich koncertach 8 razy. Trzeba
przyznaæ, ¿e dziêki prowadz¹cej
chór pani Magdzie, by³ on
œwietnie przygotowany i brzmia³
wspa-niale w sanktuariach,
zw³aszcza w utworach
maryjnych. Szkoda, ¿e chór jest
tak nieliczny, a ostat-nio ubywa
w nim chórzystów.
W pierwszym dniu, po
parogodzinnej podró¿y zatrzymaliœmy siê w Myszyñcu na
Kurpiach, gdzie obejrzeliœmy
neogotyck¹ bazylikê pw Trójcy
Przenajœwiêtszej, z piêknym
kolorowym wnêtrzem.
Nastêpnie modliliœmy siê
w sanktuarium Matki Bo¿ej
Pocieszenia w Krypnie, gdzie
chór wykona³ swój pierwszy
koncert. Po pó³tora godzinnej
jeŸdzie dojechaliœmy do
Siemaszyc i do prawos³awnego sanktuarium w Grabarce. Wieczorem oko³o
18.00 trafiliœmy do domu pielgrzyma w Kodeniu na nocleg.
Wczeœnie rano uczestniczyliœmy we mszy œwiêtej w sanktuarium Matki
Bo¿ej Kodeñskiej (tu jest Jej cudowny obraz, ten skradziony przez Sapiechê
w Watykanie) - w bazylice œw. Anny. Po œniadaniu zwiedzaliœmy park
otaczaj¹cy pozosta³oœci dawnego zamku Sapiehów. Jedynym w pe³ni
zachowanym budynkiem jest tu dawna gotycka cerkiew zamkowa
zbudowana oko³o 1540 roku, obecnie koœció³ filialny pod wezwaniem
œw. Ducha. Tu¿ po obiedzie w Domu Pielgrzyma udaliœmy siê do
Bia³egostoku, gdzie zostaliœmy zakwaterowani w hotelu. Po obiedzie
pojawi³a siê przewodniczka, z któr¹ odbyliœmy zwiedzanie Bia³egostoku,
w tym obejrzeliœmy: cerkiew, pa³ac Branickich z ogrodem, katedrê, koœció³
œw. Rocha. Przewodniczka
towarzyszy³a nam do koñca
pielgrzymki.
W trzecim dniu wyruszyliœmy wczesnym rankiem.
Najpierw do bazyliki Ofiarowania NMB w Ró¿anymstoku,
gdzie modliliœmy siê przed
przepiêknym cudownym obrazem. Nastêpnie do Sokó³ki,
gdzie najpierw obejrzeliœmy
dokumentalny film na temat
cudu eucharystycznego,
a nastêpnie udaliœmy siê do bocznego o³tarza w koœciele kolegiackim pw
œw. Antoniego, gdzie klêczeliœmy przed cz¹stk¹ Cia³a Pañskiego. Z Sokó³ki
pojechaliœmy do Kruszynian obejrzeæ tatarski meczet oraz cmentarz.
Zjedliœmy smaczny obfity posi³ek w Tatarskiej Jurcie, a oko³o 14.00

pojechaliœmy do Supraœla aby zwiedziæ muzeum ikon. Wracaj¹c na nocleg do
Bia³egostoku, wst¹piliœmy do sanktuarium MB Bolesnej w Œwiêtej Wodzie
w Wasilkowie i tam na stoku Góry Krzy¿y uczestniczyliœmy w polowej mszy
œwiêtej.
W czwartym dniu, po
wczesnym œniadaniu, pojechaliœmy do Suchowoli,
aby obejrzeæ izbê pamiêci
b³ogo-s³awionego ksiêdza
Jerzego Popie³uszki,
koœció³, w którym b³ogos³awiony by³ ochrzczony
i by³ ministrantem, jego
pomnik oraz pomnik
„Œrodka Europy”. PóŸniej
pojechaliœmy do sanktuarium MB Studzieniczañskiej Matki Koœcio³a
w kaplicy na wyspie oraz
wys³uchaliœmy mszy œwiêtej w koœciele parafialnym w Studzienicznej. Po
mszy w straganach dokonaliœmy zakupów s³ynnych serów miejscowej
produkcji oraz wyruszyliœmy w kierunku jeziora Wigry, by zwiedziæ du¿y
zespó³ poklasztorny na wyspie. Tam obejrzeliœmy pomieszczenia, w których
nocowa³ nasz papie¿ Jan Pawe³ II oraz kaplicê adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu, w której siê modli³. Stamt¹d pojechaliœmy do sanktuarium
w bazylice Nawiedzenia NMB
w Sejnach. Jest tam nieocenionej wartoœci historycznej,
³askami s³yn¹ca od roku 1602,
figura typu szafkowego Matki
Boskiej Sejneñskiej.
W Sejnach zjedliœmy obiad
w litewskiej restauracji i pojechaliœmy na nocleg do hotelu
w Suwa³kach.
Pi¹ty dzieñ pielgrzymki,
to dzieñ powrotu. Po póŸnym
œniadaniu wyruszyliœmy w
kierunku Gdañska. Po drodze zajrzeliœmy do Œwiêtej Lipki, któr¹
zwiedziliœmy, a nastêpnie zatrzymaliœmy siê w Barcze-wie, gdzie
obejrzeliœmy stary koœció³ œw. Andrzeja. Ostatni posi³ek zjedliœmy
w tutejszej restauracji i oko³o godziny 21.00 zakoñczyliœmy pielgrzymkê wycieczkê pod naszym koœcio³em parafialnym.
Jan Juranek

Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru
do salki parafialnej nr 2,
w poniedzia³ki i czwartki o godzinie 18.30.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Faustyna - sekretarka Bo¿ego Mi³osierdzia
Wspomnienie liturgiczne w dniu 5. paŸdziernika

K

iedy Helena Kowalska wsiada³a do poci¹gu £ódŸ - Warszawa,
p³aka³a tak bardzo, ¿e wujek, który j¹ odprowadzi³ na dworzec,
powiedzia³ póŸniej: “Gdyby ten poci¹g stan¹³, to bym j¹ chyba
zabra³”. Ale poci¹g ruszy³. Jecha³a do Warszawy, by wst¹piæ do zakonu, ale
nie wiedzia³a do jakiego, nigdy w Warszawie nie by³a, nikogo tam nie zna³a,
a mia³a 19 lat. Na dodatek jej ukochani rodzice byli przeciwni jej wst¹pieniu
do zakonu, mieli wobec niej
zupe³nie odmienne plany.
Helenka pewnie by ich
pos³ucha³a, ale to rodzice jej
wpajali, ¿e Boga zawsze trzeba
stawiaæ na pierwszym miejscu. Gdy
wiêc us³ysza³a podczas tañca w
³ódzkim parku g³os Jezusa: “jak
d³ugo bêdziesz mnie zwodziæ?”,
zostawi³a towarzystwo, muzykê
i ostatecznie zadecydowa³a - idê do
zakony. W Warszawie oczywiœcie
posz³a do koœcio³a, pierwszego
który zauwa¿y³a. Pomodli³a siê
przed o³tarzem, swoje losy
powierzy³a Matce Bo¿ej. Zaczepi³a
ksiêdza, któremu opowiedzia³a
Roman Koszowski/GN Úwiæta Faustyna Kowalska,
o swych planach. Ksi¹dz jednak
Obraz z sanktuarium Boýego Miùosierdzia w Pùocku

Rowerowa pielgrzymka
do Czêstochowy

W

dniach od 3 do 12. lipca grupa Parafian z ksiêdzem Grzegorzem
pojecha³a z rowerami poci¹giem do Szczecina, a nastêpnie
przeby³a rowerami trasê Szczecin - Czêstochowa. Przebieg tej
d³ugiej trasy mo¿na przeœledziæ w galerii zdjêæ na stronie internetowej
Zbawiciela.

skierowa³ j¹ do swoich znajomych, którzy szukali s³u¿¹cej, zachêcaj¹c
- trochê zarobisz i wybierzesz sobie klasztor. Tak zrobi³a. Odwiedza³a liczne
klasztory, ale nigdzie jej nie chciano, bo skoñczy³a tylko trzy klasy. W koñcu
trafi³a na furtê klasztoru Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. By³a w raju.
Jednak ju¿ po trzech tygodniach chcia³a odejœæ. Marzy³a o d³ugich
modlitwach w kaplicy, zamiast tego ci¹g³e zajêcia, zw³aszcza w kuchni,
potem w ogrodzie, w piekarni, na furcie. Jezus jednak zdecydowanie siê
sprzeciwia³ odejœciu z klasztoru.
I tu trzeba coœ wyjaœniæ. Helenka, a w zakonie siostra Faustyna, by³a
mistyczk¹. Mistyk - zjawisko wyj¹tkowe, charyzmat bardzo rzadki.
W historii chrzeœcijañskiej Polski w ci¹gu tysi¹clecia by³a tylko para
mistyków, miêdzy innymi siostra Faustyna, a kardyna³ Deskur - przyjaciel
Karola W, zdradzi³, ¿e Jan Pawe³ II by³ mistykiem, chocia¿ nikt inny,
z kardyna³em Dziwiszem na czele, nigdy tego nie potwierdzi³. Otó¿ mistyk
rozmawia z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem.
Siostra Faustyna prowadzi³a prawie nieustanny dialog z Jezusem. Nikt
- poza spowiednikiem - o tym nie wiedzia³. Spowiednik zaœ, m¹dry profesor
uniwersytetu wileñskiego ksi¹dz Micha³ Sopoæko - obecnie b³ogos³awiony poleci³ jej spisaæ te rozmowy. Dziêki temu powsta³a ksi¹¿ka: “Dzienniczek
siostry Faustyny”. Najbardziej poczytna i t³umaczona na ró¿ne jêzyki œwiata
(ponad sto) polska ksi¹¿ka.
W roku 1930 przebywa³a w P³ocku i tam otrzyma³a polecenie
namalowania obrazu Jezusa Mi³osiernego. Uczyni³ to artysta Eugeniusz
Kazimierowski wed³ug wskazówek œw. Faustyny - absolutnie nie by³a tym
zachwycona. Obraz ten znajduje siê w Wilnie. Obecnie bardziej znany jest
obraz Adolfa Hy³y, który znajduje siê w sanktuarium ³agiewnickim w
Krakowie obok relikwii œw. Faustyny, która zmar³a 5. paŸdziernika 1938
roku w wieku 33 lat.
Ks. Henryk Bietzke
Chmielna. Pokonaliœmy kolejny kana³ i wp³ynêliœmy na jezioro
Brodno Ma³e. Tam po krótkiej przerwie zawróciliœmy.
S³odka niespodzianka w postaci garœci krówek doda³a wigoru
uczestnikom sp³ywu. Nabraliœmy prêdkoœci i szybko powróciliœmy do
zatoczki przy brodnickim jazie. Po kolejnej "przeprowadzce" pop³ynêliœmy
dolnym odcinkiem kana³u brodnickiego, op³ywaj¹c na koniec jedn¹ z wysp
na Jeziorze Ostrzyckim.
Po zdaniu wypo¿yczonego sprzêtu by³ czas na uzupe³nienie kalorii.

Sp³yw kajakowy

W

sobotê 29. sierpnia odby³ siê sp³yw kajakowy naszych Parafian po
Jeziorze Ostrzyckim i Jezioro Brudno Wielkie. Oto relacja ksiêdza
Grzegorza:
Mamy dobry, nieco
ch³odny wiatr i s³oñce
os³aniane przez podniebne baranki" - tak
mo¿na by³o okreœliæ
warunki pogodowe po
przybyciu na parking
w centrum Ostrzyc nad
Jeziorem Ostrzyckim.
12 ochotników,
wœród nich ma³¿eñstwa,
rodzinka, m³odzie¿ oraz
ksi¹dz wikariusz. Z nadziejami na udane
i bezpieczne p³ywanie (nad powierzchni¹ wody, miejscami naprawdê
g³êbokiej).
I tak siê sta³o. W dobrych
humorach wyruszyliœmy
z przystani w dwuosobowych,
tradycyjnych kajakach. Najpierw
przep³ynêliœmy kana³ do jazu
w Brodnicy Dolnej, nastêpnie
przenieœliœmy kajaki l¹dem do
kana³u górnego, mijaj¹c siê
z du¿¹, miêdzynarodow¹ grup¹
wodniaków-amatorów.
Maj¹c za sob¹ pó³godzinn¹
rozgrzewkê pop³ynêliœmy dzielnie przez Jez. Brodno Wielkie w kierunku do

Zatem spróbowaliœmy niektórych miejscowych specja³ów rybnych (bardzo
smacznie i sprawnie podanych) po czym udaliœmy siê na poblisk¹
"Jastrzêbi¹ Górê", sk¹d rozci¹ga siê piêkny widok na ca³¹ okolicê - m.in.
Masyw Wie¿ycy.
Zachêcam Drogich Parafian do spróbowania swoich si³ (mo¿e po
prostu przypomnienia sobie) w p³ywaniu na kajakach lub rowerach
wodnych, których w kilku tamtejszych wypo¿yczalniach wystarczy dla
wielu Osowian. Wrzesieñ jest tutaj przepiêkny - warto przynajmniej byæ.
¯yczê (ewentualnych) udanych p³ywañ.

SPOTKANIA SZACHOWE

Z

apraszamy zainteresowanych w czwartki do salki
nr 2 na spotkania szachowe. Od 16.00 do 17.00
prowadzony bêdzie kurs dla dzieci, a od 17.00 do
19.00 rozgrywki dla mùodzieýy i dorosùych.
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