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BOZE NARODZENIE

Bóg narodzi³ siê dla nas

Z

bli¿aj¹ca siê Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia, w czasie której
wspominamy narodzenie w Betlejem Boskiego Odkupiciela
Jezusa, sk³ania mnie do zatrzymania siê z wami przez kilka chwil
w rozwa¿aniu tego historycznego i decyduj¹cego wydarzenia oraz do
przed³o¿enia wam pewnych wskazañ praktycznych.
Wiara, oparta na przekazie ewangelicznym, mówi nam, ¿e Bóg sta³
siê cz³owiekiem, czyli wszed³ w historiê ludzk¹, nie po to, aby siê jej
przeciwstawiæ, ale raczej aby j¹ oœwieciæ, ukierunkowaæ, zbawiæ,
odkupuj¹c ka¿d¹ poszczególn¹ duszê.
Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
Taki jest sens Wcielenia S³owa, taki jest prawdziwy sens Bo¿ego
Narodzenia, œwiêta prawdziwej radoœci i prawdziwej nadziei.
Zrozumieæ i przyj¹æ orêdzie Bo¿ego Narodzenia znaczy ¿yæ trwa³¹
wspó³czesnoœci¹ Chrystusa. W naszej historii ludzi rozumnych i
wolnych Jezus pozostaje na zawsze i dla wszystkich “Zbawieniem”,
czyli odpowiedzi¹ na najwy¿sze pytania, które drêcz¹ cz³owieka, oraz
³ask¹, aby podnieœæ siê ze z³a i ¿yæ w perspektywie wiecznoœci.
Noœcie ten sens Bo¿ego Narodzenia w waszych duszach, w waszym
¿yciu, w waszych idea³ach ludzkich i chrzeœcijañskich!
Dzisiejszemu cz³owiekowi, wprowadzonemu w zamêt przez liczne
sprzeczne ideologie i zaniepokojonemu przez liczne zjawiska
dramatyczne i bolesne, potrzebna jest pewnoœæ, ¿e mimo wszystko
istnieje nadzieja i radoœæ, poniewa¿ Bóg sta³ siê cz³owiekiem. Chrystus
prawdziwie przyj¹³ cia³o dla nas, jako Zbawiciel zapowiedziany przez
Proroków, przyszed³ i pozosta³ z nami!
Powinniœmy wierzyæ w Bo¿e Narodzenie, mocno, g³êboko!
Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

Zapraszamy w Wigiliê na
PASTERKÊ (górny koœció³)
o godzinie 22.00 dla dzieci,
o godzinie 24.00 dla wszystkich
O godzinie 23.30 œpiewamy kolêdy z naszym chórem

Wszystkim naszym Czytelnikom
i Duszpasterzom ¿yczymy
obfitych ³ask
narodzonego Jezusa.
Niech Jezus-Bóg bêdzie dla nas
wszystkich najwiêksz¹ radoœci¹,
niech poruszy nasze serca
wiar¹ i nadziej¹ oraz wype³ni
codziennoœæ roku 2014
najlepsz¹ treœci¹.
Redakcja Rodziny Osowskiej

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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk
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Pielgrzymka naszego Chóru do Pragi

W

czwartek 28. listopada br. o godz. 4.30 zajecha³, pod nasz parafialny koœció³, autokar, który do
wtorku 2. grudnia by³ naszym g³ównym œrodkiem przemieszczania siê w czasie wyjazdu chóru do
Pragi na XV Miêdzynarodowy Festiwal Œpiewów Adwentowych. Jak przysta³o na pielgrzymkê,
towarzyszy³ nam ksi¹dz £ukasz. Trasa dojazdu przebiega³a przez Kurnik, Kalisz, Krzeszów - gdzie
zatrzymaliœmy siê na nocleg u sióstr El¿bietanek. Do Pragi dojechaliœmy z Kalisza bezpoœrednio na nasz
pierwszy koncert festiwalowy.
Koncertem tym, w dniu 29 listopada br., by³ wystêp w Praskim Domu Seniora, który opiekuje siê ponad
200 pacjentami i zatrudnia blisko sto osób. W domu tym przygotowano du¿¹ salê, wype³niona po brzegi
pensjonariuszami oraz czêœciowo personelem. Zrealizowaliœmy nasz program, który obok pieœni
adwentowych zawiera³ równie¿ inne utwory klasyczne i kolêdy z ró¿nych krajów. Po koncercie odby³o siê
spotkanie naszych chórzystów z kierownictwem domu seniora. Po koncercie zostaliœmy zakwaterowani w
Hotelu Fostuna West.
Nastêpnego dnia (30 listopada) mieliœmy do wykonania dwa koncerty. Pierwszy z nich o godz. 13.00 w
koœciele œw. Miko³aja (Staromiestske namesti), który to koœció³ jest czynnym koœcio³em husyckim. Wspólnie
z chórami z Wêgier i Republiki Czeskiej
braliœmy tam udzia³ w prawie trzygodzinnym
koncercie. Nasz zespó³ wzbudzi³ du¿e
zainteresowanie, gdy¿ z naszych panów
utworzyliœmy ma³y chór mêski „Ad-Hoc”,
który mia³ tam swój premierowy wystêp. W
programie tego zespo³u by³y staropolskie
pieœni adwentowe oraz nasz pierwszy hymn
Bogurodzica z XIII w. Nastêpnie do³¹czy³y do
mê¿czyzn panie i razem ju¿, jako chór
mieszany, wykonaliœmy 30 minutowy
program. Podkreœliæ nale¿y, ¿e by³y w tym
programie miêdzy innymi utwory takich
kompozytorów jak Stanis³aw Moniuszko,
Chór podczas galowego wystêpu
Józef Orszulik (nasz patron), Giuseppe Verdi,
Joachim Gruber i Jan Sebastian Bach. Niska
temperatura nie pozwoli³a nam wyst¹piæ w naszych strojach, jednak dobre wykonanie, doskona³a akustyka i
ciekawy zró¿nicowany program, przes³oni³ ten drobny mankament, a wystêp wzbudzi³ aplauz
zgromadzonych s³uchaczy i chórzystów innych zespo³ów.
Potem realizowaliœmy nasz program turystyczny zwiedzania Pragi. Wieczorem, kolejny nasz koncert
w tym dniu - to KONCERT PRZYJANI, który mia³ miejsce o godzinie 18.30. Miejscem, gdzie odbywaj¹
siê koncerty przyjaŸni, jest Akademia Muzyczna HAMU w Pa³acu Lichtensteinów. Ka¿dy koncert przyjaŸni
koñczy siê wspóln¹ pieœni¹ chórów. Tym razem wspóln¹ pieœni¹ by³o „Alleluja” Wiliama Boysa. W tym
koncercie przyjaŸni towarzyszy³y nam chóry z Niemiec, Wêgier, Norwegii i Austrii. Wystêpy wszystkich
chórów by³y piêkne, przy czym chóry z Austrii i z Norwegii prezentowa³y g³ównie muzykê swojego folkloru,
a chór z Niemiec wyst¹pi³ z muzyk¹ gospel oraz amerykañskim musicalem. Wielu trochê siê zdziwi³o, ¿e
Niemcy nic nie zaœpiewali w swoim jêzyku, jak równie¿ ich program nie zawiera³ nic z adwentu, b¹dŸ kolêd.
W tej sytuacji wystêpy nasze i chóru wêgierskiego wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie, z uwagi na
najbardziej zró¿nicowany repertuar oraz ciekawe wykonania, zarówno pod wzglêdem brzmienia jak i
dynamiki, emisji itp. Nasz program (chór Orszulika mieszany i naszych panów „Ad-Hoc”) by³ wykonany
zgodnie ze zg³oszonym uprzednio repertuarem. Festiwal nie nosi³ charakteru konkursu wiêc nie og³aszano
tutaj wyników i ka¿dy chór otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i kryszta³ow¹ kulê. W kuluarach i rozmowach
prowadzonych póŸniej oceniono nasz chór bardzo wysoko.
Zarówno w sobotê jak i niedzielê, która by³a
ostatnim dniem naszego pobytu w Pradze
realizowaliœmy intensywnie program
turystyczny. W niedzielê, w trakcie tego
programu, o godz. 12.00 mieliœmy festiwalowy
wystêp - oprawê niedzielnej mszy œw. w
koœciele œw. Idziego na Starym Mieœcie. W
koncelebrze uczestniczy³ ks. £ukasz. W trakcie
mszy œw. wykonaliœmy czêœci sta³e ze mszy
Josefa Navratila oraz polskie pieœni
Bogurodzica – Anonim XIIIw., Modlitwa w
koœció³ku z opery Halka St. Moniuszki, Ojcze
nasz – St. Moniuszki, Modlitwa
do
Bogurodzicy- ks. dr. ¯ukowskiego oraz Veni
Zwiedzanie Pragi - chór przed katedr¹
Jesu M. Cherubiniego. Ponadto inne pieœni po
mszy. Po mszy œw. Ojciec Hieronim Kaczmarek, proboszcz tej polskiej parafii, zatrzyma³ nasz¹ grupê jeszcze
krótk¹ chwilê i opowiedzia³ nam historiê koœcio³a oraz aktualn¹ sytuacjê katolików w Czechach.
Nastêpnie nasza przewodniczka po Pradze, pani Barbara Herza, która jest Polk¹ i od 13 lat mieszka w
Czechach zabra³a nasz¹ grupê na kolejn¹ d³ug¹ trasê turystyczn¹ po Pradze, która zakoñczy³a siê przejœciem
po s³ynnym Moœcie Karola. Wieczorem udaliœmy siê na uroczyst¹ po¿egnaln¹ kolacjê w Strahovskim
Klasztorze .
W poniedzia³ek /2. grudnia br./ rano po œniadaniu w hotelowej restauracji i dokonaniu ostatnich zakupów
w pobliskim supermarkecie /Beherowka itp./ wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Tak wspania³a pielgrzymka mocno integruje nasz chór, pozwala uwierzyæ w nasze mo¿liwoœci, a tak¿e
poprzez ten przekaz, jak i indywidualne relacje, jest zachêt¹ dla ludzi którzy wahaj¹ siê z decyzj¹
przyst¹pienia do naszego grona.
Prezes Chóru - Konrad Hoga

WA¯NE
INFORMACJE
W tym roku, podobnie jak w latach
ubieg³ych, w przeprowadzaniu wizyty
duszpasterskiej bêd¹ pomagaæ naszym
Duszpasterzom - ks. kanonik Andrzej
Pradela, Dyrektor Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej
Gdañskiej oraz ks. Nikos Skuras, który
g³osi³ w 2013 r. w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne (na zdjêciach
poni¿ej).
W okresie kolêd, tj. od 27 grudnia
2013r. do 31 stycznia 2014r.
zmieniony zostaje harmonogram mszy
œw. w dni powszednie: msze œw. bêd¹
rano o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu
o godz. 16.00 – wszystkie w dolnym
koœciele. Nie bêdzie mszy œw. o
godzinie
17.00 i 18.00. Jedynie w
pierwszy pi¹tek stycznia (3.01) oraz w
soboty odprawiane bêd¹ mszê œw.
wieczorne o godzinie 18.00
(niedzielne).
Przez okres kolêd, biuro
parafialne bêdzie czynne tylko w
soboty od 11.00 do 13.00. Metryki
do I komunii i bierzmowania mo¿na
zamawiaæ telefonicznie lub mailowo,
a odbieraæ po niedzielnych mszach
œwiêtych. Intencje mszalne mo¿na
zamawiaæ po ka¿dej mszy œw. w
zakrystii. Wezwanie do chorego,
formalnoœci pogrzebowe o ka¿dej
porze.

Ks. Andrzej Pradela

Ks. Nikos Skuras
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PRZEBIEG WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹ jest aktem publicznego
wyznania wiary, a zarazem znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi Koœcio³a
domowego ze Wspólnot¹ Parafialn¹, Koœcio³em diecezjalnym i
Powszechnym. Dzieñ wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym
prze¿yciem. Im rodzina jest bardziej zwi¹zana z Koœcio³em, im wiêkszy
panuje w niej duch chrzeœcijañski, im wiêksza jest jej religijnoœæ, tym
g³êbiej prze¿ywa spotkanie z oficjalnym s³ug¹ Koœcio³a. Wizyta taka ma
charakterma³ej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.
Znawca dobrych manier i obyczajów - Stanis³aw Krajski wyjaœnia,
jak bezkolizyjnie, a z klas¹ przejœæ przez wizytê kolêdow¹.Odpowiednio
przygotowany stó³ to podstawa, obecnoœæ ca³ej rodziny mile widziana.
I tylko rodziny, bowiem tego dnia raczej nie zaprasza siê znajomych.
Wizyta kolêdowa ma dwa aspekty: pierwszy - ma wymiar religijny, drugi towarzyski, o czym czêsto zapominamy. - Kap³an jest goœciem w naszym
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domu i obowi¹zuj¹ nas wobec niego wszystkie te procedury, które
obowi¹zuj¹ wobec ka¿dego goœcia -wyjaœnia p. Krajski. Drzwi otwiera
ksiêdzu gospodarz i prowadzi do g³ównego pokoju. Tam wita go gospodyni i
nastêpuje przywitanie z pozosta³ymi osobami.
Tyle specjalista od savoir vivre. A jak praktycznie przebiega wizyta
duszpasterska w rodzinie?
A wiêc: stó³ nakryty bia³ym obrusem, na nim krzy¿, œwiece i wodê
œwiêcon¹. Na stole k³adziemy ksiêgê Pisma Œwiêtego, zeszyty
katechetyczne i indeksy katechizacji dzieci.
Kap³an wchodz¹c pozdrawia domowników s³owami:
Pokój temu domowi.
Odpowiadaj¹ wszyscy: I wszystkim w nim mieszkaj¹cym.
Kap³an: Panie wys³uchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wo³anie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Nastêpuj¹ teraz: modlitwy o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej rodziny,
uca³owanie krzy¿a, pokropienie wod¹ œwiêcon¹, rozmowa duszpasterska.
Na zakoñczenie kap³an sk³ada ¿yczenia rodzinie.
JJ

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2013/2014
“Cicha noc, œwiêta noc, narodzony Bo¿y Syn.
Pan wielkiego majestatu niesie dziœ ca³emu œwiatu odkupienie win.
Oto zwiastujê Wam radoœæ wielk¹… (£k 2,10) - w zawierusze codziennoœci...
Oto zwiastujê Wam radoœæ wielk¹... - w ci¹g³ej gonitwie za up³ywaj¹cym czasem...
Oto zwiastujê Wam radoœæ wielk¹... - narodzi³ siê Bóg! A œwiat nie zauwa¿y³ - pogna³ dalej…

Kochani Parafianie, prosimy, przyjmijcie serdeczne ¯yczenia Bo¿onarodzeniowe, abyœcie mogli przystan¹æ, choæ na chwilê, nad
tajemnic¹ Wcielenia i aby radoœæ Narodzenia Jezusa Chrystusa, g³oszona przez Anio³a pasterzom, sta³a siê równie¿ i Wasz¹ radoœci¹.
Niech Narodzony Bo¿y Syn darzy Was wszystkich Swoim b³ogos³awieñstwem.
Duszpasterze Parafii Chrystusa Zbawiciela: ks. proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. £ukasz, ks. Grzegorz

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty i niedziele od godz. 15.00 do 21.00.
27.12.2013 (pi¹tek): Balcerskiego parzysta i nieparzysta, w tym bloki 4, 6, 8.
28.12.2013 (sobota): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za kapliczk¹ parzysta i nieparzysta,
Seleny.
29.12.2013 (niedziela): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru, Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa,
Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem.
30.12.2013 (poniedzia³ek): Juraty, Zatokowa.
02.01.2014 (czwartek): Kielnieñska parzysta i nieparzysta (bez Osiedla Tadeusza), Nowa.
03.01.2014 (pi¹tek): Saturna, Letniskowa.
04.01.2014 (sobota): Konstelacji, Herosa, Temidy, Hestii, Cerery, Westy (+ Barniewicka 135), Junony, Konkordii.
05.01.2014 (niedziela): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Ozyrysa.
06.01.2014 (poniedzia³ek): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady, Mirandy, Planetarna.
07.01.2014 (wtorek): Cumowników, Kwiatkowskiego.
08.01.2014 (œroda): Komandorska, Sopocka.
09.01.2014 (czwartek): Rabatki, Parterowa, Willowa, Barniewicka parzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat.
10.01.2014 (pi¹tek): Barniewicka nieparzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat, Okrêtowa.
11.01.2014 (sobota): Pegaza, Minerwy, Posejdona, Prometeusza, Ledy, Zeusa od Biwakowej do ronda (+ Afrodyty 6).
12.01.2014 (niedziela): Chirona, Zeusa od ronda do ul Nowy Œwiat, w tym bloki 77, 79, 81.
13.01.2014 (poniedzia³ek): Wendy, Gryfa Pomorskiego, Siedleckiego 18, 28 i 45.
14.01.2014 (wtorek): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12), Szafera.
15.01.2014 (œroda): Borchardta, Izydy, Centaura, Victorii.
16.01.2014 (czwartek): Daru Pomorza, Otago, Maciejewicza, Afrodyty.
17.01.2014 (pi¹tek): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16).
18.01.2014 (sobota): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa.
19.01.2014 (niedziela): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6.
20.01.2014 (poniedzia³ek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa.
21.01.2014 (wtorek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi.
22.01.2014 (œroda): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71), Kozioro¿ca.
23.01.2014 (czwartek): Antygony.
24.01.2014 (pi¹tek): Osiedle Tadeusza.
25.01.2014 (sobota): KOLÊDA DODATKOWA - od godz. 15.00.
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m³odzieñca, zwanego Szaw³em” (Dz 7,58).
Ten opis mêczeñskiej œmierci nale¿y do najbardziej dramatycznych,
pe³nych napiêæ i ró¿norakich nastrojów, scen zawartych w Dziejach
Apostolskich.
Œw. Szczepan, pierwszy mêczennik
Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, ¿e oskar¿ycielami Szczepana, przed
chrzeœcijañstwa
Sanhedrynem ¿ydowskim, byli nawróceni na judaizm poganie greckiego
pochodzenia. Z tego wynika, ¿e rozpocz¹³ on swoj¹ ewangelizacjê od
Wspomnienie liturgiczne w dniu 3. grudnia
swoich ziomków, do których przemawia³ w swoim
zieje Apostolskie - poœród siedmiu diakonów,
greckim jêzyku.
którym Aposto³owie zlecili pieczê
Bibliœci zastanawiaj¹ siê, jak mog³o dojœæ do
charytatywn¹ w Koœciele, na pierwszym
jawnego samos¹du oraz morderstwa, skoro ka¿dy
miejscu wymieniaj¹ Stephanosa (greckie imiê
wyrok œmierci musia³ byæ zatwierdzony przez
znaczy”wieniec” - w spolszczonym brzmieniu od
rzymskiego namiestnika, jak to widzimy przy œmierci
dawna u¿ywa siê imienia Szczepan). To by³a
Pana Jezusa. Okazuje siê, ¿e w³aœnie wtedy w 36. roku
propozycja Piotra, by odci¹¿yæ Aposto³ów i daæ im
zosta³ odwo³any Pi³at Poncki, a nowy namiestnik
wiêcej czasu na g³oszenie Ewangelii. Szczepan
jeszcze nie przyby³. Wykorzystali ten moment ¯ydzi,
wszak¿e nie ograniczy³ siê tylko do pos³ugi ubogim, ale
aby rozprawiæ siê nie tylko ze Szczepanem, ale
¿arliwie g³osi³ S³owo Bo¿e. Okolicznoœæ jego
rozpocz¹æ na szerok¹ skalê akcjê niszczenia
mêczeñskiej œmierci bardzo szczegó³owo i piêknie
chrzeœcijañstwa. Wœród g³ównych przeœladowców
opisa³ œw. £ukasz w Dziejach Apostolskich.
znalaz³ siê Szawe³, póŸniejszy Aposto³ Narodów - œw.
Dowiadujemy siê z tego tekstu, ¿e ju¿ wówczas do
Pawe³.
Koœcio³a Chrystusa nale¿eli Helleniœci, czyli Grecy.
Mêczeñstwo œw. Szczepana by³o ulubionym
Grecko brzmi¹ce imiona diakonów œwiadcz¹, ¿e
tematem malarzy i rzeŸbiarzy chrzeœcijañskich.
owych neofitów by³o wielu. Z tego widaæ jak szybko
Poœwiêcono mu wiele strof poetyckich. Wybudowano
rozrasta³ siê Koœció³. Uderza te¿ jeszcze piêkny
liczne œwi¹tynie pod jego wezwaniem, ze wspania³¹
szczegó³: praca charytatywna od samego pocz¹tku by³a
katedr¹ we Wiedniu na czele.
zakrojona na tak szerok¹ skalê, ¿e dla jednej gminy
Z dniem œw. Szczepana ³¹czono w Polsce wiele
jerozolimskiej trzeba by³o dla jej sprawnego
zwyczajów, I tak pierwszy dzieñ uroczystoœci
funkcjonowania wybraæ a¿ siedmiu ludzi.
V. Juan Masip (1560-1565) Prado
Narodzenia Pañskiego spêdzano w zaciszu domowym
Wreszcie jeszcze jedno spostrze¿enie, ¿e
wœród najbli¿szych, natomiast w drugie œwiêto
œwiêcenie i pos³uga diakonatu wywodzi siê wprost od Aposto³ów. A by³ to rok obchodzono z ¿yczeniami swoich s¹siadów, znajomych, dalsz¹ rodzinê. W
36, a wiêc 3 lata po œmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.
czasie mszy œwiêtej w koœciele rzucano zbo¿e na pami¹tkê kamienowania
Œwiêty Szczepan musia³ wybitnie wyró¿niaæ siê wœród wspomnianych œwiêtego. W tym dniu sk³adano ¿yczenia i dawano prezenty s³u¿bie
diakonów, ¿e œw. £ukasz poœwiêci³ mu tyle miejsca w swoim opisie. Pe³en dworskiej. By³ to wiêc dzieñ w tradycji polskiej bardzo piêkny i radosny.
³aski i mocy dzia³a³ cuda i znaki wielkie wœród ludu. Nie mogli mu sprostaæ
nawet wybitni faryzeusze i uczeni w Piœmie. Fa³szywie oskar¿ony o
Ks. Henryk Bietzke
bluŸnierstwo, zosta³ skazany na œmieræ przez ukamienowanie: “Wyrzucili go
poza miasto i kamienowali, a œwiadkowie z³o¿yli swe szaty u stóp

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich
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SPOTKANIE OP£ATKOWE
W sobotê 14. grudnia, osoby samotne i nasi seniorzy, zebrali siê w
sali sto³ówkowej Szko³y Podstawowej Nr 81, na corocznym spotkaniu
op³atkowym (zdjêcie po prawej). Organizatorami spotkania by³i:
Dyrekcja Szko³y oraz Parafialny Zespó³ CARITAS. W spotkaniu
uczestniczyli oprócz proboszczów i Dyrekcji Szko³y, przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Osiedla i panie z PZ CARITAS.
Piêknie udekorowany i zastawiony s³odyczami stó³ przygotowa³y
mi³e panie z personelu szkolnej sto³ówki. One te¿ podawa³y goœciom
kawê i herbatê. Œpiew kolêd oraz dzielenie siê op³atkiem zainicjowa³
ksi¹dz Henryk Bietzke. Po z³o¿eniu sobie ¿yczeñ uczestnicy w mi³ej
atmosferze prowadzili miêdzy sob¹ rozmowy do koñca udanego
spotkania.
JJ

ŒWI¥TECZNA
ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI
Podobnie jak w ubieg³ym roku Parafialny Zespó³
CARITAS w dniach 6. i 7. grudnia, w sklepach: MARCIN
oraz MARJOL, przeprowadzi³ œwi¹teczn¹ zbiórkê
¿ywnoœci dla osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
Zebrano doœæ du¿o artyku³ów pierwszej potrzeby.
Zespó³ liczy na dalsz¹ ofiarnoœæ naszych Parafian, aby zebraæ
wiêcej produktów ¿ywnoœciowych, które trafi¹ do kompletowanych
paczek dla potrzebuj¹cych. Produkty takie mo¿na sk³adaæ pod o³tarzem
MB Nieustaj¹cej Pomocy w górnym koœciele do poniedzia³ku 23.
grudnia. Z góry dziêkujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zap³aæ.
WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
Druk sponsorowany ES-GRAF.
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

