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"Chwalcie ³¹ki umajone,
góry doliny zielone ..."
Wraz z pierwszymi dniami maja Koœció³, jak co roku, zaprasza nas do
codziennego wo³ania do Matki Bo¿ej - do udzia³u w nabo¿eñstwach
majowych, odprawianych nie tylko w koœcio³ach i kaplicach, ale coraz
czêœciej - jak przed wieloma laty - przy przydro¿nych kapliczkach, figurach
Maryi i krzy¿ach.
Na nabo¿eñstwo majowe - z udzia³em kap³ana - sk³ada siê: wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu, Litania Loretañska i antyfona "Pod Twoj¹
obronê" oraz czytanka albo krótkie rozwa¿anie. Na zakoñczenie wierni
otrzymuj¹ b³ogos³awieñstwo.
Litania loretañska jest niejako hymnem na czeœæ Matki Boga.
Wys³awiane s¹ w niej cnoty i przywileje, jakimi Bóg obdarzy³ Maryjê. Przez
wieki liczba wezwañ litanii by³a ubogacana o nowe, otrzymuj¹c
ka¿dorazowo aprobatê w³adz koœcielnych. I tak przyk³adowo w 1917 r.
litania zyska³a wezwanie "Królowo pokoju", w 1959 r. - Królowo
wniebowziêta", w 1980 r. - "Matko Koœcio³a", a w 1995 r. - "Królowo
rodziny", jako owoc Roku Rodziny obchodzonego w 1994 r. w Koœciele
powszechnym. W Litanii Loretañskiej wys³awia siê 49 przymiotów Matki
Bo¿ej, zaœ w Polsce, na co warto zwróciæ uwagê, piêædziesi¹t. Dwunastego
paŸdziernika 1923 r. - po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystoœci
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzonej 3. maja, do litanii
do³¹czono wezwanie "Królowo Korony Polskiej", które po drugiej wojnie
œwiatowej przybra³o formê "Królowo Polski".
Teraz, kiedy wokól tak wiele cierpienia, kiedy niemal ka¿dy dzieñ
przynosi kolejne wiadomoœci o trudnych sprawach dla nas czy naszych
bliskich, maj daje niezawodn¹ receptê - wezwanie do modlitwy za
wstawiennictwem Maryi. Czêsto jedynie tak mo¿emy pomóc tym, którzy
potrzebuj¹ nas, naszego wsparcia. A to najlepsza droga. Ufajmy, ¿e Maryja,
nasza najlepsza orêdowniczka u Boga, zaniesie do Niego nasze proœby, a Bóg
- zgodnie ze Swoj¹ wol¹ - wype³ni jej b³agania.
Wg K.J. Niedziela Nr17/2009

Zapraszamy wszystkich na codzienne naboýeñstwa majowe o
godz. 20.30. Litania Loretañska odmawiana bædzie równieý po mszy
úw. o godz. 18.00.

KALENDARIUM LITURGICZNE
do dnia 23. maja 2010 r.

THEOTOKOS

Matko, Królowo Polski, przyjmij
Twoje dzieci, które 10.lutego stan¹æ
mia³y w Katyniu nad grobami
poleg³ych oficerów, ¿o³nierzy Wojska
Polskiego. Przyjmij tych, którzy mieli
wype³niæ swój obywatelski,
patriotyczny, narodowy obowi¹zek.
Matko, przyjmij ich do siebie.
Modlitwa z Jasnej Góry

03.05 Uroczystoœæ NMP Królowej Polski, G³ównej Patronki Polski
04.05 Wspomnienie œw. Floriana, mêczennika
08.05 Uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika
09.05 VI. NIEDZIELA WIELKANOCNA
12.05 Wspomnienie œw. Pankracego, mêczennika
14.05 Œwiêto œw. Macieja, Aposto³a
16.05 WNIEBOWST¥PIENIE PAÑSKIE
18.05 Wspomnienie œw. Jana I, papie¿a i mêczennika
20.05 Wspomnienie œw. Bernardyna ze Sieny, kap³ana
21.05 Wspomnienie œw. Jana Niepomucena, kap³ana i mêczennika
23.05 ZES£ANIE DUCHA ŒWIÊTEGO
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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KAPLANSKI

Œwiêty Jan Maria Vianney powiedzia³:
Jan Maria Vianney bardzo czêsto powtarza³ wiernym, jak wielkim
dobrodziejstwem dla nich jest to, ¿e maj¹ kap³anów. Mówi³, zapewne
odwo³uj¹c siê do doœwiadczeñ rewolucji francuskiej, ¿e gdy zostawi siê
parafiê na kilkadziesi¹t lat bez pasterza, stanie siê ona duchow¹ pustyni¹.
Zdziczej¹ ludzkie sumienia, os³abnie duch wiary.

TAJEMNICA POWO£ANIA
Historia mojego powo³ania kap³añskiego? Historia ta znana jest
przede wszystkim Bogu samemu. Ka¿de powo³anie kap³añskie w swej
najg³êbszej warstwie jest wielk¹ tajemnic¹, jest darem, który
nieskoñczenie przerasta cz³owieka. Ka¿dy z nas, kap³anów, doœwiadcza
tego bardzo wyraŸnie w ca³ym swoim ¿yciu. Wobec wielkoœci tego daru
czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powo³anie jest tajemnic¹
Bo¿ego wybrania.

(…) Dlatego te¿, gdy w ró¿nych okolicznoœciach – na przyk³ad z okazji
kap³añskich jubileuszy – mówimy o kap³añstwie i dajemy o nim œwiadectwo,
winniœmy to czyniæ w postawie wielkiej pokory, œwiadomi, i¿ Bóg nas
„wezwa³ œwiêtym powo³aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz
stosownie do w³asnego postanowienia i ³aski” (2 Tm 1,9). Równoczeœnie
zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e ludzkie s³owa nie s¹ w stanie udŸwign¹æ
ciê¿aru tajemnicy, jak¹ kap³añstwo w sobie niesie.
Jan Pawe³ II Dar i tajemnica s.7-8
Przypominamy, ¿e z racji Roku Kap³añskiego 1. czwartek miesi¹ca jest
dniem szczególnych modlitw za kap³anów. W naszej parafii modlimy siê o
powo³ania kap³añskie i zakonne na mszy œw. o godz. 1800. Zaœ po mszy œw.
odbywa siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu zakoñczona Nieszporami
odmawianymi wspólnie przez parafian i duszpasterzy.

NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY
W styczniu, lutym i marcu b.r. rozegrano Turniej Szachowy o nagrodê Ks. Proboszcza w dwóch kategoriach: zawodnicy starsi oraz dzieci.
Nagrody oraz dyplomy otrzymali (na poni¿szych zdjêciach momenty wrêczenia niektórym startuj¹cym w turnieju) nastêpuj¹cy zawodnicy:
Zawodnicy starsi: Henryk Lipka, Stefan Malcharek, Franciszek Loose, Andrzej Reich, Rafa³ Feldzensztajn.
Dzieci: Gustaw Filipowicz, Mateusz Solecki, Piotr Michalski, Maciej Solecki

PRZE¯YWAMY TRAGEDIÊ NARODOW¥
Rano 10. kwietnia, po godzinie ósmej, rozdzwoni³y siê dzwony
naszego koœcio³a. W radio i telewizji rozpoczêto nadawanie kolejnych
tragicznych informacji. Najpierw przyjmowaliœmy te informacje jako
niewiarygodne, póŸniejsze potwierdzenia spowodowa³y szok u wielu
osób. A co siê dzia³o w parafii?
- W sobotê 10.04.2010 r., o godzinie 15.00 odprawiona zosta³a msza
œwiêta w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Nasi
parafianie zorganizowali spontanicznie akcjê informacyjn¹. Po osiedlu
jeŸdzi³ bus i urz¹dzeniem g³oœno mówi¹cym zapraszano na mszê. Tak¿e
internauci zorganizowali „³añcuch informacyjny” – przekazywali
informacje o mszy znajomym. Frekwencja na tej mszy by³a bardzo du¿a.
- W Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego odprawiono Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego o godzinie 15.00. Dobremu Bogu polecono tragicznie zmar³ych.
- Przez ca³y tydzieñ (12-17.04) za tragicznie zmar³ych odmawiano
koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego rano o godzinie 7.45, a wieczorem o
godzinie 17.30 ró¿aniec.
- Dodatkowe msze œw. w intencji ofiar tragedii odprawiono w œrodê
(14.04) o godzinie 8.00 i 17.00.
- Apostolat Maryjny zaprasza³ na mszê œw. w intencji Ojczyzny i ofiar
tragedii w œrodê na godzinie 17.00.
Mi³osierdziu Bo¿emu polecajmy Prezydenta Rzeczpospolitej
Lecha Kaczyñskiego wraz z Ma³¿onk¹ Mari¹ oraz wszystkich, którzy
zginêli w tragedii lotniczej.

foto: galeria na stronie Zbawiciela

Jako chrzeœcijanie musimy spojrzeæ na nasz¹ narodow¹ tragediê w
œwietle Zmartwychwstania Chrystusa, którego tajemnicê prze¿ywamy w
liturgii Koœcio³a. Niech Zwyciêzca œmierci otworzy bramy Bo¿ego
Mi³osierdzia przed tymi, którzy zginêli, niech ukoi ból serca tych, którzy
ich op³akuj¹, a zjednoczon¹ w bólu Ojczyznê umacnia swoim
b³ogos³awieñstwem.
Z Oœwiadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10.04.2010

foto: galeria na stronie Zbawiciela

foto: galeria na stronie Zbawi
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SW. PAWLA APOSTOLA
12. NERON I PAWE£
Najs³ynniejszy po¿ar w historii rozpêta³ siê w nocy z 18 na 19. lipca 64.
roku. Na pocz¹tku ognisko znajdowa³o siê w dolinie Palatynu, w dzielnicy,
gdzie sklepikarze przechowywali wielkie iloœci towarów i materia³ów
³atwopalnych. Wiatr roznieci³ ogieñ na drewniane domy mieszkalne,
magazyny, wreszcie na kolejne domy, budynki kilkupiêtrowe i budowle
publiczne. Tacyt napisa³, ¿e siedem tysiêcy stra¿aków zosta³o
unieruchomionych przez gwa³townie rozprzestrzeniaj¹cy siê ogieñ. Sk¹d
taki po¿ar?
Swetoniusz zwraca uwagê na rodz¹ce siê szaleñstwo Nerona, który
nawet nie stara siê ukryæ radoœci: "...rozentuzjowany piêknem p³omieni,
przebrawszy siê w strój teatralny, zaczyna recytowaæ poetyczne wiersze."
Pozytyw
fragm.
ca³unu
turyñskiego
Rzym
p³on¹³
przez
szeœæ dni i siedem nocy. Ledwo ugaszono ostatnie
Ÿród³a ognia, ludnoœæ wysuwa oskar¿enia i ¿¹da zemsty. Otoczenie Nerona
zaczyna siê lêkaæ, i¿ z³oœæ skieruje siê przeciwko Neronowi. Sam cezar
og³asza rozpoczêcie œledztwa. OdpowiedŸ pada b³yskawicznie: to
chrzeœcijanie podpalili Rzym. Epizod jest nam znany g³ównie z lektury
genialnego dzie³a Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Tacyt tak¿e opisuje
masowe aresztowania chrzeœcijan oraz decyzje, by ich mêczeñstwo sta³o siê
widowiskiem publicznym. Jednych wrzuca siê do jaskiñ z wyg³odzonymi
zwierzêtami, innych zamienia siê w ¿ywe pochodnie. Zaœ sam Neron,
pos³uguj¹cy siê wozem wyœcigowym, zewsz¹d zbiera oklaski.
A co z Paw³em? Najprawdopodobniej nie ucierpia³ w po¿arze, bo
mieszka³ poza granicami miasta. Sta³ siê jednak ofiar¹ szerokich represji,
które spotka³y chrzeœcijan. Oskar¿ono go i uznano winnym wywo³ywania
niepokojów spo³ecznych.
Godna szacunku tradycja wskazuje na zwi¹zek miêdzy mêczeñstwem
Piotra i Paw³a. Okreœla siê, ¿e zostali zabici jednoczeœnie, albo w odstêpie
kilku dni: Paw³owi œciêto g³owê, a Piotra ukrzy¿owano na jego ¿yczenie dyktowane pokor¹ - g³ow¹ w dó³.
Zwyczajowo skazanego chowano w pobli¿u miejsca egzekucji. Ju¿ w II
wieku miejsce kaŸni Paw³a sytuuje siê u bram Rzymu, na drodze do Ostii.
Wykopaliska archeologiczne przeprowadzone na tym miejscu w XIX wieku
pozwoli³y odkryæ cmentarzysko siêgaj¹ce czasów Republiki Rzymskiej.
Kiedy w IV wieku cesarz Konstantyn nawróci³ siê na chrzeœcijañstwo
wraz z ca³ym imperium, podjêto poszukiwania grobu Paw³a. Utwierdziwszy
siê w przekonaniu, ¿e go znaleziono, wybudowano w miejscu grobu
bazylikê. Tak¿e kolejni cesarze bêd¹ powiêkszaæ i upiêkszaæ œwi¹tyniê.
Mierzy³a 120 metrów d³ugoœci i 60 metrów szerokoœci.
!6. lipca 1823 roku dwaj cieœle pracuj¹cy na dachu zaprószaj¹ ogieñ, w
wyniku którego ca³a bazylika doszczêtnie sp³onê³a.
Natychmiast postanowiono wybudowaæ now¹. Nowa œwi¹tynia jest
niestety mniej staro¿ytna, ale nieporównywalnie piêkniejsza i wspanialsza:
80 kolumn z granitu i alabastru, 300 rodzajów marmuru, witra¿e z onyksu.
Budowê, wysi³kiem ca³ego œwiata, zakoñczono w 1854 roku. Odt¹d nosi
miano Bazyliki œw. Paw³a za Murami i staje siê centrum pamiêci o Apostole
Narodów oraz celem licznych pielgrzymek do Wiecznego Miasta.
Ks. Henryk Bietzke

foto: Galeria na str. Zbawiciela

Bazylika œw. Paw³a Aposto³a za Murami

PAWE£ APOSTO£
Œw. Pawle, zmieni³eœ œwiat.
By³eœ niezwyk³y w s³owie i czynach.
Wywar³eœ wielki wp³yw na rodz¹c¹ siê now¹ cywilizacjê
nazwan¹ póŸniej chrzeœcijañsk¹.
Jako jeden z pierwszych ludzi,
mia³eœ uniwersalistyczn¹ wizjê œwiata,
a w nim szczególn¹ rolê nauki Chrystusa.
Zak³ada³eœ koœcio³y, opiekowa³eœ siê nimi, wizytowa³eœ je.
G³osi³eœ nauki, by³eœ urodzonym polemist¹.
Dyskutowa³eœ ze œw. Piotrem na temat obrzezania pogan i nie tylko,
a z Grekami na Akropolu dyskutowa³eœ o nieznanym Bogu.
Napisa³eœ kilkanaœcie listów pasterskich.
By³eœ stale w drodze na l¹dzie i na morzu.
Fascynowa³eœ ludzi dawniej i dziœ.
Napisa³eœ najprostszy i urzekaj¹cy traktat o mi³oœci.
Uczy³eœ, ¿e mi³oœæ jest ³askawa, cierpliwa,
nie zazdroœci, nie dzia³a ob³udnie,
wszystko przetrzyma i nigdy siê nie koñczy.
Pozostanie nawet wtedy, gdy skoñczy siê wiara.
By³eœ wypêdzany i kamienowany.
Topi³eœ siê w morzu.
Ca³o wychodzi³eœ z ró¿nych opresji.
Œmieræ dopad³a ciê w Rzymie,
tam po³o¿y³eœ g³owê pod miecz.
Apostole wielkiego umys³u, ducha i serca.
Œwiadomy swojej s³aboœci, a tak¿e mocy danej ci przez Boga.
Ona sprawi³a, ¿e sta³eœ siê Aposto³em Narodów
i otworzy³eœ Koœció³ dla wszystkich
Ks. Jan Pa³yga SAC

Na tym koñczymy K¹cik œw. Paw³a Aposto³a. Dziêkujemy ksiêdzu Henrykowi za ciekawe teksty i... mamy zgodê na dalsz¹ wspó³pracê.

Byæ Ministrantem
Najstarszy Ministrant ma obecnie 21 lat. Najd³u¿ej ministrantem by³
Karol Wa¿ny (Kalwas) - 23 lata. Obecnie jest studentem i radnym
naszego osiedla. Zaœ najstarszy ministrant w historii osowskiej
Liturgicznej S³u¿by O³tarza mia³ 30 lat.
Nie ma siê czego wstydziæ! Byæ ministrantem to wielki zaszczyt,
zreszt¹ co wam bêdê mówi³ - zawsze mo¿na spróbowaæ! Ja nigdy tego
wyboru nie ¿a³owa³em i ¿a³owaæ nie bêdê. Wiele nowych znajomoœci
naby³em w³aœnie dziêki temu, ¿e jestem ministrantem. Moim zdaniem jak bym mia³ jeszcze raz wybieraæ - nie zastanawia³bym siê d³ugo, ¿eby
powiedzieæ Bogu: TAK, chcê zostaæ ministrantem.
Teraz wspólnotê nasz¹ tworzy wiêcej m³odszych ministrantów - to
foto: AB
dobrze. W tym miejscu muszê jednak zaznaczyæ fakt, ¿e ministrantem
mo¿na byæ w wieku 15-20 a nawet 30 lat. Naprawdê Polecam!
Chcesz do nas do³¹czyæ? Zg³oœ siê do ks. Bogdana!
Mateusz Bizewski
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dzia³alnoœæ emigracyjnego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Od 1952 roku
o¿eniony z Karolin¹ Mariampolsk¹ - jak On sybiraczk¹ i dzia³aczk¹
polonijn¹. W latach 1955-67 Ryszard Kaczorowski by³ Naczelnikiem
Harcerzy, a w latach 1967-88 Przewodnicz¹cym ZHPpgK /”Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju”/. Uczestniczy³ tak¿e w
pracach emigracyjnej Rady Narodowej. W roku 1986 powierzono Mu
Harcmistrz Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowisko ministra do spraw krajowych w polskim rz¹dzie na uchodŸstwie
i jako taki nawi¹za³ szerokie kontakty z dzia³aczami opozycji i niezale¿nym
Prezydent Ryszard Kaczorowski
harcerstwem w kraju, rz¹dzonym jeszcze przez komunistów. W styczniu
zgin¹³ w katastrofie samolotowej pod Smoleñskiem
1988, przez Kazimierza Sabbata- emigracyjnego Prezydenta RP, zosta³
/Federacja Rosyjska/
„Mam dwie takie pami¹tki, bardzo dla mnie wa¿ne, które czekaj¹ na wyznaczony na jego nastêpcê. Po nag³ej œmierci Kazimierza Sabbata,
to, ¿ebym zabra³ je ze sob¹ do grobu. To ska³a z Monte Cassino i garœæ Ryszard Kaczorowski dnia 19 lipca 1989 roku zosta³ zaprzysiê¿ony na urz¹d
ziemi spod dêbów w parku na Zwierzyñcu. Tych dêbów, które tworz¹ Prezydenta na uchodŸctwie. Stanowisko to piastowa³ do 22 grudnia 1990
pomnik Konstytucji 3. Maja i pod którymi kilkadziesi¹t lat temu sk³ada³em roku, kiedy to przekaza³ insygnia w³adzy pierwszemu wybranemu w kraju,
w wolnych wyborach, prezydentowi
prz yrzeczenie harcers kie”.
III Rzeczypospolitej, Lechowi
Ryszard Kaczorowski, który
Wa³êsie. Od tego czasu, ju¿ jako by³y
wst¹pi³ do harcerstwa maj¹c 14
prezydent RP na uchodŸctwie, czêsto
lat, pamiêta³ o z³o¿onym w
bywa³ w Polsce, uczestnicz¹c w
Bia³ymstoku, w parku na
uroczystoœciach pañstwowych i
Zwierzyñcu, przyrzeczeniu
religijnych oraz wspó³pracuj¹c przy
harcerskim przez ca³e swoje
odbudowie harcerstwa krajowego
¿ycie. II wojna œwiatowa zaczê³a
oraz odk³amywaniu w dalszym ci¹gu
siê dla dwudziestoletniego
prawdy o Katyniu 1940. Otrzyma³ w
instruktora Zwi¹zku Harcerstwa
kraju doktorat honoris causa czterech
Polskiego, pe³ni¹cego funkcjê zuczelni, Order Orla Bia³ego, Wielki
cy komendanta Pogotowia
Krzy¿ Orderu Piano od Papie¿a Jana
Harcerskiego, wraz z
Paw³a II, od królowej El¿biety II
wkroczeniem 17. wrzeœnia 1939
honorowy tytu³ Rycerza Wielkiego
roku na polskie ziemie wschodnie
Krzy¿a Orderu œw. Micha³a i œw.
armii sowieckiej. Na zajêtych
Jerzego.
terenach przez ówczesnych
Ryszard Dobrzañski, w ksi¹¿ce
sojuszników Hitlera
Harcerska warta honorowa przy trumnie Ryszarda Kaczorowskiego
„Ryszard Kaczorowski-dziewiêæ
wspó³tworzy³ konspiracyjne
wieczorów z prezydentem” napisa³:
struktury Szarych Szeregów.
Obj¹³ w nich funkcjê hufcowego i komendanta chor¹gwi. Ju¿ 17. czerwca ”Prezydent Kaczorowski zadziwia pogod¹ ducha, która nie przeszkadza mu
1940 roku zosta³ zdekonspirowany, aresztowany przez NKWD i po w konsekwentnej obronie wartoœci narodowych i pañstwowych. Czuje siê
dwudniowym procesie skazany przez sowiecki s¹d wojskowy na karê wci¹¿ zobowi¹zany przyrzeczeniem harcerskim. Ryszard Kaczorowski
œmierci, zamienion¹ po stu dniach w celi œmierci na karê 10 lat ³agrów nad potwierdza opiniê, ¿e trzeba wiele przejœæ w ¿yciu, by umieæ odró¿niæ
Ko³ym¹ w kopalni z³ota Duskanja, nazywanej Dolin¹ Œmierci. sprawy wa¿ne od b³ahych, dobro ogó³u od celów w³asnych, od postawy
Zwolniony zosta³ w 1942 roku do armii polskiej w Zwi¹zku Radzieckim, egoistycznej”.
Z Jego rodowodem szlacheckim i harcerskim, s³u¿ba Bogu i OjczyŸnie
tworzonej po napaœci hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Z armi¹ Andersa,
poprzez Palestynê, l¹dowa³ we W³oszech, a w bitwie o Monte Cassino oraz pomoc bliŸnim by³y dla niego normalnym obowi¹zkiem i
walczy³ jako dowódca oœrodka ³¹cznoœci 2. Brygady Strzelców drogowskazem ¿ycia. Niech spoczywa w pokoju i czuwa z nieba nad braci¹
harcersk¹, wraz z innymi harcerzami-ofiarami tragicznej katastrofy
Karpackich.
Po wojnie pozosta³ w Wielkiej Brytanii, ukoñczy³ przerwan¹ przez samolotowej pod Smoleñskiem, dnia 10 kwietnia 2010 roku.
Mieczys³aw Czajkowski
wojnê edukacjê i do czasu emerytury w 1986 roku pracowa³ jako
ksiêgowy, w³¹czaj¹c siê czynnie w dzia³alnoœæ polityczn¹ emigracji,
Zdjêcie Adama Przymusia³a z galerii htpp://przymusiala.net/galeria
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ wielu polskich emigracyjnych stowarzyszeñ oraz
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

W dniu 23. marca po¿egnaliœmy
Úp. Ksiædza Biskupa Zygmunta Józefa
Pawùowicza
Po d³ugiej chorobie, opatrzony Œwiêtymi Sakramentami,
odszed³ do Pana 18. marca – w Wigiliê Uroczystoœci Œw. Józefa –
bp Zygmunt Paw³owicz.
Zygmunt Paw³owicz urodzi³
siê 18 listopada 1927 w Gdañsku.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³
20 wrzeœnia 1952, a sakrê
biskupi¹ 7 wrzeœnia 1985 w
Bazylice Mariackiej w Gdañsku.
Wczeœniej pe³ni³ funkcjê
proboszcza w Gdañsku BrzeŸnie
i wyk³adowcy w seminarium
duchownym. By³ doktorem
habilitowanym teologii.
Specjalizowa³ siê w teologii
fundamentalnej i tematyce
religiologicznej. Urz¹d biskupa
pomocniczego sprawowa³ do
maja 2005 r. Od tego czasu, do
œmierci, przebywa³ na
emeryturze.

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(luty, marzec 2010):
£aski chrztu dost¹pili:
Micha³ Wojciech Weremiuk 06.03.2010
Aleksandra Modliszewska 14.03.2010
Agata Ewa Wilczewska 14.03.2010

Do Pana odeszli:
Kajetan Grudka 02.02.2010
Klara Samson (ur.1923) 07.02.2010.
Helena Jaks (ur.1932) 26.02.2010
Maria £ucja Schroder (ur. 1919) 16.03.2010

WYDAWCA: PARAFIA p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15. Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej. Moderator: Ks.W. Tokarz. Druk sponsorowany ES-GRAF.
Adres e-mail do korespondencji: abaos@xl.wp.pl lub jurbaja@op.pl Uwaga: Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl
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