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Pan króluje, pe³en majestatu”.
W ostatni¹ niedzielê rocznego cyklu liturgii Koœció³ pragnie 

uroczyœcie wypowiedzieæ tê prawdê: Bóg króluje we wszechœwiecie, 
który stworzy³, który jest jego dzie³em. Jest Królem, bo jest Stwórc¹!

Tak wiêc w tym dniu Koœció³ g³osi dzie³o stworzenia - i poprzez 
dzie³o stworzenia g³osi królowanie Boga w œwiecie: królestwo Bo¿e jest.

Równoczeœnie jednak Koœció³ modli siê tak, jak nauczy³ Chrystus: 
PrzyjdŸ królestwo Twoje”. Nale¿y ono ju¿ do naszej teraŸniejszoœci, 

ale wci¹¿ nale¿y bardziej jeszcze do przysz³oœci.
W Jezusie Chrystusie Bóg - Alfa i Omega - jest Tym, który jest, i który 

by³, ale równoczeœnie Tym, który przychodzi.
Królestwo Bo¿e, które poprzez dzie³o stworzenia trwa nienaruszone 

w ca³ym wszechœwiecie - równoczeœnie w ludzkoœci ma poprzez dzie³o 
Odkupienia swoj¹ przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Ma swoj¹ 
historiê, która rozwija siê wraz z histori¹ ludzkoœci. W centrum tej historii 
znajduje siê Chrystus.

Jezus Chrystus jest Królem, który mi³uje. Jest Królem przez to, ¿e 
mi³uje. Przez to, ¿e umi³owa³ nas, ludzi, a¿ do przelania krwi. Przez to ,¿e 
mi³uje, uwolni³ nas od grzechów, bo tylko mi³oœæ zdolna jest uwalniaæ od 
grzechu.

Uwalniaj¹c nas, ludzi, od grzechu, uczyni³ nas królestwem Bo¿ym. 
Nie przeminie Jego królestwo. Nie przeminie królestwo prawdy, mi³oœci, 
³aski i przebaczenia.

Nie przeminie Jego królestwo. I nie przeminie w Nim królowanie 
cz³owieka. Tylko w Nim!

¯yj¹c poœród œwiata, w którym prawda i mi³oœæ na ró¿ne sposoby 
bywa zagro¿ona, w którym grzech zdobywa coraz bardziej prawo 
obywatela i za¿arcie broni tego prawa; w którym cz³owiek staje siê 
przedmiotem wielorakiej manipulacji; a mo¿e staæ siê ofiar¹ straszliwych 
energii, które wyzwoli³ - patrzymy dzisiaj oczyma wiary w kierunku 
królestwa Chrystusa i powtarzamy s³owa, którymi ten¿e Chrystus nauczy³ 
zwracaæ siê do Ojca: PrzyjdŸ królestwo Twoje”.  Amen.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano,1982 nr11-12, s.18

foto Wojciech Kapusta
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdziernik 2016):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Tobiasz Morawski, 02.10.2016
Nordian Czarnecki, 09.10.2016
Kinga Rompa, 09.10.2016
Micha³ £ubek, 09.10.2016
Maria Gasperowicz, 09.10.2016
Filip Trybowski, 15.10.2016
Karol ¯yrek, 15.10.2016
Magdalena Kreft, 16.10.2016

Paulina Obrêbska i Marcin Klein, 08.10.2016
Magdalena Paw³owska i Pawe³ Kreft, 22.10.2016

Janusz Patyk, l. 89

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

Zakoñczenie obchodów 
Nadzwyczajnego Jubileuszu 

Mi³osierdzia 
i Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski

   na str. 2

UROCZYSTOSC
CHRYSTUSA  KROLA

TUTKA CHARYTATYWNA
i Dar Serca”

N
„

asz parafialny zespó³ CARITAS jak co roku w³¹cza siê w akcjê 
TUTKA CHARYTATYWNA, która polega na wype³nieniu 
spec ja lnych  pap ie rowych  to reb  

artyku³ami spo¿ywczymi i œrodkami czystoœci. 
Torby mo¿na odebraæ przy wyjœciu z koœcio³a. 
Wype³nione Tutki mo¿na sk³adaæ do koszyka przy 
kaplicy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 
w górnym koœciele i przy kaplicy B³ogo-
s³awionego Wincentego Frelichowskiego 
w dolnym koœciele lub w zakrystii. Zebrane dary 
zostan¹ przekazane osobom, bêd¹cym w trudnej 
sytuacji materialnej. Serdeczne Bóg zap³aæ za 
ofiarnoœæ.

Parafialny zespó³ CARITAS organizuje tak¿e akcjê Dar Serca", która 
polega na wykonaniu czapek, rêkawiczek, szalików z w³óczki. Zapraszamy 
osoby chêtne, potrafi¹ce robiæ na drutach, do w³¹czenia siê w akcjê pomocy 
osobom bezdomnym. W³óczkê zapewnia CARITAS - kontakt pod numerem 
telefonu 511 170 172. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

„

OP£ATKI  WIGILIJNE

W tym tygodniu rozpoczniemy roznoszenie poœwiêconego op³atka 
wigilijnego. W tym roku op³atek, podobnie jak w latach ubieg³ych, 
roznosz¹ panowie z KSM Semper Fidelis: 

Andrzej Balk, Hieronim Czapowiecki, Jan Hordjuk, Jerzy Lisowski, Tadeusz 
Modrzewski, £ukasz Wolak, Artur Zelewski. 
Panowie posiadaj¹ identyfikatory oraz pismo polecaj¹ce od ks. Proboszcza. 
Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.
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Zakoñczenie obchodów 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia

i Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski

Dobieg³ koñca Rok Jubileuszowy Mi³osierdzia i Rok Jubileuszowy 
1050-lecia Chrztu Polski. Doœwiadczyliœmy w tym 
nadzwyczajnym czasie wiele ³ask i mi³osierdzia oraz 

przypomnieliœmy sobie, i¿ Bóg uœwiêci³ nas ju¿ w sakramencie chrztu 
œwiêtego. 

W dniach od 10. do 18. listopada, odby³a  siê w naszej Parafii Nowenna 
przed Jubileuszowym Aktem przyjêcia Chrystusa za Króla i Pana. 

Uroczysta Msza Œwiêta, koñcz¹ca Rok Œwiêty w Archidiecezji 
Gdañskiej, sprawowana by³a, pod przewodnictwem Metropolity 
Gdañskiego Ksiêdza Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia, w niedzielê, 

13. listopada.Tego dnia nast¹pi³o równie¿ 
z a m k n i ê c i e  R o k u  J u b i l e u s z o w e g o  
w koœcio³ach stacyjnych wyznaczonych przez 
Ksiêdza Arcybiskupa. 

Proklamowanie Jubileuszowego Aktu 
Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
dokonali Pasterze Koœcio³a polskiego 
19. listopada w Bazylice Mi³osierdzia Bo¿ego 
w Krakowie.

Natomiast w niedzielê, 20. listopada, 
prze¿ywamy Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechœwiata i we wszystkich 
parafiach odmawiamy Jubileuszowy Akt 
przyjêcia Jezusa za Króla i Pana - w naszej 
Parafii podczas ka¿dej mszy œwiêtej. 

Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Nieœmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Bo¿e i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tob¹ [wraz ze swymi w³adzami duchownymi 
i œwieckimi], by uznaæ Twoje Panowanie, poddaæ siê Twemu Prawu, zawierzyæ i poœwiêciæ Tobie nasz¹ Ojczyznê i ca³y Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, ¿e Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, ¿e Ty jeden masz do nas œwiête i nigdy nie wygas³e 
prawa. Dlatego z pokor¹ chyl¹c swe czo³a przed Tob¹, Królem Wszechœwiata, uznajemy Twe Panowanie nad Polsk¹ i ca³ym naszym 
Narodem, ¿yj¹cym w OjczyŸnie i w œwiecie.

Pragn¹c uwielbiæ majestat Twej potêgi i chwa³y, z wielk¹ wiar¹ i mi³oœci¹ wo³amy: Króluj nam Chryste!
- W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
- W naszych szko³ach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
- W œrodkach spo³ecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
- W naszych urzêdach, miejscach pracy, s³u¿by i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
- W naszych miastach i wioskach–Króluj nam Chryste!
- W ca³ym Narodzie i Pañstwie Polskim– Króluj nam Chryste!

B³ogos³awimy Ciê i dziêkujemy Ci Panie Jezu Chryste:
- Za niezg³êbion¹ Mi³oœæ Twojego Najœwiêtszego Serca– Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
- Za ³askê chrztu œwiêtego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
- Za macierzyñsk¹ i królewsk¹ obecnoœæ Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
- Za Twoje wielkie Mi³osierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
- Za Tw¹ wiernoœæ mimo naszych zdrad i s³aboœci – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!

Œwiadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zw³aszcza za odwracanie siê od 
wiary œwiêtej, za brak mi³oœci wzglêdem Ciebie i bliŸnich. Przepraszamy Ciê za narodowe grzechy spo³eczne, za wszelkie wady, na³ogi 
i zniewolenia. Wyrzekamy siê z³ego ducha i wszystkich jego spraw. 

Pokornie poddajemy siê Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowi¹zujemy siê porz¹dkowaæ ca³e nasze ¿ycie osobiste, rodzinne 
i narodowe wed³ug Twego prawa:

- Przyrzekamy broniæ Twej œwiêtej czci, g³osiæ Tw¹ królewsk¹ chwa³ê– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy pe³niæ Twoj¹ wolê i strzec prawoœci naszych sumieñ –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy troszczyæ siê o œwiêtoœæ naszych rodzin i chrzeœcijañskie wychowanie dzieci –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy budowaæ Twoje królestwo i broniæ go w naszym narodzie –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy czynnie anga¿owaæ siê w ¿ycie Koœcio³a i strzec jego praw –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny W³adco pañstw, narodów i ca³ego stworzenia, Królu królów i Panie panuj¹cych! Zawierzamy Ci Pañstwo Polskie i rz¹dz¹cych 
Polsk¹. Spraw, aby wszystkie podmioty w³adzy sprawowa³y rz¹dy sprawiedliwie i stanowi³y prawa zgodne z Prawami Twoimi

Chryste Królu, z ufnoœci¹ zawierzamy Twemu Mi³osierdziu wszystko, co Polskê stanowi, a zw³aszcza tych cz³onków Narodu, którzy 
nie pod¹¿aj¹ Twymi drogami. Obdarz ich sw¹ ³ask¹, oœwieæ moc¹ Ducha Œwiêtego i wszystkich nas doprowadŸ do wiecznej jednoœci 
z Ojcem.

W imiê mi³oœci bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody œwiata, a zw³aszcza te, które sta³y siê sprawcami naszego polskiego 
krzy¿a.Spraw, by rozpozna³y w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzysta³y czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie siê 
Twojemu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczyniæ serca nasze na wzór Najœwiêtszego Serca Twego.

Niech Twój Œwiêty Duch zst¹pi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowi¹zañ p³yn¹cych z tego 
narodowego aktu,chroni od z³a i dokonuje naszego uœwiêcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi sk³adamy nasze postanowienia i zobowi¹zania.Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu 
œwiêtych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy siê powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej OjczyŸnie, króluj w ka¿dym narodzie – na wiêksz¹ chwa³ê Przenajœwiêtszej Trójcy i dla zbawienia 
ludzi. Spraw, aby nasz¹ Ojczyznê i œwiat ca³y objê³o Twe Królestwo: królestwo prawdy i ¿ycia, królestwo œwiêtoœci i ³aski, królestwo 
sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicê swego Chrztu
uroczyœcie uzna³a królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu, jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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Czym jest Akt Przyjêcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?

 19. listopada 2016 roku to wa¿na data w ¿yciu polskiego Koœcio³a. To 
dzieñ proklamowania Jubileuszowego Aktu Przyjêcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana.

Wa¿ne i symboliczne jest te¿ miejsce tego wydarzenia - Bazylika 
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie. Bo to w³aœnie tu tysi¹ce krakowian 
i miliony pielgrzymów z ca³ego œwiata spotykaj¹ siê z Bogiem, który - jak 
naucza³ œwiêty Jan Pawe³ II - jest bogaty w mi³osierdzie. To miejsce wybra³ 
Pan, aby nam b³ogos³awiæ, aby wychodziæ nam na spotkanie, aby leczyæ 
rany naszych dusz i cia³. A my do Niego przychodzimy i chcemy 
wykrzyczeæ, ¿e On jest naszym Panem i Bogiem, ¿e On jest naszym 
Królem.[...]

Najpierw zwróæmy uwagê na to, ¿e jest to akt Jubileuszowy. A jubileusz 
dotyczy dwóch wydarzeñ. Po pierwsze, prze¿ywamy 1050. rocznicê chrztu 
Polski. To pierwszy jubileusz. Drugim jest prze¿ywany w Koœciele 
powszechnym, ustanowiony przez papie¿a Franciszka, Nadzwyczajny Rok 
Œwiêty Mi³osierdzia. [...]

Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zaczyna siê od kilku 
bardzo wa¿nych zdañ, które stanowi¹ jakby wstêp. W tym akcie 
„Przyjmujemy Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” i „uznajemy Jego 
panowanie”. To bardzo wa¿ne stwierdzenie, poniewa¿ podkreœla ono 
znaczenie wolnej woli ka¿dego z nas. Bo my jesteœmy wolni, mo¿emy 
wybieraæ, mo¿emy sami podejmowaæ decyzje, kieruj¹c siê motywami 
uznanymi przez nas za fundamentalne.[...] Aktem przyjêcia zawierzamy 
i poœwiêcamy Jezusowi Ojczyznê i naród. Co to znaczy? Zawierzenie jest 
g³êbok¹ form¹ ufnoœci oraz oddaniem siê w opiekê. Gdy „zawierzam siê 
Jezusowi”, to znaczy, ¿e ufam Mu bezgranicznie. Jest to wyraz mojej wiary 
i mi³oœci wobec Zbawiciela. Jest to uznanie, ¿e sam niewiele mogê, ale razem 
z Nim mo¿emy dokonaæ rzeczy wielkich. Zawierzaj¹c Jezusowi Ojczyznê 
i naród, wyra¿amy nasz¹ ufnoœæ wobec Niego. Podkreœlamy, ¿e pragniemy 
Jego opieki, ¿e wiemy, i¿ bez Niego nasze ¿ycie jest puste i smutne. 
I poœwiêcamy Mu przysz³oœæ nasz¹ i nastêpnych pokoleñ Polaków.

Po tych kilku zdaniach wprowadzenia przechodzimy do modlitwy 
uwielbienia Jezusa Chrystusa, prosz¹c, aby królowa³ we wszystkich 
przestrzeniach naszego rodzinnego i spo³ecznego ¿ycia, a nastêpnie 

dziêkujemy Mu za Jego obecnoœæ w historii naszego Narodu. Potem 
przyznajemy, ¿e jako Naród nie zawsze byliœmy wierni Bo¿emu prawu, 
dlatego, wierz¹c w wielkie Bo¿e mi³osierdzie, przepraszamy Go 
i wyrzekamy siê grzechu i z³ego ducha.

Kolejn¹ czêœæ aktu stanowi przyrzeczenie, w którym zobowi¹zujemy 
siê do podporz¹dkowania naszego codziennego ¿ycia Bogu. Bo przecie¿ to 
On da³ nam ¿ycie, On nas odkupi³, On powo³uje nas do wiecznego szczêœcia. 
On jest mi³osiernym Panem. Dlatego chcemy byæ Jego znakiem i „budowaæ 
jego Królestwo” w naszej OjczyŸnie.

I wreszcie, wypowiadaj¹c s³owa zawierzenia, zanosimy do naszego 
Króla proœby. Jego opiece i mi³osierdziu powierzamy: rz¹dz¹cych, tych, 
którzy „nie pod¹¿aj¹ Bo¿ymi drogami” oraz wszystkie narody œwiata. 
A tak¿e samych siebie, prosz¹c, aby nasze serca by³y „na wzór” Serca 
Jezusowego. Powtarzamy te¿ proœbê, która w 1979 roku wypowiedzia³ 
œw. Jan Pawe³ II: „Niech Twój Œwiêty Duch zst¹pi i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”.

Nie zapominamy te¿ o tym, aby skierowaæ proœbê o opiekê Matki 
Bo¿ej, Królowej Polski oraz œwiêtych patronów naszej Ojczyzny.

Na zakoñczenie aktu raz jeszcze wyra¿amy pragnienie, aby Jezus 
królowa³ w naszej OjczyŸnie i w ca³ym œwiecie oraz wypowiadamy s³owa 
modlitwy Chwa³a Ojcu...[...]

Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana ma wymiar 
indywidualny i spo³eczny. Najwa¿niejszy jest ten indywidualny, poniewa¿ 
Jezus Chrystusa nie umar³ za jak¹œ spo³ecznoœæ, ale za ka¿dego z nas 
z osobna.[...] Ale ten spo³eczny te¿ jest wa¿ny, gdy¿ jako ludzie ¿yjemy 
w spo³eczeñstwie, które - jako wspólnota - wyznacza wiele norm, w tym 
tak¿e norm moralnych, które s¹ nam wpajane nie tylko przez rodziców, lecz 
tak¿e przez wiêkszoœæ ¿yj¹cych razem z nami w tak zwanej przestrzeni 
publicznej.[...]

Ten akt jest te¿ zobowi¹zaniem, jakie ka¿dy z nas przyjmuje osobiœcie 
i które te¿ przyjmujemy jako naród.[...]

Akt ten z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest aktem politycznym.[...] Nie jest tak¿e 
aktem intronizacji dlatego, ¿e s³owo “intronizacja” oznacza wyniesienie na 
tron. A jak¿e my, ludzie,mo¿emy “wynosiæ na tron” naszego Boga? Jezus 
Chrystus jest Królem bez intronizacji z naszej strony. My jedynie 
podkreœlamy, ¿e dobrowolnie poddajemy siê Jego panowaniu.[...]

Wojciech Jaroñ, Jezus moim Królem,  DW Rafael, 2016

40 LAT  OD  ZASIEDLENIA

W tym roku mija 40 lat od zasiedlenia 200 domków 
wybudowanych w latach1974 - 1976 przez SZBDJ 
Okrêtowiec”, na polach ówczesnej wsi Wysoka. Od tego czasu 

wiele wydarzy³o siê w ¿yciu osiedla, czêœci zaœ pierwszych mieszkañców 
nie ma ju¿ miêdzy ¿ywymi.

Z tej okr¹g³ej okazji w sobotê 26. listopada o godzinie 15.00 
w koœciele pw Chrystusa Zbawiciela odprawiona zostanie msza œwiêta 
w intencji zmar³ych i ¿yj¹cych mieszkañców tego osiedla.

W tym samym dniu organizatorzy zapraszaj¹ na godzinê 16.00 do 
Szko³y Podstawowej nr 81 na spotkanie “po latach” pierwszych w³aœcicieli 
domków i ich potomków. W programie spotkania przewiduj¹ krótkie 
przypomnienie pocz¹tków osiedla i s¹siedzka, “wspomnieniowa” kawa 
przy pokazie slajdów z historycznymi ju¿ zdjêciami.

Organizatorzy prosz¹ o potwierdzenie swojego uczestnictwa 
w spotkaniu u Pana Andrzeja Tele¿yñskiego, pod nr telefonu 58 552 74 12 
lub 516 132 108.

AT

„W niedzielê, 13. listopada, po Mszy œw. o godz. 16.00, w ramach 
przygotowania do stulecia objawieñ Apostolat Maryjny rozpocz¹³ cykl 
spotkañ „Wieczór fatimski". Poni¿ej informacja Apostolatu Maryjnego przy 
naszej Parafii na ten temat.

bli¿aj¹ce siê stulecie objawieñ fatimskich sk³ania do podjêcia 
pewnych przygotowañ dla uczczenia tej rocznicy. Sekretariat ZFatimski, funkcjonuj¹cy na Krzeptówkach w Zakopanem przy 

sanktuarium – wotum wdziêcznoœci polskich górali za uratowanie ¿ycia Jana 
Paw³a II, prowadzi tzw. Wielka Nowennê Fatimsk¹ czyli nowennê trwaj¹c¹ 
9 lat. 

Apostolat Maryjny przy naszej parafii proponuje natomiast, 
w miesi¹cach listopad 2016 – kwiecieñ 2017, cykl spotkañ poœwiêconych 
przypomnieniu treœci orêdzia fatimskiego, z jednoczesnym silnym akcentem 
na wskazanie aktualnoœci tego orêdzia. Spotkania te bêd¹ niejako 
przed³u¿eniem nabo¿eñstw fatimskich a¿ do setnej rocznicy pierwszego 

objawienia w Fatimie. 
Spotkania, podobnie jak nabo¿eñstwa 

fatimskie, bêd¹ siê odbywa³y zawsze 
13. dnia miesi¹ca, a informacje o spotkaniu 
oraz temat spotkania bêdzie ka¿dorazowo 
przypominany w og³oszeniach parafialnych. 
Pocz¹tek i zakoñczenie spotkania to  chwila 
modlitwy, natomiast wiêksza czêœæ 
spotkania  to  czas  na  omówienie  
poszczególnych czêœci orêdzia fatimskiego 
w powi¹zaniu z aktualnymi wydarzeniami.

Wszystkich, którzy chcieliby coœ 
wnieœæ do treœci spotkañ jak i tych, którzy 
akceptuj¹ tak¹ formê uczczenia stulecia 
objawieñ, serdecznie zapraszamy.

AB

WIECZORY FATIMSKIE
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Juan Diego 
(1474 - 1548)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 9. grudnia

Œwiêty Juan Diego, któremu w grudniu 1531 roku, na wzgórzu Tepeyac, 
objawi³a siê Matka Bo¿a, zosta³ beatyfikowany w roku 1990, a og³oszony 
œwiêtym w 2002 roku przez Jana Paw³a II.

9. grudnia 1531 roku szed³ Indianin 
Juan Diego do koœcio³a na przedmieœciach 
Meksyku. W okolicy wzgórza Tepeyac 
us³ysza³ przepiêkny œpiew, jakby rajskich 
p t a k ó w  i  z o b a c z y ³  p r z e œ l i c z n ¹  
dziewczynê, która przedstawi³a siê jako 
“œwiêta dziewica Maryja, Matka 
prawdziwego Boga”. Jednoczeœnie 
poprosi³a, by biskup wybudowa³ na tym 
miejscu koœció³.

Oczywiœci biskup nie dowierza³ 
i za¿¹da³ jakiegoœ czytelnego znaku. 
12. grudnia Maryja znowu siê ukaza³a 
Indianinowi. Poprosi³a, by zerwa³ ró¿e 
kastylijskie, które w tajemniczy sposób 
pojawi³y siê na tym wzgórzu w œrodku 
zimy. Wziê³a je w swoje rêce i pouk³ada³a 
je w p³aszczu Juana. Kiedy je przyniós³ 
biskupowi i rozchyli³ swój p³aszcz, wtedy 
na jego powierzchni ukaza³ siê wizerunek 

Matki Bo¿ej. Wszyscy upadli na kolana, a biskup zaniós³ p³aszcz 
z cudownym wizerunkiem do swojej kaplicy. Wkrótce wybudowano na 
miejscu wskazanym przez Maryjê koœció³, gdzie wierni mogli ogl¹daæ Jej 
wizerunek, modliæ siê i upraszaæ potrzebne ³aski. 

W roku 1936 obok dotychczasowego sanktuarium wybudowano now¹ 
ogromn¹ bazylikê w Guadelupe, do której rocznie przybywa oko³o 
20. milionów pielgrzymów. Dokonuj¹ siê tu, przy cudownym wizerunku, 
liczne uzdrowienia i nawrócenia.

A jest to absolutnie wizerunek niezwyk³y:
1. Obraz Matki Bo¿ej, znajduj¹cy siê na indiañskim p³aszczu, utkany 

jest z w³ókien agawy. Z tych w³ókien ubodzy ludzie tkali dla siebie p³aszcze, 
ko³dry na okrycie, worki i torby. Trwa³oœæ tego rodzaju materia³u to oko³o 
20 lat, potem ulega rozk³adowi. Tymczasem wizerunek Matki Bo¿ej 
z Guadelupe istnieje blisko 500 lat i to w warunkach zupe³nie 
ekstremalnych: zabójczy klimat, wilgoæ, dym tysiêcy œwiec 
i zanieczyszczone powietrze miasta Meksyk.

2. Na takim materiale nie mo¿na wykonaæ ¿adnego malowanego 
obrazu, nie ma tam ¿adnego œladu pêdzla. Tymczasem kolory s¹ niezwykle 
¿ywe, nie ulegaj¹ wyblaknieniu. S¹ jakby kolorow¹ fotografi¹.

3. Potwierdzili to eksperci firmy Kodak, którzy stwierdzili, i¿ obraz ten 
nie zosta³ uczyniony rêk¹ ludzk¹. Do tej pory nie jest znana technika, która 
pozwoli³aby osi¹gn¹æ takie efekty.

4. Wszystko wskazuje na to, ¿e w momencie, kiedy powsta³ obraz, 
cz³owiek, który by³ zwrócony twarz¹ do Maryi i który jest odbity na 
powierzchni rogówki Jej oka, zosta³ w poœredni sposób sfotografowany. 
Odkryto to dopiero w naszych czasach, gdy ogl¹dano Ÿrenice Matki Bo¿ej 
pod mikroskopem (2600 razy powiêkszony obraz).

5. S¹ tak¿e inne zjawiska zupe³nie niewyt³umaczalne!

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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HARCERZE NIEZ£OMNI

Wiêkszoœæ „¯o³nierzy  Wyklêtych”, których od kilku lat 
przywracamy naszej pamiêci narodowej, to ¯o³nierze Niez³omni 
Armii Krajowej z harcerskim rodowodem, którzy po wkroczeniu 

do Polski armii Zwi¹zku Sowieckiego w poœcigu za „germañcem”, nie 
z³o¿yli broni, lecz zeszli do podziemia, aby walczyæ o Niepodleg³¹ 
Rzeczypospolit¹ z okupantem ze wschodu. W okresie powojennym ponosili 
Oni najwiêksze ofiary, wieloletnie wiêzienia i bardzo czêsto wyroki œmierci 
wydawane przez komunistyczne s¹dy i bezwzglêdnie wykonywane. Zw³oki 
Ich by³y czêsto bezczeszczone i pod os³on¹ nocy wrzucane do zbiorowych 
do³ów œmierci, w miejscach nieoznaczonych. Staraniem Instytutu Pamiêci 
Narodowej nastêpuje obecnie stopniowe ich odnajdywanie i godne 
pochówki. W ten sposób, jak powiedzia³ prezydent Andrzej Duda, „Polska 
odzyskuje godnoœæ”.

Stuletnia Historia Harcerstwa Polskiego nie jest pe³na bez uzupe³nienia 
wspomnieniem wielu grup harcerskich, sk³adaj¹cych siê z dziewcz¹t 
i ch³opców, czêsto z rodowodem okupacyjnych tajnych organizacji 
bojowych- „Szarych Szeregów” /w strukturach Armii Krajowej/ i „Hufców 
Polskich”, które po II wojnie œwitowej dzia³a³y konspiracyjnie przeciwko 
zniewoleniu Polski przez Zwi¹zek Radziecki i polskich komunistów. 

W latach 1944-1949, w powojennej wasalnej Polsce, w³adze dopuœci³y 
do odnawiania siê spontanicznie przedwojennego Zwi¹zku Harcerstwa 
Polskiego.Ten etap historii harcerstwa polskiego opisa³em w numerze 
NR 9(133), Listopad 2009, „Rodziny Osowskiej”. Tu chcia³bym go 
uzupe³niæ. Spontaniczne odtwarzanie siê w latach 1944-1949 
przedwojennego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, przy szczerym entuzjazmie 
powojennym ze strony dawnych instruktorów, m³odzie¿y i rodziców, mia³o 
nieszczery dodatkowy motyw w³adz „Polski Ludowej”. Ich g³ównym celem 
by³o prawdopodobnie ujawnienie i w³¹czenie siê do jawnej organizacji 
harcerskiej tej m³odzie¿y, która w czasie okupacji Polski przez faszystowskie 
Niemcy wspó³pracowa³a z Armi¹ Krajow¹ i prowadzi³a dzia³alnoœæ 
konspiracyjn¹. W du¿ym stopniu ten cel zosta³ osi¹gniêty, po czym w latach 
1948-1950 komuniœci przyst¹pili do podporz¹dkowania sobie harcerstwa 
przez w³¹czenie ZHP do utworzonej m³odzie¿owej organizacji 
socjalistycznej – Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej.

Podobnie jak w przypadku AK, nie wszyscy harcerze z tajnych 
organizacji okupacyjnych ujawnili siê po wojnie. Nie wierz¹c nowej w³adzy 
Polski Ludowej, „przyniesionej na bagnetach ¿o³nierzy sowieckich”, wielu 
pozosta³o w konspiracyjnych zastêpach i wiêkszych jednostkach 
organizacyjnych lub utworzy³o nowe tajne zwi¹zki harcerskie, do walki 
z nowym okupantem o woln¹ i suwerenn¹ Polskê. By³y one zajadle 
zwalczane przez, inspirowane przez radzieckie NKWD, Ministerstwo 
Bezpieczeñstwa Publicznego i s¹downictwo Polski Ludowej. Infiltrowanie 
tajnych zwi¹zków harcerskich przez agentów Urzêdu Bezpieczeñstwa, 

aresztowania m³odych ludzi i skazywanie ich na d³ugoletnie wiêzienia 
trwa³y - bez rozg³osu- przez ca³y okres stalinowski, a¿ do 1956 roku. 
Archiwa pe³ne s¹ protoko³ów przes³uchañ i wyroków s¹dowych 
bohaterskiej m³odzie¿y harcerskiej, dzia³aj¹cej w tych latach w konspiracji. 
Niestety, sprawy s¹ ma³o znane opinii publicznej, doczeka³y siê do dnia 
dzisiejszego nielicznych publikacji w literaturze i w mediach. Przykry³y je 
publikacje na temat bohaterstwa i tragicznych losów ¯o³nierzy Wyklêtych, 
poszukiwania ich szcz¹tków i ich godnego pochówku. Dlatego nale¿y 
wyraziæ wdziêcznoœæ autorom prywatnej publikacji /bez nr-u ISBN/, 
Józefowi Fajkowskiemu i Tadeuszowi Polakowi, która przypadkowo - 
w 2016 roku - znalaz³a siê w moim rêku, a która z wielk¹ starannoœci¹ 
faktograficzn¹, zbiera i opisuje na podstawie dokumentów s¹dowych 
z tamtych lat, wypadki „Z dziejów konspiracyjnego harcerstwa polskiego 
1944-1956”. Ksi¹¿eczkê pod tym tytu³em wyda³a Fundacja Kultury Polskiej 
w Warszawie w 1993 roku.

Studiuj¹c tê publikacjê mo¿na 
trafiæ na tak fantastyczne nazwy 
opisanych zwi¹zków harcerstwa 
konspiracyjnego lat 1944-1956 jak 
np.„Harcerska Grupa Pogromców 
K o m u n i z m u ”  w  S u w a ³ k a c h ,  
„Krajowe Si³y Wyzwoleñcze” 
w Wejherowie czy „Rycerze Dobrej 
Woli” lub „Zwi¹zek Dobrych 
Uczynków” w Pruszczu Gdañskim 
i Gdañsku-Oliwie. Nazwy te, obok 
najczêœciej spotykanych typu 
„Harcerska Organizacja Podziemna”, 
pokazuj¹, ¿e w tej antykomu-
nistycznej konspiracji harcerskiej 
by³o du¿o patriotycznego roman-
tyzmu, a nawet m³odzieñczej zabawy. 
Tych elementów w³adze PRL nie 
traktowa³y jako okolicznoœci  
³agodz¹cych. Zas¹dzano bez wzglêdu 
na wiek kary bezwzglêdnego 
wiêzienia, nierzadko w wymiarze 15 lat. By³ równie¿ wyrok œmierci na 
harcerza 17-to letniego, wykonany po odrzuceniu przez Boles³awa Bieruta 
proœby rodziców o u³askawienie.

Tym harcerkom i harcerzom, aresztowanym przez komunistów 
polskich w latach powojennych i skazywanych przewa¿nie na podstawie 
wymuszonych zeznañ, zabrano m³odoœæ, ale nie z³amano ich ducha. IM 
OBECNIE TE¯ TRZEBA W NASZEJ PAMIÊCI PRZYWRÓCIÆ 
NALE¯NE MIEJSCE, MIEJSCE NASZYCH NARODOWYCH 
BOHATERÓW.

Mieczys³aw Czajkowski
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