
Krzy¿ Chrystusa

Od œmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzy¿ sta³ siê symbolem 
najwy¿szej mi³oœci i ofiary. Czeœæ, jak¹ œwiat chrzeœcijañski 
otacza³ osobê Jezusa Chrystusa, dotyczy³a równie¿ tego 

wszystkiego, co mia³o z Nim stycznoœæ. Dlatego z tak¹ pieczo³owitoœci¹ 
tradycja chrzeœcijañska otoczy³a miejsca wskazane przez Ewangelie i 
uœwiêci³a wiele z nich wystawieniem kaplic, a nawet okaza³ych bazylik.
Szczególn¹ czci¹ otaczano zawsze Krzy¿, na którym Pan Jezus odda³ 
swoje ¿ycie dla rodzaju ludzkiego. Wed³ug staro¿ytnego podania mia³a 
go odnaleŸæ w 326 roku œw. Helena, matka cesarza Konstantyna 
Wielkiego. Na wiadomoœæ o tym cesarz mia³ wys³aæ do Jerozolimy 
najznakomitszych swoich architektów Zenobiusza i Eustaza, którzy na 
górze Kalwarii wystawili ku czci œw. Krzy¿a (Ad Crucem) 
monumentaln¹ Bazylikê: 150 m d³ugoœci i 60 m szerokoœci. Obok niej 
wystawili Bazylikê Zmartwychwstania Pañskiego (Anastasis). Obie 
œwi¹tynie by³y po³¹czone ze sob¹ podwórzem. Dnia 13. wrzeœnia 335 
roku odby³o siê uroczyste poœwiêcenie i przekazanie miejscowemu 
biskupowi obu Bazylik. Na tê pami¹tkê obchodzono co roku 
13. wrzeœnia uroczystoœæ "Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego". PóŸniej 
przeniesiono to œwiêto na 14. wrzeœnia najpierw dla tych koœcio³ów, 
które posiada³y tê czcigodn¹ relikwiê, potem zaœ dla ca³ego Koœcio³a 
Powszechnego.

Ku czci Krzy¿a Œwiêtego wzniesiono mnóstwo koœcio³ów. W samej 
Polsce jest ich ponad 100, w tym nasz koœció³ parafialny. Istnieje równie¿ 
kilka rodzin zakonnych - mêskich i ¿eñskich - pod nazw¹ Œwiêtego 
Krzy¿a. Wœród nich najliczniejsze to Zgromadzenie Œw. Krzy¿a, 
za³o¿one w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym w 1855 r.

Krzy¿, na którym Cia³o Jezusa wykrzywia boleœæ i mi³oœæ, której 
nie mo¿e pomieœciæ ograniczonoœæ ludzkich kszta³tów i czyniony znak 
krzy¿a, którego koœlawoœæ lub starannoœæ, wyra¿a stan ducha tego, kto 
siê modli lub œwiadczy. Oba te znaki spotykaj¹ siê w przestrzeni naszej 
wiary: nadmiar mocy i mi³oœci oraz ludzka nieporadnoœæ i s³aboœæ. To, co 
je ³¹czy, jest mi³oœci¹, niwecz¹c wszelk¹ dysproporcjê. To, co nadaje 
sens ofierze Boga i ludzkiemu w niej uczestnictwu, jest nadziej¹. Krzy¿ 
Jezusa, choæ - po zmartwychwstaniu – pusty nie jest, bo jego konanie 
nosimy w naszym ciele, a On w naszym cierpieniu nie zostawia nas 
samych. Znakiem mi³oœci Boga jest krzy¿ Chrystusa, prost¹ 
odpowiedzi¹ cz³owieka mo¿e byæ znak krzy¿a, jako zgoda na Bo¿y plan 
zbawienia. Czyni¹c znak krzy¿a, trzeba siê staraæ, by by³ on œwiadomy, 
pe³en Boga i pe³en nas samych.

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego przypomina nam wielkie 
znaczenie krzy¿a jako symbolu chrzeœcijañstwa i uœwiadamia, ¿e nie 
mo¿emy go traktowaæ jedynie jako elementu dekoracji naszego 
mieszkania, miejsca pracy, czy jednego z wielu elementów naszego 
codziennego stroju.

Wg http://brewiarz.pl/czytelnia

foto Wojciech Kapusta
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£aski chrztu dost¹pili:

Karolina Kuciara, 05.06.2016
Stanis³aw Kuciara, 05.06.2016
Filip Pokorski, 12.06.2016
Pawe³ Bielecki, 12.06.2016
Wiktor Rosiecki-Bieñkowski, 12.06.2016
Leon Gibas, 12.06.2016
Sebastian Tarabasz, 12.06.2016
Maciej Jordan, 12.06.2016
Helena Lukas, 12.06.2016
Maria Schreiber, 12.06.2016
Dariusz Szatrowski, 12.06.2016
Weronika Paw³owska, 18.06.2016
lukasz Turzyñski, 18.06.2016

Papieskie intencje modlitewne na wrzesieñ
Ogólna: 

Misyjna:

Aby ka¿dy wnosi³ wk³ad we wspólne dobro i w budowê 
spo³eczeñstwa, które stawia w centrum osobê ludzk¹.

 Aby chrzeœcijanie, przystêpuj¹c do sakramentów i rozwa¿aj¹c 
Pismo Œwiête, stawali siê coraz bardziej œwiadomi swojej misji 
ewangelizacyjnej.

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

SWIETO
PODWYZSZENIA

KRZYZA SWIETEGO

 

      Nasza wspólnota parafialna w bie¿¹cym roku obchodzi 
36. Imieniny oraz 36. rocznicê pierwszej mszy œwiêtej 
odprawionej 14. wrzeœnia 1980  roku  "na  r¿ysku".

ODPUST  PARAFIALNY

Uroczysta suma odpustowa odprawiona zostanie 
w œrodê 14. wrzeœnia o godzinie 18.00. Mszy œwiêtej, 
koncelebrowanej przez kap³anów naszego Dekanatu.

W tym dniu mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny.

Dru¿yna Ewangelizacyjna Wspólnoty “Mocni 
w Duchu” , o. Remigiusz Rec³aw SJ zapraszaj¹ na:

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM
w dniach od 11. do 13. wrzeœnia 

Niedziela 11. wrzeœnia

Poniedzia³ek 12. wrzeœnia

Wtorek 13. wrzeœnia

Msze œw. rekolekcyjne: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 20.00
17.00 - Koncert ewangelizacyjny

Msze œw. rekolekcyjne: 17.00, 19.00; nie bêdzie mszy œw. o 18.00

Msze œw. rekolekcyjne: 17.00, 19.00; nie bêdzie mszy œw. o 18.00

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec i lipiec 2016):

Rafa³ Turzyñski, 18.06.2016
Amelia Kocyk, 19.06.2016
Wiktor Siwczuk, 26.06.2016
Julia Poœlada, 03.07.2016
Iga Jacniacka, 10.07.2016
Pawe³ Mazurek, 10.07.2016
Ignacy Wilczewski, 10.07.2016
Oliwia Ciesielska, 17.07.2016
Leon Klimek, 24.07.2016
Oliver Czyz, 24.07.2016
Lura Zaremba, 24.07.2016
Lena Tänzler, 30.07.2016

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Katarzyna Klechowicz i Mateusz Jeruzal, 04.06.2016
Justyna Bege³³o i £ukasz Bigoszewski, 10.06.2016
Izabela i Maciej Kowalewscy, 11.06.2016
Izabela Cyplik i Mateusz Konkel, 02.07.2016
Anna Œmieszalska i Pawe³ Olejniczak, 23.07.2016

Stefan Szwabe, l. 83
Bogdan Prockiewicz, l. 60
B³a¿ej Brzozowski, l. 37
Zygmunt Sinkowski, l. 92
Daniela Pardo, l. 68
Irene Michalowski, 83
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JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA

Modlitwy 
z Modlitewnika MI£OSIERDZIE BO¯E na wieki wys³awiaæ bêdê, ks. Z.Sobolewski, Wyd. JEDNOŒÆ, 2015

Mi³osierdzie Bo¿e w Eucharystii
Chrystus objawi³ swe mi³osierdzie, ustanawiaj¹c Najœwiêtszy Sakrament. W ten sposób zosta³ obecny wœród 

swoich uczniów, by udzielaæ im potrzebnych ³ask i karmiæ duchowo w drodze do królestwa niebieskiego. Œwiêty Jan 
Pawe³ II zachêca³ ca³y Koœció³ i wszystkich wiernych do przyjmowania ze czci¹ Eucharystii oraz adoracji 
eucharystycznej po za msz¹ œwiêt¹. Pisa³: Piêknie jest zatrzymaæ siê z Nim i jak umi³owany Uczeñ oprzeæ g³owê na 
Jego piersi (por. J 13,25), poczuæ dotkniêcie nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego Serca. Je¿eli chrzeœcijañstwo ma siê wyró¿niaæ w naszych czasach 
przede wszystkim <<sztuk¹ modlitwy>>, jak nie odczuwaæ odnowionej potrzeby d³u¿szego zatrzymania siê przed Chrystusem obecnym 
w Najœwiêtszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pe³nej mi³oœci? Ile¿ to razy, moi drodzy Bracia 
i Siostry, prze¿ywa³em to doœwiadczenie i otrzyma³em dziêki niemu si³ê, pociechê i wsparcie! (z Ecclesia de Eucharistia, 25).”

„

Oto zbli¿am siê do Sakramentu
Modlitwa œw. Tomasza z Akwinu

Wszechmocny, wieczny Bo¿e, oto zbli¿am siê do sakramentu 
Twojego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
zbli¿am siê jak chory do lekarza ¿ycia, jak nieczysty do Ÿród³a 
mi³osierdzia, jak niewidomy do œwiat³a wiecznej jasnoœci, jak biedny 
i ubogi do Pana nieba i ziemi.

Proszê wiêc pe³niê Twojej niezmierzonej hojnoœci, abyœ raczy³ 
uleczyæ moj¹ chorobê, obmyæ moj¹ brzydotê, oœwieciæ œlepotê, 
ubogaciæ ubóstwo, okryæ nagoœæ, abym przyj¹³ chleb Anio³ów, Króla 
królów i Pana panów z tak¹ czci¹ i pokor¹, z tak¹ skruch¹ i pobo¿noœci¹, 
z tak¹ czystoœci¹ i wiar¹, z takim nastawieniem i zamiarem, aby mi by³ 
pomoc¹ w zbawieniu mojej duszy.

Pozwól mi, proszê, przyj¹æ nie tylko sam znak sakramentu Cia³a 
i Krwi Pañskiej, lecz tak¿e jego skutek i moc.

Spraw, o naj³askawszy Bo¿e, bym tak przyj¹³ Cia³o Twojego 
jednorodzonego Syna, pana naszego Jezusa Chrystusa, które wzi¹³ 
z Dziewicy Maryi, abym zas³u¿y³ przez to, by zostaæ w³¹czonym do 
Jego mistycznego cia³a i zaliczonym do jego cz³onków.

O najmilszy Ojcze, spraw, abym kiedyœ móg³ zawsze ogl¹daæ 
ods³oniête oblicze Twojego umi³owanego Syna, którego teraz, 
w drodze, pragnê przyj¹æ pod os³on¹ chleba i wina. Który z Tob¹ ¿yje 
i króluje na wieki wieków. Amen..

Niech poznam Ciebie
Modlitwa œw. Augustyna

Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie,
Niech niczego nie pragnê oprócz Ciebie.
Niech wstrêt czujê do siebie, a kocham Ciebie.
Niech czyniê wszystko ze wzglêdu na Ciebie.
Niech poni¿am siebie, a wywy¿szam Ciebie.
Niech myœlê tylko o Tobie.
Niech umartwiam siebie, bym ¿y³ w Tobie.
Cokolwiek siê zdarzy, niech przyjmê od Ciebie,
Niech przeœladujê siebie, a naœladujê Ciebie.
Niech zawsze pragnê iœæ za Tob¹.
Niech uciekam od siebie, a uciekam siê do Ciebie,
bym zas³u¿y³ na obronê przez Ciebie,
bym siê znalaz³ miêdzy wybranymi przez Ciebie.
Niech nie ufam sobie, a ufnoœæ pok³adam w Tobie.
Niech bêdê pos³uszny przez wzgl¹d na Ciebie.
Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.
Niech bêdê ubogi z mi³oœci do Ciebie.
Wejrzyj na mnie, bym pokocha³ Ciebie
Przyzwij mnie, bym ujrza³ Ciebie.
I na wieki radowa³ siê Tob¹. Amen.

Wielbiê Ciebie, Bo¿e ukryty
Modlitwa œw. Jana Paw³a II

Wielbimy Ciê, prawdziwe Cia³o Chrystusa, obecne w sakramencie 
nowego i wiecznego Przymierz, ¿ywa pami¹tko odkupieñczej ofiary. Ty, 
o Panie, jesteœ chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba i który daje ¿ycie 
cz³owiekowi! Na krzy¿u wyda³eœ swe cia³o za ¿ycie œwiata (por. J 6,51): 
in cruce pro homine! Ludzki umys³ nie jest w stanie poj¹æ tak wznios³ej 
tajemnicy. Ale umocniony ³ask¹ Bo¿¹, oœmiela siê powtarzaæ z wiar¹:

Wielbiê Ciebie, Bo¿e ukryty, który pod tymi œwiêtymi postaciami
Prawdziwie jesteœ obecny. Amen.

Modlitwa odpustowa
Modlitwa Ojca Œwiêtego Piusa VII

Jedyna mi³oœci nasza, Chryste, pod postaci¹ Chleba ukryty, 
prosimy Ciê pokornie, daj s³ugom i s³u¿ebnicom Twoim ¿ywym 
mocn¹ wiarê, godne do Najœwiêtszego Sakramentu przystêpowanie 
i mo¿liwoœæ przyjêcia Wiatyku w godzinie œmierci. Zmar³ych 
naszych obdarz wiecznym pokojem. Spraw, abyœmy wszyscy, 
ods³onion¹ Twarz Twoj¹ w niebie ogl¹dali, gdzie z Bogiem Ojcem 
i z Duchem Œwiêtym udzielasz siê wybranym Twoim na wieki 
wieków. Amen

MISJONARKA  MI£OŒCI

Trwaj¹cy Rok Mi³osierdzia to szczególny czas, by przypomnieæ sobie, jak 
z mi³oœci¹ spojrzeæ na bliŸniego. Biedni potrzebuj¹ naszych r¹k, by im 
s³u¿y³y. Naszych nóg, by ich odwiedza³y. Naszych ust, by ¿yczliwie do 

nich mówi³y. Naszych serc, by kocha³y. Kwiat rozwija siê, gdy œwieci s³oñce, 
a cz³owiek rozwija siê, gdy kocha”. Te s³owa, kanonizowanej w niedzielê 
4. wrzeœnia, Matki Teresy z Kalkuty wskazuj¹, jakie powinno byæ credo ka¿dego 
chrzeœcijanina. Ona nie udawa³a solidarnoœci z ubogimi, ona naprawdê by³a jedn¹ 
z nich. Matka Teresa przez ponad czterdzieœci lat w Kalkucie s³u¿y³a ubogim 
chorym, osieroconym dzieciom i umieraj¹cym. Nios³a mi³oœæ i mi³osierdzie 
wyrzuconym na margines ¿ycia. Mówi³a, ¿e Najwiêkszym z³em jest brak 
wra¿liwoœci i mi³oœci bliŸniego oraz przera¿aj¹ca obojêtnoœæ w stosunku do 
s¹siada ¿yj¹cego na marginesie, dotkniêtego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, 
bied¹ i chorob¹”. Powtarza³a: Robiê to, bo w drugim cz³owieku widzê Jezusa”.

Kanonizacja Misjonarki Mi³oœci w Roku Mi³osierdzia to wymowny znak dla 
ca³ego œwiata.                                                                                                   JJ

„

„

„



Po¿egnanie ksiêdza Grzegorza

W niedzielê 26. czerwca, na mszy œwiêtej o godzinie 10.30, 
p o ¿ e g n a l i œ m y  
k s . G r z e g o r z a  

B³asiaka , który po 3 latach 
pos³ugi w naszej parafii, 
dekretem ks. Arcybiskupa 
Metropolity, od 1. lipca, 
rozpoczyna pos³ugê w parafii 
Œw. Jana z Kêt w Rumi. 
¯yczymy s. Grzegorzowi 
wielu ³ask Bo¿ych i œwiat³a 
Ducha Œwiêtego w pracy 
duszpasterskiej w nowej 
parafii.
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Siostra El¿bieta 
w naszej Parafii

W niedzielê 21. Sierpnia goœciliœmy w naszej Parafii siostrê 
El¿bietê Blok - misjonarkê z Nigerii ze zgromadzenia 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Siostra El¿bieta bêdzie 

nadzorowaæ budowê studni g³êbinowej w Alliede w Nigerii, na któr¹ 
uzbieraliœmy w naszej Parafii fundusze. Na wszystkich mszach 
œwiêtych w tym dniu siostra El¿bieta relacjonowa³a przebieg 23. lat 
swojej dzia³alnoœci misjonarskiej w Nigerii, w szczególnoœci w 
dziele, które powadzi, a mianowicie budowê szko³y przy parafii Œw. 
Paw³a Aposto³a w Uyo w po³udniowej Nigerii. Na ten cel Siostra 
zbiera³a ofiary do puszek; siostra by³a zaskoczona wielkim 
zaanga¿owaniem  naszych Parafian w pomoc potrzebuj¹cym 
Nigeryjczyom.                                                                                  JJ

Nasza  m³odzie¿  na  ŒDM  KRAKÓW  2016

M³odzie¿ naszej parafii uczestniczy³a w spotkaniach z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem 
w Krakowie. Poni¿ej relacja ksiêdza Marka.

Wyjechaliœmy z Gdañska Oliwy 25 lipca specjalnie przygotowanym na tê okazjê poci¹giem. 
Przez tydzieñ pobytu w Krakowie goœci³a nas parafia œw. Jadwigi, gdzie ju¿ od pierwszego dnia 
doœwiadczyliœmy wielkiej otwartoœci i mi³ej atmosfery. Zostaliœmy ulokowani w szkole na terenie 
parafii, gdzie by³a mo¿liwoœæ integracji z innymi grupami z polski i zagranicy. Ka¿dego dnia 
realizowaliœmy inny program zawieraj¹cy zwiedzanie, konferencje z biskupami, koncerty i co 
najwa¿niejsze - codziennie uczestniczyliœmy w Eucharystii. Wieczorami, kiedy szliœmy codziennie 
kilka kilometrów na nogach, doœwiadczaliœmy wielkiej fali ¿ywej radoœci i m³odoœci Koœcio³a 
powszechnego, wiele grup z ró¿nych zak¹tków œwiata pod¹¿a³o razem œpiewaj¹c, modl¹c siê 
i bawi¹c - jak to okreœlali - dla Jezusa. Podczas spotkañ z Ojcem Œwiêtym panowa³a bardzo 
podnios³a i wzruszaj¹ca atmosfera, podczas której wiara wszystkich uczestników bardzo wzrasta³a. 

S³owa wypowiadane przez Papie¿a na pewno 
na d³ugo pozostan¹ w naszych sercach. Nasza 
parafianka, Laura Wolak, tak opisuje swoje 
prze¿ycia po spotkaniu na ŒDM:

„Jako jedna z uczestniczek mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e by³ to niezapomniany czas spêdzony 
wœród znajomych, przyjació³ oraz innych pielgrzymów. By³o to tak¿e niezwyk³e spotkanie z Ojcem 
Œwiêtym, jednak, co najwa¿niejsze z samym 
Panem Bogiem.

Coraz czêœciej jesteœmy zabiegani 
w naszym codziennym ¿yciu i nie mamy czasu 
dla znajomych, rodziny, a przede wszystkim dla 
Boga. Dlatego uwa¿am, ¿e mo¿liwoœæ 

znalezienia chwili ciszy i rozmowy z Panem Bogiem sam na sam, bardzo nas wzmocni³o w wierze, 
czy po prostu w jakiœ sposób na nas wp³ynê³o.

Œwiadectwo Ojca Œwiêtego by³o dla nas naprawdê czymœ wa¿nym. Szczególnie zapad³y mi 
w sercu s³owa skierowane do m³odzie¿y, sk¹d siê wywodzimy, jakie mamy korzenie, ale tak¿e - by 
nigdy nie zapomnieæ, jaka by³a nasza historia. Papie¿ sk³ania³ m³odych do rozmów ze swoimi 
dziadkami, poniewa¿ uzna³ ich za Ÿród³o m¹droœci. Mówi³ tak¿e o odwadze, byœmy œmia³o 
i otwarcie patrzyli na œwiat, <<budowali mosty a nie mury, które nas w sobie zamykaj¹>>. Powtarza³ 
nam, ¿e to w nas jest nadzieja i przysz³oœæ tego œwiata.”

Powitaliœmy ksiêdza Marka 

Z dniem 1. lipca 2016r. zosta³ ustanowiony 
wikariuszem w naszej parafii ks. Marek 
Górzyñski. 

Ksi¹dz Marek urodzi³ siê 8. wrzeœnia 1991r. 
w Gdyni. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 21. maja 
2016 r. z r¹k S. Abp S³awoja Leszka G³ódzia. 
Jako kleryk odbywa³ praktyki w parafiach: 
œw. Miko³aja w Szemudzie, œw. Aposto³ów 
Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, 
œw. Barbary w Gdañsku. Jako diakon praktyki 
odbywa³ w parafii Chrystusa Króla i b³. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, 
Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku oraz œw. Franciszka z Asy¿u w Gdañsku.
. Jest opiekunem m³odzie¿y, któr¹ przygotowuje do bierzmowania.
Zainteresowania: teologia rodziny i ma³¿eñstwa, wêdkarstwo.

Poszukiwany
Fundator

Zapraszamy do fundacji 
krzy¿a witra¿owego przy 
g³ównym wejœciu do naszego 
koœcio³a. Chcielibyœmy, aby 
witra¿ ten by³ wspólnym 
dzie³em Parafian. Chêtnych 
gotowych w³¹czyæ s iê  
w fundacjê krzy¿a prosimy 
o kontakt  z  ksiêdzem 
Proboszczem w zakrystii lub 
biurze parafialnym.



baroku po XX wiek, w wykonaniu znakomitych i znanych ju¿ naszej 
publicznoœci artystek - sopranistki Magdaleny Witczak oraz organistki 
Hanny Dys.

W deszczow¹ niedzielê 4. wrzeœnia odby³ siê kolejny koncert organowy 
w naszym koœciele. Tym razem wyst¹pili studenci Akademii Muzycznej 
w Gdañsku: Maciej Jachimowicz i Patryk Podwojski. Wys³uchaliœmy z 
przyjemnoœci¹ utworów Jana Sebastiana Bacha,  Antonio Vivaldiego, Felixa 
Mendelssohna, Maxa Regera i innych.

dr hab. Tomasz Orlow

Zapraszamy na nastêpne koncerty, które odbêd¹ siê w niedzielê 23. 
paŸdziernika. Wykonawc¹ bêdzie wyk³adowca akademicki i 
improwizator . I tak : Po mszy œw. o 12.00 bêdzie 
koncert edukacyjny dla dzieci, a o godzinie 17.00 koncert improwizacji 
organowych na zadane przez publicznoœæ tematy. Mo¿na przynieœæ 
przygotowane nuty.                                                                                                  
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Wac³aw - król, mêczennik
(907 - 929)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 28. wrzeœnia

W Polsce prze¿ywamy obecnie rok 
Jubileuszowy 1050 - lecia Chrztu naszej 
Ojczyzny. Ten akt dokona³ siê dziêki 

zaanga¿owaniu D¹brówki (Dobrawy), ¿ony 
Mieszka I, która by³a chrzeœcijank¹.

Otó¿ by³a ona córk¹ czeskiego w³adcy 
Boles³awa zwanego Okrutnym. Oto kilka historii 
tej rodziny.

Po œmierci ksiêcia Czech Wratys³awa I, ze 
wzglêdu na to, ¿e starszy syn Wac³aw by³ 
ma³olatem, rz¹dy objê³a jego matka Drahomira - 
jeszcze poganka - przyczyni³a siê do renesansu 
zwyczajów przedchrzeœcijañskich. To by³o powodem, ¿e dosz³o do 
powszechnych niepokojów, ingerencji niemieckich s¹siadów, wzajemnych 
waœni. By uspokoiæ napiêcia, Drahomira odda³a w³adzê Wac³awowi - 

wychowanemu pod wp³ywem bardzo religijnej babci œw. Ludomi³y 
(nawiasem mówi¹c uduszonej z rozkazu synowej Drahomiry). 

M³ody ksi¹¿ê Wac³aw zabra³ siê natychmiast do zagojenia ran 
zadanych chrzeœcijañstwu. Odbudowywa³ zniszczone koœcio³y, uzupe³nia³ 
szeregi duchowieñstwa, opiekowa³ siê ubogimi. Od cesarza Henryka 
otrzyma³ relikwie œw. Wita i kaza³ wybudowaæ najpierw skromny koœció³, 
który potem rozbudowywany, sta³ siê najokazalsz¹ œwi¹tyni¹ Czech.

Ksi¹¿ê Boles³aw kaza³ wybudowaæ w Starym Boles³awcu koœció³ i na 
jego konsekracjê zaprosi³ brata Wac³awa. By³ to podstêp, siepacze 
Boles³awa zabili Wac³awa 28. wrzeœnia 929. Cia³o z³o¿ono w koœciele œw. 
Wita w Pradze. Gdy w roku 963 powsta³o biskupstwo, koœció³ ten sta³ siê 
katedr¹.

Œwiêty ksi¹¿ê zosta³ natychmiast og³oszony mêczennikiem œwiêtym, 
patronem Pragi i ca³ych Czech. Zaczê³y siê ukazywaæ jego ¿ywoty, 
wybudowano liczne koœcio³y pod jego wezwaniem, nawet w Polsce katedra 
wawelska nosi imiê œw. Wac³awa. Trzech w³adców czeskich i dwóch królów 
polskich nosi³o to imiê: Wac³aw II (1300-1305) i Wac³aw III (1305-1306).

I ta w³aœnie córka ksiêcia zabójcy sta³a siê matk¹ chrzestn¹ w roku 966 
naszej Ojczyzny.

Ks. Henryk Bietzke 
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Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ 
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

asz Arcypasterz, ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ zaprasza³ nas 
serdecznie na uroczystoœci pogrzebowe œp Danuty Siedzikówny 
i œp Feliksa Selmanowicza, które odby³y siê w Gdañsku 

w 70. rocznicê wykonania na nich wyroków œmierci przez sprawców 
komunistycznych. W sobotê i niedzielê 27. i 28. sierpnia wielu naszych  
Parafian, przed telewizorami lub osobiœcie uczestnicz¹c w uroczystoœciach, 
a szczególnie we mszy œwiêtej w Bazylice Mariackiej oraz w kondukcie 
pogrzebowym na Cmentarz Garnizonowy, prze¿ywa³o te szczególne dni 
w ¿yciu naszej Ojczyzny. Po¿egnaliœmy naszych bohaterów, modl¹c siê, 
zgodnie z proœb¹ naszego Arcypasterza, w intencji Ojczyzny, o której 
wolnoœæ i niepodleg³oœæ walczy³o pokolenie ̄ o³nierzy Wyklêtych.

W zwi¹zku z powy¿szym chcia³bym namówiæ wszystkich, którzy bêd¹ 
podró¿owaæ siódemk¹ do lub z Warszawy, a tak¿e wodniaków, 
przep³ywaj¹cych piêknym kana³em Elbl¹g – Ostróda, o zatrzymanie siê 
w Mi³om³ynie. 

Dlaczego w Mi³om³ynie?  Otó¿ przeczyta³em w Naszym Dzienniku 
(nr 200 z 27. sierpnia), ¿e w tej miejscowoœci ko³o 
Ostródy, na prze³omie 1945. i 1946. roku 
pracowa³a w nadleœnictwie Danuta Siedzikówna - 
„ Inka”.

Obawiaj¹c siê zdemaskowania przez UB, 
skorzysta³a z pomocy ojca chrzestnego, z zawodu 
lenniczego, Stefana Obuchowicza, i rozpoczê³a 
pracê w nadleœnictwie. „Inka” legitymowa³a siê 
podrobionym zaœwiadczeniem Zarz¹du 
Miejskiego w Bia³ymstoku na nazwisko Danuty 
Iny Zalewskiej, urodzonej 3. Wrzenia 1928 r. 
w Wo³kowysku. Wystêpowa³a tak¿e pod 
zakonspi rowanym nazwisk iem Danuta  
Obuchowicz.

To w³aœnie z Mi³om³yna „Inka” posz³a do 
oddzia³u mjr. Zygmunta Szendzielarza „£upaszki, 

Œlady w Mi³om³ynie

N

który formowa³ w okolicach 
Sztumu 5. Wileñsk¹ Brygadê AK.

„Inka” mieszka³a w budynku 
nadleœnictwa, który stoi do dziœ. 
Wiadomo w którym pokoju 
pracowa³a, bo by³a kancelistk¹ 
oraz w którym pomieszczeniu 
mieszka³a.

W sobotê  27.  s ierpnia  
w centrum Mi³om³yna zosta³ 
uroczycie ods³oniêty pomnik 
Danuty Siedzikówny „Inki”.  
Wykonane z br¹zu popiersie 
Danuty Siedzikówny stoi na 
postumencie, na którym wyryte s¹ 
jej ostatnie s³owa wykrzy-czane 
przed œmierci¹: „Niech ¿yje 
Po l ska .  Niech  ¿y je  ma jo r  
£upaszka!”. Pomnik ten powsta³ 
dziêki inicjatywie i dzia³aniu 
m i e s z k a ñ c ó w  M i ³ o m ³ y n a ,  
w szczególnoœci dziêki majorowi 
Dariuszowi Kazimierczykowi 
i woluntariuszom.

„Inka” sta³a siê obecnie 
dobrym wzorem dla dzisiejszej 
m³odzie¿y. M³odych poci¹ga jej 
historia, odwaga, prawoœæ, chce 
¿yæ zgodnie z wartoœciami, za które 
z³o¿y³a najwy¿sz¹ ofiarê.

To w³aœnie przez takie 
autorytety tworzy siê nasza 
to¿samoœæ narodowa, to, kim 
j e s t e œ m y,  j a k i e  w a r t o œ c i  
wyznajemy.

                                            JJ

Inka
To przecie¿ nastolatka tylko.

Œmieszny ko³nierzyk przy sukience.
Jeszcze bawi³a siê przed chwilk¹,

w³osy spina³a tak naprêdce.

A tu przysiêga - s³owa wielkie!
I ona przy nich ca³kiem tycia:
W obliczu Boga walczyæ bêdzie

a¿ do ofiary swego ¿ycia”!

Ju¿ tatuœ z mam¹ dali przyk³ad
i czy jest wierna - patrz¹ z nieba.

Œmieræ czasem to powinnoœæ zwyk³a,
wiêc siê zachowa tak, jak trzeba...

Jak to jest - zabiæ nastolatkê?
Blask zgasiæ w oczach, zamkn¹æ usta?

Przerwaæ marzenia, co ukradkiem
snu³y siê nawet w celi pustej?

Ktoœ wyda³ wyrok i ¿y³ dalej.
Ktoœ milcza³ - nie wydoby³ g³osu.

Ktoœ prawdy nie chce s³uchaæ wcale.
Ktoœ ma awersjê do patosu...

Lecz to zdarzy³o siê pod s³oñcem!
Umar³a piêknie jak natchniona!

Na krzy¿u Chrystus konaj¹cy
Otworzy³ Ince” swe ramiona.

Barbara Lipiñska-Postawa

„

„

SERIA  KONCERTÓW 
ORGANOWYCH

Od Wielkanocy wys³uchaliœmy ju¿ piêæ koncertów wykonywanych na 
naszych nowych organach. Uczestniczy³o w ka¿dym z tych 
koncertów zazwyczaj kilkuset, 

a wyj¹tkowo w ostatnim 60 s³uchaczy 
(przyczyn¹  chyba  by³a  bardzo  
deszczowa pogoda). Oto dwa ostatnie 
koncerty.

W niedzielê, 14 sierpnia, o godzinie 
17.00 odby³ siê KONCERT MARYJNY. 
U s ³ y s z e l i œ m y  n a j p i ê k n i e j s z e  
i najs³ynniejsze Ave Maria i arie od Artystki Koncertu Maryjnego
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