
Zrodzony z mocy Eucharystii

Koœció³ rodzi siê w dniu Piêædziesi¹tnicy. Rodzi siê 
pod potê¿nym tchnieniem Ducha Przenajœwiêt-
szego, który Aposto³om ka¿e wyjœæ z Wieczernika 

i podj¹æ ich pos³annictwo. W wieczór zmartwychwstania 
Chrystus powiedzia³ im: jak Ojciec mnie pos³a³, tak i Ja was 
posy³am”. O poranku Piêædziesi¹tnicy Duch Œwiêty 
sprawia, ¿e podejmuj¹ to pos³annictwo. Wychodz¹ 
pomiêdzy ludzi.

Zanim to siê doko-
na³o, œwiat - ludzki œwiat - 
przyszed³ do Wieczer-
nika. Bo oto wszyscy 
z o s t a l i  n a p e ³ n i e n i  
Duchem Œwiêtym, i za-
czêli mówiæ obcymi 
jêzykami, tak jak im 
Duch pozwala³ mówiæ” 
(Dz 2,4). W tym darze 
j ê z y k ó w  p r z y s z e d ³  
zarazem do Wieczernika 
œwiat ludzi, którzy mówi-
li ró¿nymi jêzykami - i do 
których trzeba przema-
wiaæ ró¿nymi jêzykami, 
aby byæ zrozumia³ym, 
g³osz¹c wielkie dzie³a Bo¿e” (por. Dz 2,11).

Narodzi³ siê wiêc Koœció³ w dniu Piêædziesi¹tnicy pod 
potê¿nym tchnieniem Ducha Przenajœwiêtszego. Narodzi³ 
siê poniek¹d w ca³ym œwiecie, zamieszkanym przez ludzi 
mówi¹cych ró¿nymi jêzykami. Narodzi³ siê po to, aby iœæ na 
ca³y œwiat, nauczaj¹c ró¿nymi jêzykami wszystkie narody.

Narodzi³ siê po to, a¿eby nauczaj¹c ludzi i narody, rodziæ 
siê w nich wci¹¿ na nowo przez s³owo Ewangelii, a¿eby 
rodziæ siê w nich wci¹¿ na nowo w Duchu Œwiêtym 
z sakramentalnej mocy Eucharystii.

Ci wszyscy, którzy przyjmuj¹ s³owo Ewangelii, ci 
wszyscy, którzy karmi¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa 
w Eucharystii, pod tchnieniem Ducha Œwiêtego wyznaj¹ 
Panem jest Jezus”.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano 1983, nr 5-6
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Aby we wszystkich krajach œwiata kobiety by³y traktowane z 
czci¹ i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbêdny wk³ad w ¿ycie 
spo³eczne.

 Aby rozpowszechnia³ siê w rodzinach, wspólnotach 
i grupach zwyczaj odmawiania ró¿añca w intencji ewangelizacji i pokoju.

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
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ZESLANIE
DUCHA SWIETEGO

e smutkiem i ¿alem wspominamy wielkiego 
przyjaciela naszej Parafii - œp ksiêdza arcybiskupa ZTadeusza Goc³owskiego, który w dniu 3. maja, w 

uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski 
odszed³ do Domu Mi³osiernego Ojca w 84 roku ¿ycia, 60 
roku kap³añstwa i 33 roku biskupstwa.

Na proœbê naszego Metropolity, abpa S³awoja Leszka 
G³ódzia, we wszystkich koœcio³ach archidiecezji w dniu 
3. maja w godzinach od 17.45 do 18.00 bi³y dzwony, 
a w wieczornych mszach œwiêtych zosta³a do³¹czona 
modlitwa o spokój Jego duszy. Prócz tego w naszym 
koœciele we wtorek 3. maja o godzinie 20.00 oraz w œrodê 4. 
maja o godzinie 8.00 odprawione zosta³y msze œwiête w 
intencji zmar³ego Ksiêdza Arcybiskupa, a do dnia 
pogrzebu, który odby³ siê w pi¹tek 6. maja, codziennie o 
17.30 odmawiany by³ ró¿aniec oraz podczas nabo¿eñstw 
majowych modliliœmy siê za zmar³ego.

Zachêcamy, aby zapoznaæ siê z okolicznoœciowymi 
s³owami Metropolity Gdañskiego, które  zamieszczamy na 
stronie 3 naszego biuletynu.
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    B¹dŸ pozdrowiona, Maryjo

    Ave, o Maria

B¹dŸ pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
B¹dŸ pozdrowiona,
Matko Syna Bo¿ego!
Oblubienico Ducha Œwiêtego!
B¹dŸ pozdrowiona,
Przybytku Trójcy Przenajœwiêtszej!
To w³aœnie w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego
rozpoczynamy ka¿dy dzieñ,
ka¿d¹ pracê i modlitwê.
I tak te¿ koñczymy wszelkie dzia³anie,
mówi¹c do Ojca niebieskiego:
<<Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tob¹ ¿yje i króluje
w jednoœci Ducha Œwiêtego>>.
B¹dŸ pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
B¹dŸ pozdrowiona, Matko Syna Bo¿ego!
B¹dŸ pozdrowiona, Oblubienico Ducha Œwiêtego!
B¹dŸ pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajœwiêtszej!

B¹dŸ pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto uboga i pokorna,
b³ogos³awiona przez Najwy¿szego!
Dziewico nadziei, Proroctwo nowych czasów,
przy³¹czamy siê do Twojego hymnu chwa³y,
by s³awiæ mi³osierdzie Pana, by g³osiæ nadejœcie królestwa
i ca³kowite wyzwolenie cz³owieka.

B¹dŸ pozdrowiona Maryjo, pokorna s³u¿ebnico Pañska,
pe³na chwa³y Matko Chrystusa!
Panno wierna, œwiêty Przybytku S³owa,
naucz nas wytrwale s³uchaæ S³owa,
byæ uleg³ym g³osowi Ducha, wra¿liwymi na Jego wezwania
w g³êbi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.

B¹dŸ pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,

Matko ¿yj¹cych!
dziewicza Oblubienico u stóp krzy¿a, Nowa Ewo,
b¹dŸ nasz¹ przewodniczk¹ na drogach œwiata,
 naucz nas ¿yæ mi³oœci¹ Chrystusa i j¹ szerzyæ,
naucz nas trwaæ razem z tob¹ przy niezliczonych krzy¿ach,
na których Twój Syn nadal jest krzy¿owany.

B¹dŸ pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto wiary, pierwsza poœród uczniów!
Dziewico, Matko Koœcio³a, pomagaj nam zawsze
zdawaæ sprawê z nadziei, która jest w nas,
ufaæ w dobroæ cz³owieka i w mi³oœæ Ojca.
Naucz nas budowaæ œwiat od wewn¹trz:
w g³êbi cisz i modlitwy,
w radoœci mi³oœci braterskiej,
w niezrównanej mocy krzy¿a.

Œwiêta  Maryjo, Matko wierz¹cych, nasza Pani z Lourdes,
módl siê za nami. Amen.

B¹dŸ pozdrowiona, Matko, Królowo œwiata.
Ty jesteœ Matk¹ piêknej mi³oœci, Ty jesteœ Matk¹ Jezusa, Ÿród³em 

wszelkiej ³aski, zapachem ka¿dej cnoty, odbiciem wszelkiej czystoœci.
Jesteœ radoœci¹ w p³aczu, zwyciêstwem w boju, nadziej¹ w œmierci. 

Jak¿e s³odki jest smak Twego imienia na naszych ustach, jak¿e subtelna 
harmonia w naszych uszach, jakie¿ upojenie w naszych sercach!

Ty jesteœ szczêœciem cierpi¹cych, koron¹ mêczenników, piêknoœci¹ 
dziewic. B³agamy Ciê, oddaj nas po tym wygnaniu na w³asnoœæ Twego Syna, 
Jezusa. Amen.

Maryjo, Matko Mi³osierdzia, Ty jak nikt inny znasz Serce Twego 
Boskiego Syna. Nape³nij nas ufnoœci¹ œwiêtych, która o¿ywia³a siostrê 
Faustynê Kowalsk¹, wielk¹ aposto³kê Bo¿ego Mi³osierdzia naszych czasów.

Spójrz z mi³oœci¹ na nasz¹ nêdzê; uwolnij nas, o Matko, od pokusy 
samowystarczalnoœci i zniechêcenia oraz uproœ nam obfitoœæ zbawczego 
mi³osierdzia. Amen.

B¹dŸ pozdrowiona, Matko

Maryjo, Matko Mi³osierdzia

JUBILEUSZ MI£OSIERDZIA

Modlitwy o ³askê mi³osierdzia

Mi³osierdzie Bo¿e przez Maryjê
Koœció³ od zarania swych dziejów szczególn¹ czci¹ otacza³ Matkê Jezusa. Jest Ona Matk¹ Mi³osierdzia - Jezusa, 

który ucieleœni³ mi³oœæ Ojca niebieskiego do ludzi. Jak przypomina³ œw. Jan Pawe³ II: “Maryjê nazywamy Matk¹ 
Mi³osierdzia, poniewa¿ jest Matk¹ Jezusa, w którym Bóg objawi³ œwiatu swoje Serce przepe³nione mi³oœci¹, a u stóp 
krzy¿a Maryja sta³a siê matk¹ Uczniów Chrystusa, Matk¹ Koœcio³a i ca³ej ludzkoœci - sta³a siê Mater Miserycordiae”.

Maryja wyprasza Koœcio³owi oraz wszystkim wiernym ³aski potrzebne do pójœcia za Jezusem. Z ufnoœci¹ odwo³uj¹ siê do Jej 
wstawiennictwa wszyscy grzesznicy, którzy potrzebuj¹ Bo¿ego zmi³owania i przebaczenia. Ojej przyczynê prosz¹ chorzy, samotni, 
opuszczeni, cierpi¹cy duchowo i fizycznie.

O MI£OSIERDZIE DLA 
NASZYCH BLISKICH

Bo¿e, który przenikasz i znasz 
ka¿dego z nas, oka¿ mi³osierdzie 
naszym bliskim. Spraw, aby 
dziêki Twojej pomocy mogli ¿yæ 
wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹. 
Wspieraj ich w codziennym 
trudzie wiernoœci Ewangelii oraz 
obowi¹zkom, które wynikaj¹ 
z ich ¿yciowego powo³ania. 
Amen.

O MI£OSIERDZIE DLA 
ZMAR£YCH

Bo¿e, Ty jesteœ dawc¹ ¿ycia, 
które siê nie koñczy - oka¿ swoj¹ 
³askê i daj zbawienie tym, którzy 
poprzedzili nas ze znakiem wiary 
do wiecznoœci. WprowadŸ ich na 
ucztê niebiesk¹, aby mogli siê 
wpatrywaæ na wieki w Twoje 
mi³osierne Oblicze. Amen.

O UMIEJÊTNOŒÆ
SPE£NIANIA UCZYNKÓW

MI£OSIERDZIA

Panie, tak cia³o, jak i dusza 
potrzebuj¹ Twojego mi³osierdzia. 
Pozwól, bym rozwija³ wra¿li-
woœæ swojego serca przez 
konkretne uczynki, a pod¹¿aj¹c 
szlakiem mi³osierdzia, upodab-
nia³ siê do Ciebie, który jesteœ 
sam¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem. 
Amen.

PRZEB£AGANIE ZA BRAK 
MI£OSIERDZIA W NASZYM 

¯YCIU
Panie, ¿yjemy jak nielitoœciwi 
s ³udzy,  którzy zapomniel i  
o mi³osierdziu. Wymagania, które 
stawiamy innym, by³y zbyt 
wygórowane, a pob³a¿anie swoim 
grzechom zbyt wielkie. Nie 
chcemy tak d³u¿ej ¿yæ, bo nasze 
postêpowanie nie podoba siê 
Tobie. Amen.

Modlitewnik do Bo¿ego Mi³osierdzia, s.2013,214, DW Rafael, Kraków 2015

MODLITWY  MARYJNE  ŒW.  JANA  PAW£A II
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S³owo Metropolity Gdañskiego
w zwi¹zku z odejœciem do Domu Ojca

Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego

Credite Evangelio – „Zawierzcie Ewangelii” tak brzmia³o zawo³anie 
zmar³ego dnia 3 maja 2016 r. Ksiêdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza 
Goc³owskiego – pierwszego Metropolity Gdañskiego.

Z ca³ym oddaniem g³osi³ Ewangeliê i swoj¹ postaw¹ zachêca³ do 
zawierzenia Bo¿emu S³owu. Ca³e Jego pasterskie ¿ycie by³o wiern¹ 
i pokorn¹ realizacj¹ biskupiego zawo³ania.

Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz Goc³owski, urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1931 
roku w Piskach na Mazowszu, niedaleko £om¿y, gdzie rodzice zakupili 
gospodarstwo rolne, po powrocie z emigracji w USA. By³ najm³odszym 
z oœmiorga dzieci Feliksa i Józefy 
z domu Lemañskiej. Atmosferê 
domu rodzinnego wspomina³, 
jako g³êboko patr iotyczn¹ 
i przepojon¹ duchem wiary. 
Edukacjê rozpocz¹³ w roku 1937, 
w rodzinnych Piskach. Przerwa³ j¹ 
czas wojny. W koœciele pw. 
œw. Jana Chrzciciela w Piskach 
przyst¹pi³ te¿ do pierwszej 
Komunii œw. i przyj¹³ sakrament 
bierzmowania. 

W wieku 15 lat, w styczniu 
1946 roku rozpocz¹³ naukê 
w N i ¿ s z y m  S e m i n a r i u m  
Duchownym Ksiê¿y Misjonarzy 
œ w.  Wi n c e n t e g o  a  P a u l o  
w Krakowie. Egzamin dojrza³oœci 
z³o¿y³ w Liceum im. Króla Jana III 
Sobiesk iego  w Krakowie .  
W paŸdzierniku 1949 roku zosta³ 
przyjêty do Zgromadzenia Ksiê¿y 
Misjonarzy, w którym z³o¿y³ 
œluby wieczyste. 

Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 
z r¹k biskupa Stanis³awa Rosponda dnia 24 czerwca 1956 roku. Po studiach 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
wyk³ada³ ³acinê i prawo kanoniczne w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y 
Misjonarzy w Krakowie oraz (od 1 paŸdziernika 1960 roku) w Biskupim 
Seminarium Duchownym w Gdañsku-Oliwie. W latach 1971–1973 
i 1982–1983 sprawowa³ urz¹d rektora gdañskiego seminarium. 
W miêdzyczasie (w latach 1973–1982) by³ wizytatorem polskiej prowincji 
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie. 

22 marca 1983 zosta³ mianowany biskupem pomocniczym diecezji 
gdañskiej ze stolic¹ tytularn¹ Beneventum. Œwiêcenia biskupie otrzyma³ 17 
kwietnia 1983 r. w bazylice Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny 
w Gdañsku. Udzieli³ mu ich kardyna³ Józef Glemp, prymas Polski, któremu 
towarzyszyli Lech Kaczmarek, biskup diecezjalny gdañski, i Albin 
Ma³ysiak, biskup pomocniczy krakowski. 

Po œmierci biskupa Lecha Kaczmarka (31 lipca 1984) pe³ni³ urz¹d 
administratora diecezji. 31 grudnia 1984 roku papie¿ œw. Jan Pawe³ II 
mianowa³ go biskupem diecezjalnym diecezji gdañskiej. 25 marca 1992 
roku, w zwi¹zku z utworzeniem metropolii gdañskiej, zosta³ wyniesiony do 

godnoœci arcybiskupa metropolity. 
Od samego pocz¹tku patronowa³ rozwojowi, najpierw podziemnych, 

a póŸniej oficjalnych struktur „Solidarnoœci”. W wolnej Polsce przez wiele 
lat uczestniczy³ w pracach Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu, pe³ni³ te¿ 
obowi¹zki Duszpasterza Ludzi Pracy oraz Duszpasterza Ludzi Morza. 
Patronowa³ Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. Dwukrotnie: w roku 1987 
i 1999 goœci³ w Gdañsku papie¿a Jana Paw³a II podczas jego podró¿y 
apostolskich do Polski. 

Arcybiskup Tadeusz Goc³owski przez lata swojej pos³ugi, jako kap³an 
i biskup, wniós³ ogromny wk³ad w formacjê intelektualn¹ oraz duchow¹ 
wielu kap³anów i ludzi œwieckich. Niestrudzenie i z wielkim oddaniem 
s³u¿y³ wiernym najpierw Diecezji, a póŸniej Archidiecezji Gdañskiej. Dba³ 
o kontakt ze œwiatem nauki, kultury i œrodowiskami twórczymi, by³ 
opiekunem wielu wa¿nych inicjatyw spo³ecznych. Jako Arcybiskup 
Emeryt, do ostatnich chwil pe³ni³ pos³ugê pastersk¹ w Archidiecezji 
Gdañskiej.

Odwiedzaj¹c Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza w szpitalu za ka¿dym 
razem zapewnia³em go o modlitwie, bliskoœci i wsparciu nas wszystkich. 

Do koñca pozosta³ wierny modlitwie, któr¹ obejmowa³ potrzeby ca³ego 
Koœcio³a, ale szczególne miejsce w Jego sercu zawsze zajmowa³ Koœció³ 
Gdañski. Mo¿emy byæ pewni, ¿e bêd¹c ju¿ po drugiej stronie ¿ycia nadal 
modli siê za nas. My tak¿e o Nim nie zapominajmy w swoich modlitwach. 

Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz Goc³owski zmar³ w Uroczystoœæ 
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2016 r., 
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdañsku, w 85 roku ¿ycia, 60 
roku kap³añstwa i 33 roku biskupstwa.

Odszed³ od nas w og³oszonym przez papie¿a Franciszka 
Jubileuszowym Roku Mi³osierdzia, kiedy ze szczególn¹ uwag¹ rozwa¿amy 
orêdzie o Mi³osierdziu Boga, który pochyla siê nad ka¿d¹ ludzk¹ bied¹, a dla 
ka¿dego jest niewyczerpanym Ÿród³em nadziei i wezwaniem do czynnego 
okazywania mi³osierdzia braciom. Orêdzie Mi³osierdzia Bo¿ego zawsze 
by³o Mu bliskie i drogie. Historia jakby wpisa³a je w tragiczne 
doœwiadczenie drugiej wojny œwiatowej. W tych trudnych latach i czasie 
powojennego zniewolenia by³o ono szczególnym oparciem 
i niewyczerpanym Ÿród³em nadziei.

To nie przypadek, ¿e Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz zosta³ wezwany przez 
Boga w tym szczególnym roku. Swoim gorliwym kap³añskim ¿yciem, 
któremu rytm wyznacza³a Eucharystia, zas³u¿y³ sobie, by pod szczególnym 
patronatem œw. Siostry Faustyny i B³ogos³awionych Kap³anów Gdañskich 
wejœæ do domu Ojca po zas³u¿on¹ nagrodê ¿ycia wiecznego.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ Wszystkim za jakiekolwiek dobro 
wyœwiadczone Zmar³emu, zw³aszcza w ostatnim czasie choroby. Specjalne 
s³owa wdziêcznoœci w imieniu Œp. Zmar³ego kierujê pod adresem lekarzy 
i s³u¿by medycznej oraz tych, którzy sw¹ obecnoœci¹ towarzyszyli Mu do 
ostatnich chwil ¿ycia.

Wszystkim, którym œmieræ Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza sprawi³a 
ból, wyra¿am moje serdeczne wspó³czucie. Niech pamiêæ o jego piêknym 
¿yciu pomo¿e im przezwyciê¿yæ smutek, a nasza wdziêcznoœæ za wszelkie 
dobro, jakiego doznaliœmy przez ¿yczliw¹ i pe³n¹ mi³oœci obecnoœæ, niech 
zamieni siê w modlitwê tak¿e za bliskich i przyjació³ Zmar³ego. Nieœmy 
dalej tê dobroæ, ¿yczliwoœæ, której doœwiadczaliœmy od Œp. Ksiêdza 
Arcybiskupa Tadeusza. Niech pamiêæ o Nim zapala nas do takiej gorliwoœci 
o sprawy Bo¿e, jaka cechowa³a Jego osobê.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

/-/ S³awoj Leszek G³ódŸ
Arcybiskup

By³ z nami po raz ostatni... Dziêkujemy!
By³ na organowym koncercie inauguracyjnym w Poniedzia³ek wielkanocny, cieszy³ siê z nami z nowych organów i podziwia³ ich brzmienie...



4 RODZINA   OSOWSKA  NR 5(199)                                                                                                         

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Urszula Ledóchowska - urszulanka
(1865 - 1939)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 24. maja

Jeœli ktoœ bêdzie na po³udniu Polski, proszê koniecznie odwiedziæ Lipnicê 
Murowan¹. S³ynie ta miejscowoœæ nie tylko z ogromnych palm na 
Niedzielê Palmow¹ - zawsze tego dnia mo¿na w telewizji ogl¹daæ 

niezwykle wysokie palmy rywalizuj¹ce o pierwszeñstwo w konkursie. Ale to 
z tej parafii pochodzi³ œw. Szymon z Lipnicy, ¿yj¹cy w XV wieku - absolwent 
Akademii Krakowskiej, bernardyn - wybitny kaznodzieja i asceta; zmar³ 
w opinii œwiêtoœci, opiekuj¹c siê chorymi w czasie zarazy. Mia³ zaledwie 
40 lat; kanonizowany przez Benedykta XVI.

Ale jeszcze bardziej znana by³a rodzina Ledóchowskich - ich dworek to 
dzisiaj muzeum poœwiêcone tej rodzinie. A by³a to rodzina zupe³nie 
wyj¹tkowa: starsza siostra Maria to b³ogos³awiona “matka: Afryki, wielka 
misjonarka; Urszula - zakonnica b³ogos³awiona w 1983 roku w Poznaniu, 
a w 20 lat potem og³oszona œwiêt¹ w Rzymie przez Jana Paw³a II; m³odszy 
brat - W³odzimierz, genera³ Jezuitów, zwany czarnym papie¿em ze wzglêdu 
na ogromne znaczenie i zas³ugi dla Stolicy Apostolskiej; wreszcie Tadeusz - 
genera³ Wojska Polskiego w wolnej ju¿ OjczyŸnie.

Jeszcze dodamy, ¿e ich ojciec za udzia³ w powstaniu styczniowym zosta³ 
z terenu Polski wydalony - osiedli³ siê w Austrii. Natomiast brat ojca by³ 
prymasem Polski, w czasie tzw. kulturkampfu przeœladowany i wiêziony 
przez Prusaków.Widaæ wyraŸnie, jakiego formatu by³a to rodzina.

Ale wracajmy do naszej bohaterki œw. Urszuli. Urodzona w Austrii, 
studiowa³a jednak w Krakowie i tam te¿ wst¹pi³a do zgromadzenia 
urszulanek. Pocz¹tkowo pracowa³a jako kierowniczka internatu dla 

studentek szkó³ wy¿szych w 
Krakowie. W roku 1907 na 
polecenie prze³o¿onych 
wróci³a do stroju œwiec-
kiego, bo zosta³a wys³ana 
do Petersburga, by tam 
pokierowaæ internatem 
i szko³¹ Liceum œw. Kata-
rzyny. Po wybuchu I wojny 
œwiatowej zmuszono j¹ do 
opuszczenia miasta. Wobec 
tego w krajach skandy-
nawskich prowadzi³a ró¿-
norodn¹ dzia³alnoœæ, by 
pomagaæ zw³aszcza pols-
kim dzieciom, najczêœciej 
s i e r o t o m  w o j e n n y m .  
Gromadzi³a ich w jednym miejscu, ¿ywi³a, kszta³ci³a. Za to zosta³a 
odznaczona orderami Polonia Restituta i Krzy¿em Niepodleg³oœci.

Po wojnie w roku 1919 wróci³a do Polski z ogromn¹ rzesz¹ polskich 
sierot. Dla nich uda³o jej siê zorganizowaæ wielki oœrodek wychowawczy 
w Pniewach w poznañskim. Wkrótce poprosi³a papie¿a Benedykta XV 
o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, którego zadaniem by³a praca 
wychowawcza i s³u¿ba Bogu. Charyzmatyczna praca œw. Urszuli sprawi³a 
niebywa³y rozrost tego zgromadzenia, które dzisiaj liczy ponad 1000 sióstr. 
Sama zaœ za³o¿ycielka zmar³a w Rzymie w 1939 roku, a jej relikwie s¹ 
w kaplicy w Pniewach. 

Ksi¹dz Henryk Bietzke 
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GOŒCILIŒMY  PIELGRZYMKÊ

W pi¹tek 6. maja po godzinie 10.00 goœciliœmy w naszej Parafii 
pielgrzymów z Katedry, udaj¹cych siê ju¿ po raz 348. na Kalwariê 
Wejherowsk¹. Piêknym naszym zwyczajem jest, ¿e Parafianie 

czynnie uczestnicz¹ w podejmowaniu pielgrzymów. 
Gor¹co dziêkujemy 

P a n i o m  i  P a n o m  
z Parafialnego CARITAS 
i Rodziny Ró¿añcowej, 
którzy bezpoœrednio zaan-
ga¿owali siê w przygo-
towanie poczêstunku dla 
pielgrzymów. 

Dziêkujemy równie¿ 

tym wszystkim, którzy 
przyczynili siê do tego 
poczêstunku, przynosz¹c 
ró¿ne produkty.

SERDECZNE 
                BÓG ZAP£AÆ.

FIGURA 
ŒW. WOJCIECHA

W tym roku obchodzimy 1050-lecie chrztu 
Polski .  Aby uczciæ  ten Jubi leusz  
chcielibyœmy, by w naszym koœciele stanê³a 

figura Œw. Wojciecha - g³ównego Patrona naszego kraju 
i naszej archidiecezji. Œw. Wojciech by³ u pocz¹tków 
chrztu Polski - On w 997 r. ochrzci³ Gdañszczan.

Zapraszamy do fundacji figury Œw. Wojciecha. 
Gdyby ktoœ z Parafian chcia³ ufundowaæ figurê 
Œwiêtego  - serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z ksiêdzem Proboszczem.

PROCESJA BO¯EGO CIA£A
W czwartek 26.maja bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ Najœwiêtszego 

Cia³a i Krwi Chrystusa tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em. Msze œw. 
w tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 - po której 
wyruszymy z procesj¹ i po procesji ok. 12.30; nastêpne o godzinie  16.00, 
20.00 (nie ma mszy o 13.30). 

Procesja wyruszy po Mszy œw. o godz. 10.30. Trasa procesji - jak 
w roku ubieg³ym. Poni¿ej dla przypomnienia szkic trasy.

    Bardzo serdecznie prosimy o 
pomoc s¹siedzk¹ przy instalowaniu 
o³tarzy polowych, prosimy o 
przystrojenie trasy. Panie i dziewczêta 
prosimy o przygotowanie chor¹gwi, 
ró¿añca,  f igury Matki  Bo¿ej  
Fatimskiej i wziêcie ich na swe 
r a m i o n a .  Z a p r a s z a m y  t a k ¿ e  
dziewczynki do sypania kwiatków.
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    Bardzo serdecznie prosimy o pomoc 
s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy 
polowych, prosimy o przystrojenie 
trasy. Panie i dziewczêta prosimy 
o przygotowanie chor¹gwi, ró¿añca, 
figury Matki Bo¿ej Fatimskiej i wziêcie 
ich na swe ramiona. Zapraszamy tak¿e 
dziewczynki do sypania kwiatków.
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III o³tarz na szczycie bloku 33 na skarpie
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