
Na drodze spotkania
z Bogiem

T
“Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy 
oczekiwaæ?”(Mt 11.3)

ak Pytali uczniowie 
tego, który ca³¹ swoj¹ 
m i s j ê  p o œ w i ê c i ³  

przygotowaniu przyjœcia 
Mesjasza, uczniowie tego, 
który “mi³owa³ i przygoto-
wa³ przyjœcie Pana” a¿ do 
wiêzienia i œmierci. Teraz my 
wiemy, ¿e kiedy jego 
uczniowie postawili to 
pytanie Jezusowi,  Jan 
Chrzciciel znajdowa³ siê ju¿ 
w wiêzieniu, z którego nie 
mia³ wyjœæ.

A Jezus odpowiada, 
odwo³uj¹c siê do swoich dzie³ i do swoich s³ów, a jednoczeœnie do 
mesjanistycznego proroctwa Izajasza:

“Niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci 
doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli zmartwychwstaj¹, 
ubogim g³osi siê Ewangeliê... IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co 
s³yszycie o na co patrzycie” (Mt 11, 5, 4)

W samym centrum liturgii adwentowej znajdujemy zatem to 
pytanie skierowane do Chrystusa i Jego mesjanistyczn¹ 

odpowiedŸ.
Chocia¿ to pytanie by³o postawione tylko 

jeden raz, jednak¿e mo¿emy go stawiaæ ci¹gle na 
nowo. Nale¿y je stawiaæ. I w rzeczywistoœci bywa 
stawiane!

Cz³owiek stawia pytanie o Chrystusa. Ró¿ni 
ludzie, z ró¿nych czêœci œwiata, krajów 
i kontynentów, z ró¿nych kultur i cywilizacji, 
stawiaj¹ pytanie o Chrystusa. Na tym œwiecie, 
gdzie tak wiele uczyniono i ci¹gle siê czyni, aby 
Chrystusa otoczyæ zmow¹ milczenia, zaprzeczyæ 
Jego egzystencji i misji, albo j¹ pomniejszyæ 
i zniekszta³ciæ, powraca na nowo pytanie 
o Chrystusa. Ono powraca tak¿e wtedy, gdy mo¿e 
siê wydawaæ, ¿e zosta³o ju¿ istotnie wykorzenione.

Cz³owiek pyta: Czy ty, Chryste, jesteœ Tym, który ma 
przyjœæ? Czy Ty jesteœ Tym, który wyjaœni mi definitywny sens 
mojego cz³owieczeñstwa? Sens mojej egzystencji? Czy Ty jesteœ 
Tym, który mi pomo¿e rozpocz¹æ budowaæ moje ¿ycie ludzkie od 
samych fundamentów?

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, Poznañ

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

(paŸdziernik 2015):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Igor Ciesielski, 10.10.2015
Leon Koziñski, 11.10.2015
Jan Galiñski, 11.10.2015
Kacper Charo, 17.10.2015
Filip JóŸwiak, 24.10.2015

Ewa Sarnowska i Pawe³ Niecikowski, 03.10.2015
Kamila Pucu³a i Seweryn Ruciñski, 24.10.2015

Bogus³aw Sassak, l. 80
Anna Jeliñska, l. 68
Gra¿yna Piskorska, l. 57
Stefan Halbecki, l. 75
Marianna Sinkowska, l. 90

Intencje modlitewne na listopad
Ogólna: 

Misyjna:

Abyœmy potrafili otworzyæ siê na osobiste spotkanie i dialog ze 
wszystkimi, rówmie¿ z tymi, którzy maj¹ inne ni¿ my przekonania.

 Aby Pasterze Koœcio³a, g³êboko mi³uj¹c swoje owce, mogli 
towarzyszyæ im w drodze i podtrzymywaæ ich nadziejê.

ADWENT

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

INFORMACJE  PARAFIALNE
  W zwi¹zku z remontem chóru i instalowaniem nowych organów, 
w najbli¿szych tygodniach, a¿ do odwo³ania, msze œwiête bêd¹ odprawiane 
w dolnym koœciele.
    Po zainstalowaniu organów, na okres zimowy, zostan¹ przeniesione do 
dolnego koœcio³a wszystkie msze œwiête w dni powszednie oraz w niedziele, 
z wyj¹tkiem sumy o godzinie 10.30.
     W okresie Adwentu, w naszym dolnym koœciele, odprawiane bêd¹ msze 
œwiête wotywne o Najœwiêtszej Maryi Pannie, to znaczy

codziennie od poniedzia³ku  do soboty o godzinie 6.30. Zapraszamy 
wszystkich, a dzieci z lampionami roratnimi.

RORATY, 
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NOWY ROK
LITURGICZNY

W

Rok Œwiêty Mi³osierdzia

XXXI Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y

„Miùosierni, jak Ojciec”

1050 - lecia chrzeœcijañskiej Polski.

 pierwsz¹ niedzielê Adwentu wkraczamy w nowy rok œwiêtej 
liturgii. W roku tym obowi¹zywaæ bêdzie cykl czytañ 
niedzielnych C oraz cykl czytañ w dni powszednie II.

Rok ten bêdzie szczególny, a mianowicie:
1. 11. kwietnia 2015 r. papie¿ Franciszek bull¹ (listem) „Misericordiae 
vultus” - co mo¿emy przet³umaczyæ “Oblicza Mi³osierdzia” -  og³osi³ 
nadzwyczajny 

. 
Obchody tego nadzwyczajnego roku trwaæ bêd¹ od uroczystoœci 

Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny 8. grudnia br. do 
Niedzieli Chrystusa Króla Wszechœwiata 20. listopada 2016 roku. Dla 
wspólnoty Koœcio³a jest to Rok Jubileuszowy. 

Data 8. grudnia 2015 roku zosta³a wybrana przez Ojca Œwiêtego 
nieprzypadkowo. To dzieñ, w którym obchodziæ bêdziemy piêædziesi¹t¹ 
rocznicê zakoñczenia obrad Soboru Watykañskiego II.

Najwa¿niejszym przes³aniem papieskiego listu jest zaproszenie do tego, 
aby wyci¹gn¹æ rêce do mi³osiernego Ojca. .

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zaprezentowa³a na you tube 
5. sierpnia 2015r.. hymn Jubileuszowego Roku Mi³osierdzia (tekst hymnu 
obok). Ma on formê litanii. Refren jest w jêzyku ³aciñskim i nawi¹zuje do 
wersetu z Ewangelii œw. £ukasza „B¹dŸcie mi³osierni jak Ojciec Wasz jest 
mi³osierny” (£k 6, 36). 

2. W lipcu przyszùego roku m³odzie¿ wspólnie z papie¿em Franciszkiem 
bêdzie úwiætowa³a w Krakowie 

.
Miædzynarodowe spotkanie mùodych zbiega siæ z Rokiem 

Jubileuszowym. Spotkanie m³odzie¿y w Krakowie bædzie jednym z waýnych 
wydarzeñ Roku Úwiætego! Hasùem tego Nadzwyczajnego Jubileuszu sà 
sùowa , zapowiadajàce równieý temat najbliýszego 
Úwiatowego Dnia Mùodzieýy.

3. Jesteœmy u progu obchodów

Dziêkujemy Bogu, ¿e œwiêto to obchodzone  bêdzie w naszej Niepodleg³ej 
OjczyŸnie w Roku Jubileuszowym.

*    *    *

8. grudnia 2015 r. - papie¿ zainauguruje Jubileuszowy Rok 
Mi³osierdzia w Koœciele powszechnym.

14 - 16. kwietnia 2016 r. - centralne obchody koœcielno -  pañstwowe 
1050. rocznicy chrztu Polski w GnieŸnie i Poznaniu.

3. maja 2016 r. - Jubileuszowy Akt zawierzenia NMP Królowej 
Polski na Jasnej Górze.

20 - 25. lipca 2016 r. - centralne wydarzenia Œiatowych Dni 
M³odzie¿y w Krakowie, razem z papie¿em Franciszkiem.

paŸdziernik 2016 r. - pielgrzymka narodowa do Rzymu.

20. listopada 2016 r. - Akt Oddania Ojczyzny Chrystusowi Królowi 
w Krakowie - £agiewnikach. Zakoñczenie obchodów jubileuszu 
chrztu, dziêkczynienie za ŒDM, zakoñczenie Roku Mi³osierdzia.

 NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA
ROKU JUBILEUSZOWEGO

29. listopada 2015 r. - rozpoczêcie roku jubileuszowego chrztu 
Polski w diecezjach.
      W naszej archidiecezji w sobotê 28. listopada w Archikatedrze 
Oliwskiej nasz Arcypasterz odprawi³ uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ z okazji 
inauguracji Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski oraz powitania 
symboli Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Symbole te: Krzy¿ i Ikona 
Matki Bo¿ej, przez pierwsze dwa tygodnie Adwentu bêd¹ 
peregrynowaæ po naszych parafiach i koœcio³ach.

HYMN 
NA JUBILEUSZOWY ROK 

MI£OSIERDZIA
Nieoficjalne t³umaczenie tekstu z jêzyka w³oskiego

Misericordes sicut Pater! (x4) [Mi³osierni jak Ojciec – £k 6,36]
1. Dziêki sk³adajmy Ojcu, poniewa¿ jest dobry
In aeternum misericordia eius [Jego ³aska na wieki – por. Ps 136,6]
Stworzy³ œwiat z m¹droœci¹
In aeternum misericordia eius
Prowadzi swój lud przez historiê
In aeternum misericordia eius
Przebacza i przyjmuje swoje dzieci [por. £k 15]
In aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater! (x4)

2. Dziêki sk³adajmy Synowi, Œwiat³oœci Narodów
In aeternum misericordia eius
Który ukocha³ nas sercem z cia³a [por. J 15,12]
In aeternum misericordia eius
Od Niego otrzymujemy, Jemu siê powierzamy
In aeternum misericordia eius
Niech serce otwiera siê na g³odnych i spragnionych
In aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater! (x4)

3. Wypraszajmy od Ducha siedem œwiêtych darów
In aeternum misericordia eius
�ród³o wszelkiego dobra, Najs³odsze Pocieszenie
In aeternum misericordia eius
Przez Niego umocnieni, dajemy pokrzepienie
In aeternum misericordia eius
Mi³oœæ ma nadziejê i wszystko przetrzyma [por. 1 Kor 13,7]
In aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater! (x4)

4. Boga wszelkiego pokoju prosimy o pokój
In aeternum misericordia eius
Ziemia czeka na Ewangeliê o Królestwie [por. Mt 24,14]
In aeternum misericordia eius
£aska i radoœæ temu, kto kocha i przebacza
In aeternum misericordia eius
Bêdzie niebo nowe i ziemia nowa [por. Ap 21,1]
In aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater! (x4)

�ród³o: Oficjalna strona Jubileuszu Mi³osierdzia

Kandydaci do bierzmowania w Matemblewie

W 

  Zdjêcia z galerii na witrynie Zbawiciela

sobotê 7. listopada kandydaci, uczestnicz¹cy w naszym 
parafialnym kursie przygotowawczym do sakramentu 
bierzmowania, udali siê do Archidiecezjalnego Sanktuarium 

Matki Bo¿ej Brzemiennej 
w Gdañsku – Matemblewie. 
   O k a z a ³ o  s i ê ,  ¿ e  
zdecydowana wiêkszoœæ 
m³odzie¿y - po raz pierwszy 
w ¿yciu nawiedzi³a to œwiête 
miejsce, by Matce Bo¿ej 

zawierzyæ przygotowania do 
przyjêcia Ducha Œwiêtego.
  Pielgrzymka m³odych, przygo-
towuj¹cych siê do sakramentu 
bierzmowania, sta³a siê ju¿ w naszej 
Parafii tradycj¹. W tym roku grupa 
wraz z opiekunem – ks. Grzegorzem 
- liczy³a 24 osoby. 



Wieczór autorski 
ks. Krzysztofa

W pi¹tek 23. paŸdziernika w BETANII 
odby³ siê poetycki wieczór autorski 
ksiêdza Krzysztofa Konkola. 

Okazj¹ do spotkania z Autorem, by³o 
wydanie trzeciego ju¿ tomiku wierszy. Ze 
zdziwieniem dowiedzieliœmy siê - my, nie 
œledz¹cy na bie¿¹co ¿ycia literackiego - ¿e nasz 
ksi¹dz wikary wyda³ kolejno: tomik zatytu³owany 
“W cieniu”, przed œwiêceniami w Gdañskim 
Seminarium Duchownym; tomik zatytu³owany 
“Ksi¹dz z rozwi¹zanym butem”, który stworzy³ 
w swoim pierwszym miejscu pracy; tomik 
“Miêdzy wierszami”, ktory wyda³ w tym  roku.

Spotkanie przebiega³o w niezwykle mi³ej 
atmosferze. By³ to przegl¹d kolejnych tomików, 
polegaj¹cy na tym, ¿e bliski przyjaciel ksiêdza Krzysztofa  zadawa³ mu 
pytania zwi¹zane ze Ÿród³ami przemyœleñ poetyckich w kolejnych 
rozdzia³ach tych ksi¹¿ek, a nasz poeta ciekawie odpowiada³ na nie. 
Równolegle recytowane by³y wiersze z kolejnych tomików: przez Autora 
oraz zaproszon¹ m³odzie¿ i znajomych ksiêdza. Miêdzy innymi recytowa³ 
trzy wiersze ksi¹dz proboszcz Wojciech Tokarz. Recytacjom towarzyszy³a 
doskonale dobrana muzyka w wykonaniu zespo³u Effatha. Oklaskom nie 
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Wieczór
patriotyczny

W œrodê, 11 listopada obchodziliœmy 
Œwiêto Odzyskania Niepo-
dleg³oœci.W naszej parafii msza 

œwiêta w intencji Ojczyzny odprawiona 
zosta³a  o godzinie 18.00. Po tej mszy 
parafialny zespó³ m³odzie¿owy Effatha 
zorganizowa³ wieczór patriotyczny  
w dolnym koœciele. W programie m.in. 
wspólnie œpiewaliœmy pieœni patriotyczne, 
a m³odzie¿ recytowa³a wiersze.

Zdjêcia Daniela Kwiatkowskiego 
z galerii na witrynie Zbawiciela

by³o koñca. Ju¿ dawno w ró¿nych spotkaniach w Betanii nie by³o tak wielu 
zainteresowanych osób. Wszystkie 124 krzes³a. zestawione przez 
organizatorów, by³y zajête.

Po zakoñczeniu g³ównej czêœci imprezy i d³ugim oklaskom na stoj¹co, 
obecni zostali zaproszeni do sali obok, gdzie sk³adano osobiste gratulacje 
naszemu poecie oraz trwa³y dyskusje przy kawie, herbacie i ciastkach.

Zdjêcia Pana Mariusza Jurkiewicza mo¿na obejrzeæ w galerii na stronie 
Zbawiciela.

JJ
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Andrzej - aposto³, patron rybaków
Wspomnienie liturgiczne w dniu 30. listopada

Œ
wiêty Andrzej by³ bratem œwiêtego 
Piotra. Urodzi³ siê w Betsajdzie, ale 
potem zamieszka³ w Kafarnaum. To 

w³aœnie w ich domu czêsto pan Jezus spotyka³ 
siê ze swoimi aposto³ami, a po mêce i 
zmartwychwstaniu Mistrza, ich dom by³ 
pierwszym koœcio³em chrzeœcijañskim. St¹d 
pielgrzymi do Ziemi Œwiêtej koniecznie 
pragn¹ na tym miejscu uczestniczyæ we mszy 
œwiête j ,  a  ta  sprawowana jes t  na  
przezroczystym plexi, by mo¿na dok³adnie 
obejrzeæ piêknie zachowane mury domu 
aposto³ów.

Obaj byli rybakami i to dosyæ 
zamo¿nymi, skoro mieli w³asne ³odzie i sieci 
oraz wspó³pracowników. Pocz¹tkowo 
Andrzej nale¿a³ do uczniów œwiêtego Jana Chrzciciela, pozna³ Jezusa 

podczas chrztu w Jordanie, jednak wróci³ do Galilei do swoich zajêæ. Tam 
Chrystus wezwa³ go i jego przyjaciela Jana do póœcia za Nim. Odt¹d 
pozostali z nim a¿ do Jego œmierci, a w³aœciwie do swojej mêczeñskiej 
œmierci 30. listopada 65 roku.

Byli wiêc pierwszymi powo³anymi przez Jezusa aposto³ami, st¹d 
w Koœciele Wschodnim œwiêty Andrzej jest nazywany Protokleros 
(pierwszy powo³aniem). Jego kult by³ w Koœciele bardzo ¿ywy.

Jest patronem ma³¿eñstw, podró¿uj¹cych i rybaków, a tak¿e 
orêdownikiem zakochanych. Pomaga w sprawach matrymonialny 
i wypraszaniu potomstwa. U nas, w Polsce, istnia³ zwyczaj tak zwanych 
wró¿b andrzejkowych. Dziewczêta la³y roztopiony wosk na wodê 
i zgadywa³y z woskowych figur, jakie bêd¹ ich losy.

Pierwszy koœció³ ku jego czci wybudowano w roku 357 
w Konstantynopolu, a w Polsce najstarszy jest koœció³ w stylu romañskim 
w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Aktualnie, u nas w OjczyŸnie, imiê 
œw. Andrzeja nosi ponad 120 koœcio³ów i kaplic.

Warto jeszcze przypomnieæ, ¿e poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ na krzy¿u 
w kszta³cie X - st¹d ten krzy¿ œwiêtego Andrzeja.

Ten niezwyk³y Patron jest wspania³ym przyk³adem wiernoœci a¿ do 
koñca, a¿ do œmierci - Jezusowemu powo³aniu.

Ks. Henryk Bietzke

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
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Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

IZBA  PAMIÊCI  
W  PRZYROWIU

W

 

ieœ Przyrowie znajduje siê w gminie Stê¿yca ok. 50 km od Osowy. 
Izba Pamiêci to wydzielona czêœæ strychu na prywatnej posesji, po 
prawej stronie drogi, jad¹c od strony koœcio³a w Wygodzie do 

Kamienicy Szlacheckiej. Doje¿d¿aj¹c do du¿ego kamienia z pami¹tkow¹ 
tablic¹, po prawej stronie mamy drogê dojazdow¹ prowadz¹c¹ na górkê do 
posesji Pañstwa Bigusów. Tam znajduje siê Izba, w której mieszka³, ukrywa³ 
siê i zarazem dowodzi³ Tajn¹ Organizacj¹ Wojskow¹ „Gryf Pomorski” (TOW 
GP) jej dowódca por. Józef Dambek. Dzisiaj jest to ju¿ stylowa izba, robi¹ca 
prawdziwe wra¿enie tamtej wojennej rzeczywistoœci. W Izbie tej porucznik 
Dambek pisa³ p³omienne artyku³y do wydawanego przez TOW  GP „G³osu 
Serca Polskiego”. 

Wracaj¹c w dó³, przy pami¹tkowym kamieniu z tablic¹ poœwiêcon¹ 
¿o³nierzom Gryfa stoi dom, w którym w czasie wojny przebywa³, 
u gospodarza Jana Bloka, Augustyn Westphal, utrzymuj¹cy kontakt 
z mieszkaj¹cym u Pañstwa Bigusów Porucznikiem Dambkiem. Ca³oœæ by³a 
przemyœlana od strony taktycznej. W razie niebezpieczeñstwa zbli¿aj¹cego 
siê od strony Wygody, Westphal móg³ daæ znaki alfabetem Morsa 
(w s³oneczny dzieñ korzystano z lusterek). Mieszkaj¹cy wy¿ej por. Dambek 
móg³ uciekaæ do lasu, który by³ tu¿ za gospodarstwem.

Okolica jest przystêpna i szczególnie polecana latem. Widoki s¹ 
przepiêkne. Ludzie serdeczni i du¿o mo¿na siê dowiedzieæ. Warto obejrzeæ to 
miejsce i mo¿e z³apiemy bakcyla zwiedzania innych pobliskich miejsc 
zwi¹zanych z histori¹ TOW  „Gryf Pomorski”. 

Mianowicie, w Lasach Mirachowskich nad jeziorem Luby Goœæ jest 
odremontowany bunkier „Ptasia Wola” – w pobli¿u jest krzy¿ poœwiêcony 
przez Biskupa pelpliñskiego. Krzy¿ upamiêtnia œmieræ ¿o³nierzy Gryfa, 

k t ó r z y  z g i n ê l i  p o d c z a s  
n i e m i e c k i e j  o b ³ a w y  n a  
zdekonspirowany bunkier. 
Mo¿na te¿ jechaæ do Sikorzyna, 
aby, dogaduj¹c siê z kimœ 
znaj¹cym historiê, zobaczyæ 
miejsce œmierci dowódcy 
Gryfa. Historia zamordowania 
przez gestapo tego dowódcy 
w roku 1944  jest bowiem 
skomplikowana. Dowiaduj¹c 
siê szczegó³ów i dodatkowo 
odwiedzaj¹c Szymbark, gdzie 
jest sporo pami¹tek w Centrum 
Edukacji, warto ³¹cznie na 
zwiedzanie wygospo-darowaæ 

ca³y dzieñ. 
Trzeba zaznaczyæ, ¿e 

pierwotne miejsce ofiaro-
wane przez osobê prywat-
n¹ na upamiêtnienie 
œmierci bohaterskiego 
Dowódcy, zosta³o przez 
Gminê sprzedane, a krzy¿ 
przeniesiono do obec-
nego miejsca. 

Historycy podkreœ-
laj¹, ¿e zaciek³oœæ nie-
miecka przejêta zosta³a 
przez komunistów, którzy 
dalej tropili ¿o³nierzy 
Gryfa. Powodem by³o 
przywi¹zanie tej organi-
zacji do Koœcio³a katolic-

kiego, podkreœlane w deklaracji ideowej, gdzie zapisano: „Religia 
Katolicka, bêd¹ca wiêkszoœci¹ Narodu Polskiego powinna byæ panuj¹ca” 
oraz w przysiêdze: “Przysiêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu w Trójcy 
Œwiêtej Jedynemu i Najœwiêtszej Maryi Pannie Królowej Polski, ¿e pod 
rozkazami wyznaczonych mi dowódców rozpocznê walkê dla oswobodzenia 
Ojczyzny i Koœcio³a katolickiego”. Has³em Gryfa na gazetkach, ulotkach 
i znaczkach na dozbrojenie by³o: „Bóg i Ojczyzna”.

 Na czele Rady Naczelnej Gryfa sta³ ks. p³k Józef Wrycza, legendarny 
bohater z wojny polsko – bolszewickiej (odznaczony Krzy¿em 
Walecznych), póŸniejszy Prezes Towarzystwa Powstañców i Wojaków 
(licz¹cego 16 tys. cz³onków), proboszcz z Wiela. 

¯o³nierze Gryfa byli bardzo pobo¿ni i praktykuj¹cy. Wspomniane 
wy¿ej s³owa deklaracji w sposób naturalny oddawa³y ich postawê ¿yciow¹. 
Nie widzieli Polski bez Koœcio³a, dlatego byli zawad¹ dla w³adzy 
komunistycznej. Sam Dowódca por. Dambek bywa³ widywany z ró¿añcem 
w rêku. 

Pragnê dodaæ, ¿e wiadomo mi, i¿ ¿o³nierzem Gryfa by³ nie¿yj¹cy ju¿ 
in¿. Franciszek Pokrywko z Gdañska - Osowy.

Myœlê, ¿e warto pamiêtaæ o tych ludziach, o ich zas³ugach dla Polski 
i Koœcio³a i wzmocniæ swoj¹ refleksjê zwiedzaj¹c miejsca, w których oni 
dzia³ali.

Zenon Miller

OP£ATKI  WIGILIJNE
Trwa roznoszenie poœwiêconych op³atków wigilijnych. 

W tym roku op³atki, podobnie jak w ubieg³ym, roznosz¹ panowie 
z KSM Semper Fidelis: Andrzej Balk, Hieronim Czapowiecki, Jan 
Hordjuk, Jerzy Lisowski, Tadeusz Modrzewski, Olaf Poœpiech, Artur 
Zelewski. 

Panowie posiadaj¹ identyfikatory oraz pismo polecaj¹ce od 
ks. Proboszcza. Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.


