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PRZEBUDOWA  FASADY
NASZEGO  KOŒCIO£A

Przystàpiliúmy do modernizacji naszej úwiàtyni. Gùównym jej 
zamiarem, spowodowanym potrzebà zwiækszenia energooszczædnoúci 
koúcioùa, jest termomodernizacja, wiàýàca siæ ze zmianà materiaùu 
osùonowego úcian zewnætrznych (z witrolitu na dobrze izolowanà 
przeszkolonà úcianæ) oraz przebudowà strefy wejúciowej do úwiàtyni. 

Chcielibyúmy, aby ta modernizacja byùa wspólnym dzieùem Parafian. 
Miêdzy innymi w tym celu, na  naszego biuletynu, przedstawiamy 
naszym Czytelnikom informacje dotycz¹ce formalnoœci, zwi¹zanych z 
przekazywaniem darowizn na cele koœcielne. I ju¿ w tym miejscu 
dziêkujemy za wszelk¹ okazan¹ ¿yczliwoœæ. Bóg zap³aæ!
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Intencje modlitewne na wrzesieñ
Ogólna:

Misyjna:

 Aby niepe³nosprawni umys³owo otaczani byli mi³oœci¹ i 
pomoc¹, których potrzebuj¹, by godnie ¿yæ.

 Aby chrzeœcijanie, natchnieni S³owem Bo¿ym, anga¿owali siê 
w s³u¿bê ubogimi cierpi¹cym

  Nasza wspólnota parafialna w bie¿¹cym roku 
obchodzi 34. Imieniny oraz 34. rocznicê 
pierwszej mszy œw. odprawionej 14. wrzeœnia 
1980. roku  "na r¿ysku"

Uroczysta suma odpustowa odprawiona 
zostanie w niedzielê 14. wrzeœnia o godz. 12.30. 
Mszy œwiêtej, koncelebrowanej przez kap³anów 
naszego Dekanatu, przewodniczyæ bêdzie ks. . 

W tym dniu mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny.

Krzy¿ przezwyciê¿y³ z³o i œmieræ

K rzy¿  Chrys tusa  na  Kalwar i i  j e s t  
œwiadectwem mocy tego z³a wobec samego 
Syna Cz³owieczego: wobec Tego, który 

jeden ze wszystkich synów ludzkich, ze swej natury 
by³ niewinny i bezwzglêdnie wolny od grzechu, 
którego przyjœcie na œwiat pozostaje poza 
pierworodnym dziedzictwem grzechu, poza 
niepos³uszeñstwem Adama. I oto w³aœnie w Nim, 
w Chrystusie, zostaje wymierzona sprawiedliwoœæ 
grzechowi z a cenê Jego ofiary, Jego pos³uszeñstwa 
“a¿ do œmierci”. Tego, który by³ bez grzechu, Bóg 
“dla nas grzechem uczyni³”. Zostaje równie¿ 
wymierzona sprawiedliwoœæ œmierci, która od 
pocz¹tków dziejów cz³owieka sprzymierzy³a siê 
z grzechem. Sprawiedliwoœæ œmierci  za cenê œmierci 
Tego, który by³ bez grzechu, i który jeden móg³ - 
przez swoj¹ œieræ - zadaæ œmieræ œmierci. W ten 
sposób Krzy¿ Chrystusa, w którym Syn, wspó³istotny 
Ojcu, oddaje pe³n¹ sprawiedliwoœæ samemu Bogu, 
jest równoczeœnie radykalnym objawieniem 
mi³osierdzia, czyli mi³oœci wychodz¹cej na spotkanie 
tego, co stanowi sam korzeñ z³a w dziejach 
cz³owieka: na spotkanie grzechu i œmierci.

Krzy¿ stanowi najg³êbsze pochylenie siê Bóstwa 
nad cz³owiekiem, nad tym, co cz³owiek - zw³aszcza 
w chwilach trudnych i bolesnych - nazywa swoim 
losem. Krzy¿ stanowi jakby dotkniêcie odwieczn¹ 
mi³oœci¹ najboleœniejszych ran ziemskiej egzystencji 
cz³owieka.

Encyklika Jana Paw³a II Laborem Exercens, 7

SWIETO
PODWYZSZENIA

KRZYZA SWIETEGO

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(czerwiec, lipiec 2014):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Kacper Rompa, 08.06.2014
Adam Centkowski, 08.06.2014
Mateusz Om¹kowski, 29.06.2014
Kacper Om¹kowski, 29.06.2014
Igor Ucal, 29.06.2014
Barbara Fiuk, 06.07.2014
Zuzanna Kupczak, 06.07.2014
Mateusz Butrym, 13.07.2014
Milan Rachwa³, 13.07.2014
Nicole W¹do³owska, 13.07.2014
Zuzanna Zawadzka, 13.07.2014
Lena Bukowska, 13.07.2014
Weronika Szatrowska, 27.07.2014

Magdalena Kosa³ka i Bart³omiej Kowalski, 05.07.2014
Dorota Leœniowska i Adam Wodkowski, 19.07.2014
Alicja Dymowska i Mateusz Jasiñski, 26.07.2014

Henryk Litwiñski, l. 75
Józef Cieœliñski, l. 58
Aleksy Œwietlik, l. 75
Krystyna Kulik Liberadzka, l. 69

foto Wojciech Kapusta
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Istnieje mo¿liwoœæ odliczenia darowizny od dochodu podatnika. 
Odliczeniu od dochodu podlegaj¹ m. in. kwoty darowizn 
przekazywanych na Koœció³. Nie ka¿da darowizna mo¿e jednak daæ 

prawo jej pe³nego odliczenia. Tylko okreœlone cele oraz kwoty darowizn 
pozwalaj¹ skorzystaæ z ulgi.

Darowizny na Koœció³ mog¹ dotyczyæ ró¿nych celów. Odliczenie od 
dochodu dotyczy miêdzy innymi darowizny na cele kultu religijnego 
(„darowizna na cele kultu religijnego” – takie okreœlenie nale¿y wpisaæ w 
tytule przelewu). Pojêcie „kultu religijnego” ma bardzo szeroki zakres. 
Mieszcz¹ siê w nim dzia³ania dotycz¹ce obiektów sakralnych i zwi¹zanej 
z nimi infrastruktury a tym samym - równie¿ modernizacja naszej œwi¹tyni. 

Odliczenie od dochodu przys³uguje w wysokoœci dokonanej 
darowizny, nie wy¿szej jednak ni¿:

- 10% dochodu uzyskanego w danym roku dla osób prawnych (Art. 18 
ust 1 pkt. 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
- 6% dochodu uzyskanego w danym roku dla osób fizycznych (Art. 26 pkt.1 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Co wa¿ne 6% darowizn mo¿e byæ przekazane na wszystkie cele 
dobroczynnoœci liczone ³¹cznie. Odliczenie kwoty darowizny od dochodu 
powoduje zmniejszenie wartoœci nale¿nego podatku dochodowego.

Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez 
podatnika. Zatem ³¹czna wartoœæ darowizn przekazanych na cele: 
kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców 
krwi organizacji po¿ytku publicznego nie mo¿e przekraczaæ kwoty 
stanowi¹cej 6% dochodu.

UWAGA: Jeœli ³¹cznie wartoœæ ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu 
podlega maksymalnie w³aœnie to 6% - nadwy¿ka nie mo¿e byæ odliczana. 
Do limitu nie wlicza siê 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji 
po¿ytku publicznego.

Poni¿ej przedstawiamy przyk³adow¹ symulacjê: 
Zwrot podatku, jaki otrzymamy przy rocznym rozliczeniu, zale¿ny jest 

od dochodów podatnika oraz kwoty darowizny. Za³o¿yæ mo¿na jednak, ¿e 
przy najwy¿szym limicie darowizny, czyli 6% dochodu, o tyle w³aœnie 
obni¿ymy podstawê opodatkowania (czyli nasz dochód – obliczany poprzez 
odliczenie od przychodu kosztów uzyskania). W konsekwencji nasz podatek 
nale¿ny wed³ug pierwszego stopnia skali (18%) mo¿e obni¿yæ siê 
maksymalnie o kwotê 18% z 6% dochodu danej osoby.

Przy za³o¿eniu zatem, ¿e po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu 
podatnikowi zostanie dochód 31.584,28 z³, to bez ulgi z tytu³u darowizny 
oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne zap³aci on podatek 
2.681,00 z³. 

Maksymalna darowizna mo¿liwa do odliczenia w rozliczeniu rocznym 

mog³aby wynieœæ zatem 6% kwoty 31.584,28 czyli 1.895,06 z³ co daje 
kwotê do opodatkowania: 

31.584,28 – 1.895,06z³. = 29.689 z³
Podatek do zap³aty (po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie 

zdrowotne) i zaokr¹gleniu wyniesie 2.340 z³. 

Faktyczny zwrot podatku wyniesie zatem 341 z³.

Wymagane dokumenty
Podatnik dokonuj¹cy darowizny na cele kultu religijnego ma 

obowi¹zek wykazaæ darowiznê w deklaracji podatkowej wskazuj¹c:
 wartoœæ darowizny, wartoœæ odliczenia oraz dane identyfikuj¹ce 
obdarowanego, w szczególnoœci jego nazwê i adres. 

UWAGA: Emeryci, renciœci i inne osoby, które zosta³y rozliczone 
z dochodu za dany rok i otrzyma³y PIT-40, w celu skorzystania z ulgi z tytu³u 
dokonanej darowizny musz¹ dokonaæ rozliczenia na druku PIT-37.

Dane dotycz¹ce darowizny wpisujemy do za³¹cznika – PIT/O – 
w czêœci D do rozliczenia rocznego, które nale¿y z³o¿yæ do 30 kwietnia roku 
nastêpnego po roku podatkowym. Do deklaracji nie trzeba za³¹czaæ dowodu 
wp³aty, udostêpniæ go nale¿y w przypadku wezwania ze strony Urzêdu 
Skarbowego.

Darczyñca przekazuj¹cy pieni¹dze – musi posiadaæ dowód wp³aty na 
rachunek bankowy obdarowanego. Dokument ten nale¿y zachowaæ przez 
5 lat.

Gotowy druk formularzamo¿na pobraæ ze strony Zbawiciela: 
http://www.zbawiciel.gda.pl/images/phocagallery/2010/druk_wplaty_2.pdf

Bóg zap³aæ za wszelk¹ ¿yczliwoœæ!

Jubileuszowy
Turniej Szachowy

W
 

  czwartek 26. czerwca zakoñczy³ siê Jubileuszowy Turniej 
Szachowy, zorganizowany z okazji 50 rocznicy Œwiêceñ 
Kap³añskich ks. Henryka. Przez piêæ miesiêcy kilkunastu 

szachistów walczy³o o piêkne puchary. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom sukcesów w tej królewskiej grze.

Po¿egnaliœmy ks. £ukasza

Z dniem 1. lipca, na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Metropolity, 
zakoñczy³ pos³ugê w naszej parafii ks. £ukasz Babul. Serdecznie 
dziêkujemy ks. £ukaszowi za 3 lata wspólnej pracy, zw³aszcza za 

pracê z LSO i dzieæmi i ¿yczymy Mu Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w nowej 
parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie.

Parafia nasza po¿egna³a ksiêdza £ukasza w niedzielê 29. czerwca, 
podczas mszy œwiêtej o godzinie 12.30 (zdjêcie poni¿ej).

„Prawda fundamentem wychowania”

IV TYDZIEÑ WYCHOWANIA
w dniach od 14. do 20 wrzeœnia

www.tydzienwychowania.plNa stronie: , w zak³adce: 
„Materia³y na IV Tydzieñ Wychowania”, mo¿na zapoznaæ siê 
z materia³ami dla rodziców, nauczycieli i katechetów.

DAROWIZNA NA CELE KOŒCIELNE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
ul. Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Konto parafialne
Numer rachunku: 

IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
NORDEA Bank Polska S.A.

Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. w Gdañsku
ul.Balcerskiego 2; 80-299 Gdañsk



PIELGRZYMKI  ROWEROWE DO  CZÊSTOCHOWY

Od kilkunastu lat, z Gdañska Osowy wyrusza³y ka¿dego lipca pielgrzymki 
rowerowe do Czêstochowy. Pocz¹tkowo trasa prowadzi³a bezpoœrednio 
z Gdañska do Czêstochowy. Z up³ywem lat zmieniano jej przebieg, ale 

zawsze na trasie pielgrzymki musia³a byæ Czêstochowa. Po drodze odwiedzano 
równie¿ inne sanktuaria, jak: Licheñ, Gietrzwa³d, Stoczek Warmiñski, Œwiêta 
Lipka, Studzieniczna, Ró¿anystok, Pratulin, Ostro¿any k/Drohiczyna, Góra 
Grabarka, Kodeñ, Lublin, Le¿ajsk, Stani¹tki k/ Krakowa, Kraków Mogi³a, 
£agiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, LudŸmierz, Wiktorówki (MB Królowa 
Tatr), Krzeptówki (Zakopane), Czerna, Góra œw. Anny.

Oczywiœcie kilka razy odwiedzano nasze lokalne sanktuaria 
w Matemblewie, Tr¹bkach Wielkich, Sianowie i Swarzewie. By³y te¿ sanktuaria 
poza granicami Polski jak Sanktuarium MB w Levoczy (S³owacja), czy 
sanktuarium M.B. Wspomo¿ycielki na Górze Przeproœnej w Czechach (tu 
koœció³ zosta³ zburzony przez komunistów w latach siedemdziesi¹tych 
i odbudowany w latach dziewiêædziesi¹tych).

D³ugoœæ tras pielgrzymkowych by³a za ka¿dym razem inna, od 560 km do 
1430 km, a liczba uczestnicz¹cych pielgrzymów od dwóch do siedmiu osób. 
Wiekowo najm³odszy mia³ 14 lat, a najstarszy 78 lat. W trzech pielgrzymkach 
uczestniczy³y kobiety. 

Wszystkie nasze piel-
grzymki zosta³y odnoto-
wane na Jasnej Górze.

W tym roku by³a to 
nasza  p iê tnas ta  p ie l -
grzymka. Piêciu piel-
g r z y m ó w  ( c z t e r e c h  
m i e s z k a ñ c ó w  O s o w y  
i j eden  Zakopanego)  
ruszy³o 4. lipca z E³ku (do 
E³ku dojechano poci¹giem). 

Po drodze odwiedzono 
wiêkszoœæ napotkanych koœcio³ów, ciekawych historycznie miejsc oraz przyrodniczych wspania³oœci. 
Licz¹c od E³ku do Czêstochowy - przejechaliœmy 930 km. Na ca³ej trasie doœwiadczyliœmy wielkiej 
¿yczliwoœci miejscowych ludzi. Niezale¿nie od posiadanego pisma naszego Proboszcza, w którym 
prosi o przychylnoœæ w realizowaniu naszej pielgrzymki. Z Czêstochowy do Gdañska wróciliœmy 
poci¹giem.

Trasê naszej pielgrzymki przedstawia powy¿szy odrêczny schemat.  
Feliks Najbar
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NOWY  KSI¥DZ  WIKARY  W  PARAFII

Od wtorku 1. lipca, Dekretem Metropolity Gdañskiego, rozpocz¹³ pos³ugê w naszej Parafii ks. Krzysztof 
Konkol. ¯yczymy naszemu nowemu ksiêdzu wikariuszowi Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, opieki MB 
i wstawiennictwa Œw. Józefa.

Ks. Krzysztof Konkol urodzi³ siê 13 wrzeœnia 1975 w. w Wejherowie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 
23.06.2007 z r¹k Ks. Abpa Tadeusza Goc³owskiego.

Jako kleryk praktykê akolick¹ odby³ w parafii MB Fatimskiej na gdañskiej ¯abiance, natomiast pos³ugê 
diakona pe³ni³ w parafii NMP Królowej Ró¿añca Œwiêtego na Przymorzu.

W latach 2007-2010 wikariusz w parafii Œw. Kazimierza Królewicza na Zaspie; w latach 2010-2014 
wikariusz w parafii Œw. Judy Tadeusza i Œw. Józefa w Rumi Zagórzu.

W naszej Parafii jest opiekunem Liturgicznej S³u¿by O³tarza, Eucharystycznego Ruchu M³odych, 
przygotowuje dzieci do I Komunii œw., prowadzi msze œw. dla dzieci.

Zainteresowania: teologia duchowoœci, poezja, dobre kino.

IV  PIELGRZYMKA  ROWEROWA  do  PIAŒNICY
sobota, 27 wrzeœnia 2014 r.

START: GODZ. 9.30 

Nowa trasa: dystans ca³kowity (pêtla) 40 km:
9.30

12.15 13.15
15.00)

Uczestnicy:

Warunki uczestnictwa:

przy koœciele p.w. NMP Nieustaj¹cej Pomocy REDA-REKOWO, (wejœcie od ulicy Koœcielnej).

Reda-Rekowo (START: )> ul. Koœcielna, Rekowska, Rek. Grn...> szlak leœny (po drodze m.inn. “Muza”)> Piaœnica Ma³a>Kalwaria Piaœnicka, 
ok. godz.  Kaplica Sanktuarium Piaœnickiego (modlitwa, S³owo Ks. Kustosza,...(postój do ).grób b³. Alicji Kotowskiej>szlakiem leœnym do 
jeziora Stobór>œcie¿k¹ rowerow¹ na K¹pino>Wejherowo -oœr. Orlex (przy lesie)>Reda, ul. Pucka (zakoñczenie ok. > dalej indywidualny powrót 
uczestników...

 grupy parafialne z Dekanatu Reda (Rumia) oraz pielgrzymi z innych dekanatów; osoby pe³noletnie uczestnicz¹ na w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ; m³odzie¿ niepe³noletnia z pisemn¹ zgod¹ rodziców (lub z opiekunem).

 odpowiednia kondycja (drogi rowerowe), sprawny rower, strój dostosowany do warunków pogodowych (peleryna 
przeciwdeszczowa), podrêczny prowiant i napój, dokument to¿samoœci, zachowanie przepisów ruchu drogowego i poleceñ pañstwowych s³u¿b ruchu 
drogowego i prowadz¹cego grupê.

Informacja n/t grup: og³oszenia parafialne lub e-mail: grz.bl@wp.pl
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Faustyna zakonnica (1905 - 1938)
Sekretarka Bo¿ego Mi³osierdzia

Wspomnienie liturgiczne w dniu 5. paŸdziernika

Wkrótce w naszym koœciele pojawi siê figura œw. Faustyny, a od 
wielu ju¿ lat mamy relikwie tej niezwyk³ej œwiêtej. Dlatego 
chcia³bym tej postaci poœwiêciæ kilka s³ów. 

By³a prost¹, niewykszta³con¹ dziewczyn¹ (ukoñczy³a tylko trzy klasy 
szko³y podstawowej) - “nikim” w oczach œwiata. A mo¿e dlatego Pan Jezusa 
wbra³ j¹, “ aby przypomnieæ ludziom wielk¹ Bo¿¹ tajemnicê mi³osierdzia”.

Helena Kowalska - przysz³a siostra Faustyna - urodzi³a siê w 1905 roku 
w G³ogowcu ko³o £odzi, w rodzinie rolnika. Marzy³a o ¿yciu zakonnym, ale 
wielkich szans nie mia³a. Sprzeciw rodziców, brak wykszta³cenia i brak 
wiana sprawia³y, ¿e wizja ¿ycia w klasztorze by³a bardzo mglista. Ale Jezus 
w³aœnie j¹ sobie upatrzy³. W roku 1924, podczas zabawy tanecznej w ³ódzkim 
parku “Wenecja”, nia³a widzenie Jezusa, który j¹ upomnia³: “Dok¹d ciê 
cierpia³ bêdê i dok¹d mnie zwodziæ bêdziesz?”. Wysz³a z parku, pobieg³a do 
katedry i postanawia na ¿yczenie Jezusa wst¹piæ do klasztoru. Po d³ugich 
perturbacjach i k³opotach trafi³a ostatecznie do Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bo¿ej Mi³osierdzia w Warszawie.

Wyznaczono j¹ do prac fizycznych w ogrodzie, w kuchni, w piekarni, 
w portierni. Ju¿ po 3 tygodniach chcia³a uciec, nie o takim klasztorze 
marzy³a. Absolutnie brakowa³o jej czasu na osobist¹ modlitwê i adoracjê 
w kaplicy. A tego spragniona by³a nieustannie. Jednak to Jezus zdecydowa³, 
by zosta³a.

Ob³óczyny mia³a w Krakowie. Prze³o¿one stawia³y j¹ innym siostrom 
za wzór, a te lubi³y j¹ za pogodne usposobienie i za ¿yczliwoœæ. ̄ adna z nich 
nie wiedzia³a o tym, jak intymny i intensywny jest kontakt Helenki z 
Jezusem. Otrzyma³a imiê Faustyna.

Od roku 1930 przebywa³a w P³ocku. To w³aœnie tu, 22. lutego 1930 roku, 

po raz pierwszy ujrza³a Jezusa 
takim, jakim pragn¹³ byæ czczony w 
wizerunku “przez ni¹ namalo-
wanym”, z napisem: “Jezu, ufam 
Tobie”. W roku 1933 w Wilnie 
spotka³a ks. Micha³a Sopoækê 
(obecnie b³ogos³awionego), który 
s p r o w o k o w a ³  F a u s t y n ê  d o  
powstania “Dzienniczka”. Dzisiaj 
jedna z najbardziej popularnych i 
najczêœciej t³umaczonych ksi¹¿ek 
w Polsce.

Ksi¹dz Sopoæko znalaz³ 
malarza Eugeniusza Kazimierow-
skiego, który wed³ug wskazówek 
siostry, namalowa³ obraz Jezusa 
Mi³osiernego (obecnie obraz ten 
jest w Wilnie). Natomiast w roku 
1944 obraz namalowa³ Adolf Hy³a i 
podarowa³ go ³agiewnickim 
siostrom w Krakowie, a kopie tego 
obrazu znajdujemy w licznych 
koœcio³ach i domach prywatnych na ca³ym œwiecie.

Po fizycznych cierpieniach siostra Faustyna zmar³a 5. paŸdziernika 
1938 roku w krakowskim klasztorze i tam¿e zosta³a pochowana.

Wielkim czcicielem siostry Faustyny by³ Jan Pawe³ II. To dziêki niemu 
ca³y œwiat pozna³ objawione jej orêdzie o Bo¿ym Mi³osierdziu; w roku 1994 
zosta³a b³ogosw³awiona, a w roku 2000 kanonizowana (powy¿ej obraz, 
który wisia³ w czasie kanonizacji w Watykanie). Jej klasztor krakowski sta³ 
siê œwiatowym sanktuarium, które corocznie odwiedza wielu pielgrzymów.

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

rzed 75 laty hitlerowcy rozpoczêli planow¹ eksterminacjê Narodu 
Polskiego morduj¹c w Lesie Piaœnickim najbardziej aktywnych 
Polaków, których jedyn¹ win¹ by³o to, ¿e byli Polakami, a ich 

spo³eczna aktywnoœæ, zdaniem hitlerowskich oprawców, mog³a stanowiæ 
zagro¿enie dla istnienia „1000 letniej rzeszy niemieckiej”.

Miejsce masowego mordu w Lesie Piaœnickim od 1945 roku otoczone 
by³o czci¹ nie tylko ze strony tych, których cz³onkowie rodzin zostali tam 
zamordowani. Kult mêczenników rozwija³ siê systematycznie tak, ¿e Las 
Piaœnicki zosta³ ustanowiony Sanktuarium Narodowo - Religijnym 
Archidiecezji Gdañskiej. Z tego te¿ powodu w miesi¹cach letnich w kaplicy 
leœnej  sprawowane s¹ raz w miesi¹cu msze œwiête, na które Kustosz 
Sanktuarium, proboszcz parafii Chrystusa Króla w  Wejherowie ks Daniel 
Nowak i Stowarzyszenie Rodzina Piaœnicka, serdecznie zapraszaj¹.

W miesi¹cu wrzeœniu msza œw. sprawowana bêdzie w niedzielê 
21. wrzeœnia o godz 15, a doroczne uroczystoœci z udzia³em ksiêdza 
arcybiskupa bêd¹ mia³y miejsce w niedzielê 5. paŸdziernika o godz. 11. 
Ostatnia tegoroczna msza œw bêdzie sprawowana w Lesie Piaœnickim w dniu 
11 listopada o godz 14.

75 LAT PIAŒNICY

P

W jednym z piaœnickich grobów spoczywa zmartwychwstanka siostra 
Alicja Kotowska, któr¹ Jan Pawe³ II wyniós³ na o³tarze, wraz z 108 
mêczennikami II wojny œwiatowej.

Dzia³ania eksterminacyjne nie ominê³y równie¿ mieszkañców Osowy, 
Chwaszczyna i Klukowa, o czym przypomina tablica pami¹tkowa w kaplicy 
œw Polikarpa, Biskupa i Mêczennika.

Wydaje siê wiêc konieczne i uzasadnione przypominanie o wszelkich 
formach kultywowania pamiêci naszych przodków, których ofiara ¿ycia 
niew¹tpliwie nie pozosta³a bez wp³ywu  na  mo¿liwoœæ korzystania 
z wolnoœci przez nas.

Utrzymanie tego miejsca 
pamiêci narodowej wymaga niema³o 
ró¿norodnych starañ oraz poch³ania 
znacz¹ce kwoty i co bardzo wa¿ne, 
jest mo¿liwe dziêki bardzo ¿yczliwej 
postawie w³adz samorz¹dowych 
miast i gminy Wejherowo oraz Pucka.

Wspó³dzia³anie w³adz samorz¹-
dowych pozwoli³o zbudowaæ 
w sanktuarium piaœnickim piêkn¹ 
kaplicê w kszta³cie stosu, na którym 
palone by³y zw³oki (zdjêcie po 
lewej), a ponadto na skrzy¿owaniu 
dróg w Wejherowie zbudowano 
B r a m ê  P i a œ n i c k ¹  -  p o m n i k   
mauzoleum “ECCE PATRIA” 
(zdjêcie po prawej) stanowi¹c¹, poza 
oczywiœcie wyrazem ho³du dla 
Mêczenników, trudny do przeoczenia 
znak orientacyjny dla podró¿uj¹cych samochodami.

Nie mo¿na  pomin¹æ informacji, ¿e kaplica w Lesie Piaœnickim 
zaprojektowana zosta³a przez, znanego zapewne wielu z nas mieszkañca 
Osowy,  architekta p.  Andrzeja Sotkowskiego.

Dla rowerzystów wa¿na mo¿e byæ  informacja, ¿e od strony Wejherowa 
do Sanktuarium prowadzi bardzo dobra œcie¿ka rowerowa (~ 12 km), 
natomiast od Swarzewa mo¿na dojechaæ rowerem piêkn¹, asfaltow¹ œcie¿k¹ 
rowerow¹ do Krokowej, a stamt¹d do Piaœnicy „zwyk³¹ szos¹”, niestety 
o doœæ du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego. 

Zwolennikom pielgrzymek pieszych mo¿na poleciæ pielgrzymkê 
z koœcio³a Chrystusa Króla w Wejherowie do Piaœnicy, szczególnie w dniu 
dorocznych uroczystoœci (w bie¿¹cym roku - 5. paŸdziernika).                                                                                                                    

AB
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