
Tajemnica Trójcy Œwiêtej

W

Sakrament Cia³a i Krwi Chrystusa

N

“Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu”

 Niedzielê Trójcy Œwiêtej liturgia zaprasza nas do rozwa¿ania 
centralnej prawdy chrzeœcijañstwa: Trójcy Przenajœwiêtszej. 
Jezus objawi³ nam sekrety ¿ycia Bo¿ego i jego przejawy w 

œwiecie, ujawniaj¹c, ¿e jedyny Bóg jest w trzech Osobach, równych sobie 
i odrêbnych: Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi; Syn, który wciela siê dla 
zbawienia cz³owieka; Duch Œwiêty, który przychodzi od Ojca i Syna, 
a¿eby budowaæ Koœció³ i dope³niæ wszystkich dzie³ uœwiêcenia.

Podczas niedzielnego spotkania modlitewnego pragniemy po³¹czyæ 
adoracjê owej Tajemnicy z oddaniem czci Tej, która bardziej ani¿eli 
jakiekolwiek inne stworzenie otrzyma³a poznanie owej Tajemnicy oraz - 
mo¿emy powiedzieæ - intymne jej doœwiadczenie: Maryi, Matce Bo¿ej.

Wyj¹tkowa zaprawdê i jedyna jest ³¹cznoœæ Dziewicy z Trzema 
Boskimi Osobami. Poczê³a z Ducha Œwiêtego, jest Matk¹ S³owa 
Wcielonego i synem Jej jest Syn Ojca. Któ¿ jest wiêc bli¿szy Trójcy 
Przenajœwiêtszej, ani¿eli Ona? Które ze stworzeñ mo¿e bardziej pomóc 
nam w Jej poznaniu i umi³owaniu?

To, ¿e Koœció³ jest, jak powiada Sobór Watykañski II, “ludem 
zjednoczonym jednoœci¹ Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego”, a Maryja Matk¹ 
Koœcio³a, znaczy, ¿e jedynie poprzez Jej Matczyne wstawiennictwo 
mo¿emy coraz lepiej rozumieæ, jak Duch Œwiêty buduje, zachowuje i 
doskonali jednoœæ Koœcio³a, prowadz¹c go poprzez historiê w pe³ni 
prawdy. Œwiêta Dziewica jest wybranym mieszkaniem Trójcy 
Przenajœwiêtszej, œwi¹tyni¹, w której mieszka chwa³a Trójcy. Ona 
wyprasza nam u Syna to, ¿e i my mo¿emy byæ œwi¹tyni¹ Bo¿¹, 
zamieszkan¹ i oœwiecon¹ przez Ducha Bo¿ego. To tak¿e dziêki Jej 
modlitwom Koœció³ roœnie i “zespala siê na œwiêt¹ w Panu œwi¹tyniê” (Ef 
2,21). 

“L’Osservatore Romano” 1983 nr 5-6, s.20

a dzieñ poœwiêcony szczególnej czci publicznej Eucharystii 
Koœció³ wybra³ przed wiekami czwartek po uroczystoœci Trójcy 
Przenajœwiêtszej: dzieñ Bo¿ego Cia³a, Sakramentu, zawsze 

uznawanego w Koœciele za Najœwiêtszy.
Sakrament Cia³a i Krwi Pana. Sakrament Bo¿ej Paschy. Sakrament 

Œmierci Zmartwychwstania. Sakrament Mi³oœci, która jest potê¿niejsza 
ni¿ œmieræ. Sakrament Ofiary i Uczty odkupienia. Sakrament Komunii 
dusz z Chrystusem w Duchu Œwiêtym. Sakrament wiary Koœcio³a 
pielgrzymuj¹cego i nadziei wiecznego zjednoczenia. Pokarm dusz. 
Sakrament chleba i wina: najubo¿szych postaci - a który jest naszym 
najwiêkszym skarbem i bogactwem. “Oto chleb anio³ów b³ogi dany 
wêdrowcom podczas drogi...”

Dlaczego na uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a wybrano czwartek? 
OdpowiedŸ ³atwa. Odnosi siê ona do Tajemnicy, która zwi¹zana jest 
historycznie z Czwartkiem, z Wielkim Czwartkiem.

Obchodzimy wiêc uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a w czwartek po Trójcy 
Przenajœwiêtszej, aby uwydatniæ w³aœnie owo ¯ycie, jakie daje nam 
Eucharystia. Przez Cia³o i Krew Chrystusa trwa w niej najpe³niejsze 
odbicie Trójcy Przenajœwiêtszej, skoro ¯ycie Bo¿e staje siê w tym 
Sakramencie udzia³em naszych dusz. Jest to tajemnica najg³êbsza, 
najbardziej wewnêtrzna, któr¹ ch³oniemy ca³ym naszym sercem, ca³ym 
naszym wewnêtrznym “ja”. I w takiej te¿ skrytoœci serca, w takim 
skupieniu najg³êbszym j¹ prze¿ywamy.Jednak¿e jest ten jedyny dzieñ i 
ten okres, kiedy temu, co tak bardzo wewnêtrzne, pragniemy daæ 
wymowny wyraz zewnêtrzny, publiczny. To w³aœnie w tym dniu. Jest to 
wyraz mi³oœci i uwielbienia. Koœciele œwiêty, chwal swojego Pana. Amen.

Jan Pawe³ II. Nauczanie papieskie 1978-1982. Pallotinum. Poznañ 

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
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Intencje modlitewne na czerwiec
Ogólna:

Misyjna:

 Aby osoby bezrobotne znalaz³y wsparcie i zatrudnienie, którego 
potrzebuj¹, by godnie ¿yæ.

 Aby Europa odnalaz³a swoje chrzeœcijañskie korzenie dziêki 
œwiadectwu wiary wierz¹cych.

NIEDZIELA  TROJCY  SWIETEJ

BOZE  CIALO

PROCESJA BO¯EGO CIA£A
W czwartek 19.czerwca bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ 

Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em. 
Msze œw. w  tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7.30, 9.30, 10.30, PO 
PROCESJI OK. 12.30, 16.00, 20.00 (nie ma mszy o 11.00. 

Procesja wyruszy po Mszy œw. o godz. 10.30. W tym roku przejdziemy 
now¹ tras¹. I tak: z koœcio³a przejdziemy ul. Zeusa do skrzy¿owania z ul. 
Posejdona (I o³tarz), dalej do ronda i ul. Junony do skrzy¿owania z ul. Izydy 
(II o³tarz). Nastêpnie udamy siê na Osiedle Antygony (III o³tarz na szczycie 
bloku 33 na skarpie), obejdziemy Osiedle Antygony i t¹ sam¹ tras¹ 
powrócimy do koœcio³a (IV o³tarz). Poni¿ej szkic trasy.

I N F O R M A C J E  P A R A F I A L N E
Porz¹dek mszy œwiêtych w okresie wakacyjnym bêdzie nastêpuj¹cy:
Pocz¹wszy od niedzieli 6. lipca do niedzieli 24. sierpnia msze œwiête bêd¹ 

odprawiane o godzinach 7:30, 10:30, 12:30, 16:00 oraz 20:00, czyli nie bêdzie mszy 
œwiêtych w dolnym koœciele o godzinie 9:30, a tak¿e o 11:30.

W dni powszednie w lipcu i sierpniu msze œwiête bêd¹ odprawiane o godzinach 
8:00, 17:00 i 18:00, czyli nie bêdzie mszy œwiêtej o godzinie 7:15.

Biuro parafialne i biblioteka bêd¹ w lipcu i sierpniu czynne we wtorki, œrody i 
czwartki w godzinach od 19:00 do 20:00.

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji, a doros³ym 
wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy wszyscy o niedzielnych mszach 
œwiêtych!

    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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...w Katedrze Pelpliñskiej.

W pi¹tek 16. maja odprawiono mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ w Katedrze Pelpliñskiej, miejscu œwiêceñ kap³añskich, któr¹ ks. Henryk koncelebrowa³, 
wraz z Kolegami rocznikowymi, pod przewodnictwem Biskupa Pelpliñskiego. Jak Ksi¹dz Henryk podkreœli³ w wywiadzie, koledzy z rocznika 
s¹ ze sob¹ bardzo z¿yci: “spotykamy siê wszyscy corocznie na kolejnych rocznicach i niestety pogrzebach, bo z dwudziestuszeœciu 

wyœwiêconych - dwunastu Pan zaprosi³ do siebie”.

...w naszej Parafii.

W niedzielê 18. maja odprawiona zosta³a msza œwiêta dziêkczynna, której przewodniczy³ ks. Henryk Bietzke - Z³oty Jubilat, a kazanie wyg³osi³ JE 
Ks. Bp Wies³aw Szlachetka. Parafianie t³umnie uczestniczy³i w tej wspólnej modlitwie dziêkczynnej, za 50 lat kap³añstwa Pierwszego 
Proboszcza naszej Parafii.

...w Rumskiej Farze. 

Z okazji 50-lecia kapùañstwa ks. Henryka, odprawiona zosta³a msza úwiêta dziêkczynna w Koúciele Podwyýszenia Krzyýa Úwiætego w 
Rumi (Rumska Fara), w koœciele chrztu œw., pierwszej Komunii œw. Z³otego Jubilata. Obiekt ten nale¿y do zakonu salezjanów. Ksi¹dz Henryk, 
jako dziecko, by³ tu ministrantem. Jest to przepiêkna œwi¹tynia. Zostaùa wybudowana w latach 1913-1918 w stylu neorenesansowym, orientowana, 

z wysokà wieýà od zachodu. Wyposaýenie koúcioùa stanowià neobarokowe oùtarze i ambona oraz barokowe elementy.

21. maja  

MSZE  ŒWIÊTE  JUBILEUSZOWE...

Przedstawiciele naszej Parafii na mszy dziêkczynnej w Pelplinie

Rodzina, koledzy, znajomi po mszy dziêkczynnej
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Majówka u Zbawiciela

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 1. czerwca w parafii Chrystusa Zbawiciela odby³ siê  
Festyn Parafialny pod nazw¹ „ Majówka u Zbawiciela”.  Tak jak w ubieg³ym roku 
organizatorzy zadbali o wiele atrakcji .Dla ka¿dego coœ mi³ego i tak:  dla maluchów 

zje¿d¿alnie, samochodziki akumulatorowe, kule basenowe a dla starszych koncert zespo³u 
Effatha oraz Propaganda Dei. Nie zabrak³o te¿ atrakcji kulinarnych, przesmaczne gofry, 
kie³baski, doskona³y bigos no i jeszcze ciasta. W tym roku odby³a siê licytacja ró¿nych 
przedmiotów a dochód w czêœci jest przeznaczony na Alicjê z zespo³u Effatha. Tradycyjnie 
spinki podarowane przez  ksiêdza Proboszcza uzyska³y najlepszy wynik licytacji. Wszyscy 
bawili siê doskonale i czekaj¹ ju¿ na przysz³y rok.

Organizatorzy Festynu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom, 
darczyñcom oraz wolontariuszom. Szczególne podziêkowania kierujemy do firm: 
TECHMEX, TEHACO – Marek H³adki, Malinowy Ogród, SL Sound, Lodmor, ZKM , 
Miasto Gdañsk, Lechia, Stra¿y Po¿arnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz do osób 
prywatnych ofiarodawców nagród: pañstwu Szerszyñskim, Janiszewskim.

Mamy nadziejê na pomoc w organizacji przysz³orocznego Festynu. Dziêkujemy!!!
Dziêkujemy serdecznie ks. £ukaszowi Babulowi i p. Mariuszowi Jurkiewiczowi za 

zorganizowanie festynu, sponsorom za hojnoœæ i ofiarnoœæ, wolontariuszom za 
zaanga¿owanie i poœwiêcony czas, parafianom za wspóln¹ zabawê.

Ksi¹dz Proboscz

I  KOMUNIA DRUGOKLASISTÓW

Wsobotê i niedzielê 10 i 11. maja do Sakramentu Eucharystii przyst¹pi³o po raz 
pierwszy  115 drugoklasistów 
z naszej parafii. Dzieciom 

pierwszokomunijnym ¿yczymy rados-
nego prze¿ywania przyjaŸni z Panem 
Jezusem, a rodzicom, rodzeñstwu i 
krewnym dziêkujemy za zaanga¿owanie 
siê w przygotowanie tego piêknego 
wydarzenia. Dziêkujemy serdecznie ks. 
£ukaszowi za kompleksowe przygo-
towanie dzieci poprzez katechezê i 
æwiczenia oraz przygotowanie samej 
Uroczystoœci.

WIELKI KONCERT JUBILEUSZOWY

W
 

 niedzielê 8. czerwca o godzinie 17.00, z okazji Z³otego Jubileuszu ks. Henryka, rozpocz¹³ siê Wielki Koncert Jubileuszowy Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Koncert zgromadzi³ na parkingu przed naszym koœcio³em wielk¹ liczbê naszych parafian. Orkiestra 
dêta oraz dwóch solistów wykona³a szereg utworów z repertuaru muzyki lekkiej, filmowej i popularnej. Orkiestra zebra³a wiele braw i bisowa³a 

na proœbê s³uchaczy. Wielkie dziêki naszemu ksiêdzu Proboszczowi za zaproszenie tego znakomitego zespo³u.

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ, maj 2014):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Natan Jaœ, 06.04.2014
Lena Schultka, 13.04.2014
Michalina Mozer, 13.04.2014
Aleksandra K³aczkowska, 13.04.2014
Pola Kuncio, 13.04.2014
Igor Wêsierski, 21.04.2014
Jan Gajewski, 21.04.2014
Zofia Galiñska, 21.04.2014
Micha³ Pie³uæ, 21.04.2014
Fryderyk Jankowski, 21.04.2014
Janina Telega, 21.04.2014
Kacper K³omski, 21.04.2014
Tatiana Bagrowska, 21.04.2014
Karolina Tomaszewska, 26.04.2014
Katarzyna K¹cka, 26.04.2014
Kacper Barañczuk, 04.05.2014
Julia Papaj, 04.05.2014
Gustav Filipczyk, 04.05.2014
Damian Klimowicz, 04.05.2014
Jerzy Lesner, 04.05.2014
Cezary Klein, 04.05.2014
Gabriel Ró¿ycki, 04.05.2014
Milan Majszyk, 10.05.2014

Dagmara Pierzgalska i Wojciech Warszycki, 02.05.2014
Kamila Dziemian i Jacek Latosiñski, 17.05.2014
Ewa Reszczyñska i Jaros³aw Kulesz, 17.05.2014

Kazimiera Pi¹tak, l. 90
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Z cyklu: ̄ yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Wspomnienie liturgiczne w dniu 16. czerwca

y³ wielkim polskim patriot¹, 
a r tys t¹  -  malarzem oraz  
“ m i ³ o s i e r n i k i e m ” .  B y ³  

ulubionym œwiêtym Jana Paw³a II. W 
historii jego ¿ycia Karol Wojty³a 
odnajdowa³ siebie samego. Tak, jak on, 
zainteresowania artystyczne poœwiêci³ 
na o³tarzu s³u¿by Bo¿ej. Na motywach z 
¿ycia Brata Alberta m³ody Wojty³a 
napisa³ dramat “Brat naszego Boga”. W 
roku 1983 na krakowskich B³oniach 
Ojciec œw. Jan Pawe³ II beatyfikowa³ 
Brata Alberta, a po 6 latach w Rzymie 
dokona³ jego kanonizacji.

Adam Chmielowski przyszed³ na 
œwiat w Igo³omii, w szlacheckiej 
rodzinie niedaleko Krakowa. W wieku 
18 lat wzi¹³ udzia³ w powstaniu 
styczniowym. W bitwie z Moskalami 
pod Me³chowem straci³ nogê. Po upadku 

powstania kszta³ci³ siê w Warszawie, w Monachium. Jego kolegami na 

Œw. Brat Albert Chmielowski (1845-1916)
Dobry jak chleb

B

studiach i dysputach byli tacy luminarze kultury jak Wyczó³koski, Brandt, 
Che³moñski, Witkiewicz, Modrzejewska. Adam nie zostawi³ wiele dzie³ 
swojego talentu malarskiego, chocia¿ s³ynny obraz “Ecce Homo” zawiera w 
sobie charakterystyczne przes³anie do Polaków: zdeformowane lewe ramiê 
Chrystusa, a na ubiczowanej piersi zarysowuje siê olbrzymie serce. Jest to 
jakby zachêta  do wszystkich: kierujcie siê sercem, a nie tylko rozumem i 
wyrachowaniem. Na prawdziwe bowiem cz³owieczeñstwo sk³ada siê 
cierpienie i serce. Z takim obrazem Chrystusa w sercu budowa³ Brat Albert 
domy dla najbardziej opuszczonych, z taki obrazem Chrystusa - Cz³owieka 
mamy budowaæ polski dom.

Dom to nie tylko budynki. Dom bowiem to ludzie, a budynki to jedynie 
mieszkanie. Dom to serce, którym poznaæ mo¿na g³êbiej ni¿ rozumem. Gdy 
brakuje serca, ka¿de mieszkanie staje siê wiêzieniem i udrêk¹. Dom to 
rozumienie i trwanie. W domu jest chleb dla dobrych i b³¹dz¹cych. Taki 
dom, który ciep³o zapamiêta³ z okresu swego dzieciñstwa, zapragn¹³ 
zbudowaæ dla najbardziej biednych i opuszczonych, dla ostatniej nêdzy 
fizycznej i moralnej: dla renomowanych z³odziei, paserów, pijaków, 
w³amywaczy, bandytów, prostytutek i oszustów.

Jedyn¹ drog¹, by te zamierzenia urzeczywistniæ, by³a decyzja: 
zamieszkaæ z nimi i dzieliæ ich los, ¿ycie wyrzutków spo³eczeñstwa. 
Wspólnie pokazaæ im, co to jest dom.  Dom, którego oni nie znali, bo go nie 
mieli. Jak mo¿na zatêskniæ za domem Ojca Niebieskiego, gdzie ani bólu, ani 
³zy, ani g³odu ju¿ nie bêdzie, jeœli na ziemi ktoœ nie mia³ nigdy domu, jeœli nie 
zetkn¹³ siê z domem? A Brat Albert dawa³ im chleb, my³ ich, naprawia³ ich 
³achmany, uczy³ pracy i pacierza. Przy nim nie by³i g³odni. Mieli dom.

Ks. Henryk Bietzke.

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

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

Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski - jak mawia³

 przejmowaniem przez Polskê wybrze¿a Ba³tyku nierozerwalnie 
wi¹¿e siê postaæ kaszubskiego dzia³acza  ANTONIEGO 
ABRAHAMA, pochodz¹cego z okolic Pucka. 

Urodzi³ siê we wsi Zdrada w 1869 roku. 
P o d a w a n i e  d a l s z y c h  s z c z e g ó ³ ó w  
biograficznych wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ 
pope³nienie istotnych b³êdów, gdy¿ 
pochodzi³ z bardzo biednej rodziny, przez co 
materia³ów biograficznych pozosta³o tak 
niewiele, ¿e ustalenie dat okreœlonych 
wydarzeñ z jego ¿ycia jest niezwykle 
utrudnione, co potwierdzaj¹ ró¿ne daty tych 
samych wydarzeñ (np. kiedy siê o¿eni³), 
podawane przez ró¿nych badaczy.

Na pewno wiadomo, ¿e od lat 
m³odzieñczych wêdrowa³ po Kaszubach, 
zatrudniaj¹c siê dorywczo do ró¿nych prac. 
Wiadomo równie¿, ¿e by³ gor¹cym 
propagatorem polskoœci i kaszubszczyzny, 

czemu dawa³ wyraz, organizuj¹c spotkania, najczêœciej w niedziele przy 
koœcio³ach, za co by³ wielokrotnie karany przez w³adze pruskie.

Mieszka³ w Sopocie, w Oliwie, a pod koniec ¿ycia osiad³ w  umi³owanej 
przez siebie Gdyni, która w uznaniu jego zas³ug dla budowy miasta, jak i dla 
Kaszubszczyzny, postawi³a mu w centralnym punkcie miasta, na Placu 
Kaszubskim, okaza³y pomnik.

Barwnym, ale i wa¿nym momentem dzia³alnoœci Antoniego Abrahama 
na rzecz polskoœci, jest jego nielegalny wyjazd do Pary¿a.

Kiedy w 1919 r. wysz³o na jaw, ¿e premier brytyjski sprzeciwia siê 
przyznaniu Polsce Pomorza Wschodniego z Gdañskiem, Rada Ludowa 
wys³a³a do Pary¿a, na konferencjê pokojow¹, delegacjê ludnoœci kaszubskiej, 
z Antonim Abrahamem i Tomaszem Rogal¹ na czele. Kaszubska wersja 
opowieœci g³osi, ¿e Abraham, w rozmowie z Lloydem Georgem i Thomasem 
Woodrow Wilsonem, uderzy³ piêœci¹ w stó³ i kategorycznie za¿¹da³ 
przy³¹czenia Pomorza do Macierzy. To wtedy pad³y s³ynne s³owa: "Nie ma 
Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski".

 Powróci³ do odrodzonej Rzeczpospolitej z armi¹ gen. Józefa Hallera w 
1919 r., uczestniczy³ w obejmowaniu Pomorza i uroczystych zaœlubinach 
Polski z morzem 10 lutego 1920 r. w Pucku, oficjalnie witaj¹c genera³a 
Hallera i czêstuj¹c go tabak¹.

Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w 1922 r. otrzyma³, od prezydenta Stanis³awa 
Wojciechowskiego, Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

ANTONI  ABRAHAM

Z

W sierpniu 1920 r. zamieszka³ na piêterku domu przy ul. Starowiejskiej 
30 w Gdyni. Antoni Abraham zmar³ 23 czerwca 1923 r. w domu w Gdyni, 
który odt¹d zaczêto okreœlaæ Domkiem Abrahama. Spocz¹³ na cmentarzu na 
Oksywiu, zgodnie ze swoim ¿yczeniem. Uroczystoœæ zgromadzi³a t³umy 
mieszkañców, towarzyszy³ jej dŸwiêk syren cumuj¹cych w porcie statków. 
Obecnie w jego domu znajduje siê czêœæ zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, 
jego imiê nosz¹ ulice i szko³y na Pomorzu, a postaæ upamiêtniaj¹ pomniki 
m.in. w Gdyni i Pucku.

Tragiczna historia rodziny Abrahama sprawi³a, ¿e nikt nie dopilnowa³ 
p a m i ¹ t e k  p o  j e d n y m  z  
n a j w i ê k s z y c h  K a s z u b ó w  
Pomorza XIX i XX wieku.

Muzeum Gdyni posiada 
Krzy¿ Kawalerski Polonia 
Restituta, który Antoni Abraham 
otrzyma³ przed œmierci¹ od 
Prezydenta RP Stanis³awa 
Wojciechowskiego, ale to nie 
jest orygina³, a jedynie podobny 
d o  t e g o ,  k t ó r y m  z o s t a ³  
uhonorowany. Obok le¿y te¿ 
legitymacja potwierdzaj¹ca 
przyznanie krzy¿a, ale i ona nie 
jest orygina³em. Znane zdjêcie 
Antoniego Abrahama jest 
natomiast reprodukcj¹ z ksi¹¿ki 
W³adys³awa Pniewskiego.

Jest i s³ynny róg, czyli 
przechodz¹ca z r¹k do r¹k, 
tabakiera z bydlêcego rogu. 
Wed³ug legendy Antoni Abraham mia³ powiedzieæ, ¿e róg ma byæ 
przekazywany najznamienitszym Kaszubom. Jego ostatnim w³aœcicielem 
by³ równie¿ król kaszubski, pra³at Hilary Jastak, który uroczyœcie przekaza³ 
go Muzeum Gdyni.
                                                                      Z ró¿nych Ÿróde³  zebra³   AB

PS  Zachêcam do obejrzenia pomnika -zegara we wsi Zdrada (jad¹c z Redy 
w stronê Pucka, we wsi Celbowo skrêcamy w lewo, w Po³czynie jedziemy 
prosto oko³o 3 km i jesteœmy w Zdradzie). Zachêcam tak¿e, aby w niedzielê 
29. czerwca, w dzieñ uroczystoœci œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, 
uczestniczyæ w uroczystoœciach odpustowych w puckiej farze. 
Niepowtarzalnym elementem tego odpustu jest pielgrzymka rybaków z 
Helu wyp³ywaj¹cych z Jastarni i spotykaj¹cych siê w po³owie drogi z 
kutrami wyp³ywaj¹cymi na spotkanie z Pucka. Tam, na zatoce cumuj¹ce 
burta w burtê kutry tworz¹ swego rodzaju wyspê, na której sprawowane jest 
krótkie nabo¿eñstwo w intencji rybaków, którzy nie powrócili z morza. 
Nastêpnie wszystkie kutry przyp³ywaj¹ do Pucka na dalsze uroczystoœci 
odpustowe.

Brat Albert, L. Wyczóùkowski, 1902
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