
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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej. 
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 
   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .
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MIESIAC
ROZANCA  SWIETEGO

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(sierpieñ, wrzesieñ 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Maciej Borkowski 06.08.2011
Janina Nowakowska 07.08.2011
Kosma Makowski 12.08.2011
Maksymilian Makowski 12.08.2011
Miko³aj Lademann 14.08.2011
Gabriela Ryniec 14.08.2011
Maja Nowak 14.08.2011
Maciej Janas 14.08.2011
Tymon Kraszewski 14.08.2011
Micha³ Kwiatkowski 21.08.2011
Ró¿a Jezierska 28.08.2011
Nina Pawlak 04.09.2011
Milena Leœniak 04.09.2011
Zuzanna Cieœlikiewicz 11.09.2011
Miko³aj Krupski 11.09.2011
Aleksander Poœlada 11.09.2011
Micha³ Stefañski 11.09.2011
Wojciech Kopacki 11.09.2011

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Marek Makowski i Barbara Makowska 12.08.2011
Micha³ Borys i Agata Frankowicz 27.08.2011
Pawe³ Rolbiecki i Agnieszka Polañska 03.09.2011
Fabian Klekotko i Anna Swiniarska 03.09.2011
Pawe³ Gardecki i Aleksandra Lewandowska 17.09.2011

Do Pana odeszli:
W³adys³aw Schröder , l.92
Andrzej Mallek , l.51
Zofia Baranowska , l. 89
Zygmunt Sominka, l. 71
Joanna Sikora, l. 90

Wci¹¿ trwa...

Od stycznia 2011 roku trwa w naszej Parafii 
peregrynacja relikwii Œw. Siostry Faustyny. Do 
dnia dzisiejszego relikwie Orêdowniczki 

Bo¿ego Mi³osierdzia podjê³o w swoim Koœciele 
domowym 29 rodzin. Peregrynacja trwaæ bêdzie do 17. 
grudnia.  Rodziny pragn¹ce podj¹æ relikwie œw. 
Faustyny mog¹ siê zg³aszaæ bezpoœrednio do ks. 
Proboszcza.

Gor¹co polecamy to dzie³o uwadze Parafian. Niech 
zachêt¹ bêdzie krótkie œwiadectwo jednej z Rodzin, 
która przyjê³a w swoim domu relikwie Œwiêtej:
Decyduj¹c siê na przyjêcie relikwii œw. Faustyny jeszcze 

nie wiedzieliœmy, jak wielkim bêdzie to prze¿yciem dla ca³ej naszej 
rodziny. Powrót dzieci do domu, wspólne modlitwy, wyciszenie. Czas 
³aski darowany nam wszystkim, czas szczególnej bliskoœci, okazja do 
"rozmowy w duchu" i pokój w sercach. Dziêkujemy.

Rozpocz¹³ siê paŸdziernik- 
miesi¹c w szczególny sposób poœwiêcony 

Najœwiêtszej Maryi Pannie.

Biorê do rêki ró¿aniec
Jak ¿ycie w d³onie.
Pacierz po pacierzu.
Idê za Tob¹ pod górê

Szepcz¹c najprostsze s³owa:
Ojcze nasz i Zdrowaœ.
Ufam, ¿e to wystarczy
By wejœæ na Golgotê,
Z której widaæ Niebo

ks. M. Chrzanowski FDP

   „Ró¿aniec to moja ulubiona modlitwa! 
Wspania³a w jej prostocie i g³êbi. W tej 
modlitwie powtarzamy po wielokroæ s³owa, 
które Dziewica Maria us³ysza³a od 
Archanio³a i od swej kuzynki, El¿biety.(…) 
Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z g³êbi 
mojego serca zachêcam wszystkich do jej 
odmawiania”.

Jan Pawe³ II

NABOÝEÑSTWO RÓÝAÑCOWE 
30DNI POWSZEDNIE: godz. 17

30NIEDZIELA: godz. 15

100 - lecie Harcerstwa w Polsce

Serdecznie zapraszamy na koncert

HARCERSKIEJ
ORKIESTRY  DÊTEJ

z TCZEWA

Parafia p.w. Chrystusa Zbawiciela, górny koœció³
00NIEDZIELA 16. PA�DZIERNIKA godz. 17
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JMJ 2011 czyli ŒWIATOWE DNI 
M£ODZIE¯Y w Madrycie

Tego lata ponad dwudziestoosobow¹ grup¹ z naszej parafii 
wybraliœmy siê na Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Hiszpanii. 
G³ówne uroczystoœci poprzedzone by³y obchodami w diecezjach 

na terenie ca³ego kraju. Nasz wyjazd rozpocz¹³ siê piêciodniowym 
pobytem w miasteczku Molins De Rei, tu¿ obok Barcelony. Tam goœcili 
nas lokalni parafianie. Ka¿dy dzieñ zaczynaliœmy od Mszy Œwiêtej, 
odprawianej przez ksiêdza Seweryna. Nastêpnie jechaliœmy do Barcelony i 
podziwialiœmy jej uroki. Odwiedziliœmy wiele wspania³ych miejsc, w tym 
niesamowit¹ bazylikê La Sagrada Familia. Przedsmak zbli¿aj¹cych siê 
wydarzeñ zapewni³a nam msza nad samym morzem, w której 
uczestniczy³o ponad 30 tysiêcy pielgrzymów przebywaj¹cych wówczas w 
Barcelonie i jej okolicach. Ostatniego dnia razem z naszymi gospodarzami 
i wolontariuszami pojechaliœmy do Montserrat. Jest to malowniczo 
po³o¿one Sanktuarium Czarnej Madonny, g³ówny oœrodek religijny 
Katalonii. 

Kolejne cztery dni spêdziliœmy w Saragossie, gdzie w swoim 
klasztorze goœci³y nas Siostry Cysterki. Przez ten czas mieliœmy okazjê 
odpocz¹æ i wyciszyæ siê przed wydarzeniami w Madrycie. Odwiedziliœmy 
równie¿ bazylikê Santa Maria Del Pilar, kolejne miejsce zwi¹zane z kultem 
maryjnym, znane za spraw¹ figurki Najœwiêtszej Maryi Panny na 
kolumnie i zwi¹zanej z ni¹ histori¹. 

Zwieñczeniem naszej wyprawy by³y 3 dni spêdzone w Madrycie 
pe³nym pielgrzymów z ca³ego œwiata. W pi¹tek uczestniczyliœmy w 
Drodze Krzy¿owej odbywaj¹cej siê na ulicach stolicy, gdzie po raz 
pierwszy spotkaliœmy siê z Ojcem Œwiêtym. W sobotê udaliœmy siê na 
miejsce obchodów, czyli lotnisko Cuatro Vientos, gdzie oprócz nas by³o 
prawie dwa miliony m³odzie¿y. Wieczorem odby³o siê prowadzone przez 
Papie¿a nabo¿eñstwo, któremu towarzyszy³a gwa³towna burza, ulewny 

deszcz i silny wiatr, jednak nie zdo³a³y one ostudziæ radoœci m³odych. 
Na szczêœcie nawa³nica usta³a i niebawem przyszed³ ciep³y wiatr, który 
osuszy³ nasze ubrania. Noc spêdziliœmy pod go³ym niebem, a rano obudzi³o 
nas wschodz¹ce s³oñce. Wkrótce przyby³ Papie¿ i odprawi³, najwiêksz¹ od 
ponad dziesiêciu lat, Mszê œw. 

PóŸniej czeka³ nas ju¿ tylko d³ugi powrót przez Barcelonê i Warszawê, 
ale nasze wspomnienia na pewno prêdko siê nie zatr¹. Tak samo jak 
entuzjazm i radoœæ wiary, które udziela³y nam siê podczas spotkania z 
dwoma milionami m³odych i Ojcem Œwiêtym na modlitwie na lotnisku 
Cuatro Vientos.

Ola Polañska

MOJA  PIERWSZA  PARAFIA
Wywiad z ksiêdzem £ukaszem Babulem

Sk¹d ksi¹dz pochodzi?
Pochodzê z Gdañska, z BrzeŸna. Moja mama pochodzi z Kaszub, wiêc 
mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem Kaszubem, bo to dziedziczy siê po matce. 
Natomiast tata urodzi³ siê w Gdañsku, ale pochodzi z Wilna.
 Czy ma ksi¹dz rodzeñstwo?
Tak, m³odszego brata.
Gdzie chodzi³ ksi¹dz do szko³y?
Do podstawówki i gimnazjum w BrzeŸnie, a potem do energetyka, gdzie 
skoñczy³em elektrotechnikê. Równie¿ jestem ratownikiem WOPR-u, 
sternikiem jachtowym a tak¿e skoñczy³em kursy dotycz¹ce sekt i nowych 
ruchów religijnych na Uniwersytecie w Toruniu, kursy AA w Zakroczymiu 
oraz kierowania ruchem w PORD-ie oraz przez Policje.
Czy by³ ksi¹dz spokojnym dzieckiem czy ³obuziakiem?
O nie, ja to by³em ³obuziakiem. W podstawówce moja mama co drugi 
tydzieñ przychodzi³a do szko³y.
Kiedy pojawi³a siê u ksiêdza myœl o seminarium?
To jest dar i tajemnica. By³em ministrantem i lektorem od dzieciñstwa do 
szko³y œredniej i by³em zwi¹zany z Koœcio³em. Na pewno du¿¹ rolê w tym 
odegra³y te¿ piesze pielgrzymki do Czêstochowy z grup¹ bia³o-fioletow¹, 
na które chodzê ju¿ od 14 lat. Zachêci³ mnie do nich mój ksi¹dz proboszcz, 
Bernard Zieliñski, który by³ kierownikiem pielgrzymek.
Na pocz¹tku jednak chcia³em iœæ na prawo, ale z³o¿y³em papiery równie¿ 
do seminarium.
Czy pojawia³y siê w¹tpliwoœci w czasie seminarium?
Oczywiœcie, seminarium jest czasem, kiedy trzeba siê zastanowiæ i 
zdecydowaæ, czy to jest ta w³aœciwa droga. Oceny mia³em dobre, albo 
bardzo dobre, wiêc o naukê nie musia³em siê martwiæ. Ale by³y ró¿ne 
momenty zw¹tpienia, zakochania, lub kiedy widzia³em, ¿e inne osoby, 
œwieckie, s¹ bardziej uduchowione ni¿ ja. Chyba ka¿dy w tym czasie 
seminarium przechodzi kryzysy i to dobrze. Pan Jezus daje nam ten czas, 
¿ebyœmy potem w kap³añstwie mogli przetrzymaæ ró¿ne sytuacje a nie 
poddawaæ siê przy pierwszych kryzysach.
Wspomnienia z seminarium.
W seminarium by³em w kleryckim kole dyskusyjnym KAKADU, by³em 
odpowiedzialny za kserowanie, pomaga³em te¿ w sopockim Domu 
Dziecka, w poprawczaku, w hospicjum, w MONARze.
Przygody z seminarium.
Przygody w seminarium s¹. Ró¿ne fajne sytuacje siê zdarzaj¹. Raz mnie 

uratowa³ ojciec Pio. W seminarium o 21 zaczyna siê silentium sacrum, a o 22 
powinniœmy wszyscy spaæ w ³ó¿kach. Raz koledzy z rocznika przyszli do 
mnie na kawê, by³o ju¿ oko³o 23. Nagle us³yszeliœmy, ¿e skrzypi¹ schody i 
ktoœ chodzi po korytarzu a wiadomo, ¿e jak ktoœ siê krêci o tej porze to 
pewnie prorektor, który chce nas z³apaæ i powiedzieæ, ¿e przez miesi¹c nie 
mo¿emy wychodziæ z seminarium albo daæ dodatkowe zmywanie. Koledzy 
schowali siê wtedy do wnêki, w której by³a umywalka a ja uklêkn¹³em przed 
obrazkiem ojca Pio i siê zacz¹³em modliæ. Wyk³adowca wszed³, spojrza³ na 
mnie (na stole sta³y fili¿anki z paruj¹c¹ kaw¹) i powiedzia³ „Tylko nie za 
d³ugo!”.
By³ te¿ taki jelonek mosiê¿ny, który czêsto l¹dowa³ niespodziewanie w 

czyimœ pokoju, mimo ¿e potrzeba by³o czterech ch³opa, ¿eby go przenieœæ.
Gdzie mia³ ksi¹dz praktyki?
Jako akolita mia³em praktyki na Starych Szkotach, w koœciele œwiêtego 
Ignacego. Potem praktyki diakoñskie w parafii wiejskiej w Prêgowie, z 
piêknym kamiennym koœcio³em z prze³omu XIII i XIV wieku.
Bardziej ksiêdzu odpowiada parafia miejska czy wiejska?
Nie wiem jeszcze. Podczas scrutinium przed œwiêceniami ks. Arcybiskup 
zapyta³ mnie, gdzie chcê byæ: czy na ma³ej parafii czy na du¿ej. 
Odpowiedzia³em, ¿e tam, gdzie mnie ks. Arcybiskup poœle, tam trafiê, nie 
chcia³em wybieraæ. No i trafi³em do Osowej, nie jest to tak du¿a parafia, ma 
oko³o 7 tysiêcy parafian, a moja rodzinna w BrzeŸnie mia³a 15 tysiêcy. Zaœ 
w Prêgowie 2 tys. Na pewno na wiejskiej parafii nie jest siê anonimowym - 
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kap³an cieszy siê autorytetem u wiernych i to jest bardzo mi³e. Na wsi ludzie 
widz¹c ksiêdza mówi¹ „Szczêœæ Bo¿e”. W mieœcie raczej odwracaj¹ wzrok, 
nie wiem jeszcze jak jest w Osowej.
Tytu³ pracy magisterskiej?
Obraz ma³¿eñstwa i rodziny w massmediach na przyk³adzie serialu „M jak 
mi³oœæ”.
 By³a to praca na pocz¹tku psychologiczna. Potem, kiedy mój promotor ks. dr 
Bronis³aw Grulkowski zmar³ œmierci¹ tragiczn¹ w Rosji, przeszed³em do ks. 
dr Tomasza Biedrzyckiego i kontynuowa³em swoj¹ pracê jako pracê z 
Katolickiej Nauki Spo³ecznej. Praca wyj¹tkowa i odbiega bardzo od innych. 
Temat taki wybra³em, bo chcia³em by ona by³a wyj¹tkowa i twórcza.
Jak wspomina ksi¹dz swoj¹ prymicjê?
Jest to bardzo silne prze¿ycie. Po raz pierwszy odprawia siê Mszê Œwiêt¹, 
podcas której moc¹ Ducha Œwiêtego przemienia siê chleb w Cia³o Pana 
Jezusa i wino w Krew Pana Jezusa. Jest to coœ tak nieprawdopodobnego i 
piêknego, ¿e nie da siê tego opisaæ. Ale ka¿da Msza jest takim samym 
prze¿yciem. Ja siê staram, ¿eby ka¿da Msza by³a taka, jak ta pierwsza.
Pierwsza myœl, kiedy dowiedzia³ siê ksi¹dz, ¿e trafi do tej parafii?
Nie by³o ¿adnej myœli, cieszy³em siê chwil¹ œwiêceñ, wiêc dekret by³ dla mnie 
ma³o wa¿ny. Poza tym skoro tak by³o w dekrecie to znaczy, ¿e Pan Bóg po coœ 
tam cz³owieka posy³a, Pan Bóg ma swoje plany, z którymi trzeba siê zgadzaæ.
Czy ma ksi¹dz jakieœ doœwiadczenie w pracy z dzieæmi?
¯adnego, jest to dla mnie nowe doœwiadczenie. Jedynie na parafii praktyk 
diakoñskich za³o¿y³em scholkê dzieciêc¹ i szkó³kê gitarow¹. W szkole nie 
uczy³em nigdy w podstawówce, tylko w gimnazjum i w liceum. Wiem 
jednak, ¿e dzieci s¹ bardzo m¹dre i bystre, trzeba im stawiaæ krótkie 
komunikaty i w taki sposób bêdê stara³ siê pracowaæ w parafii oraz w szkole 
podstawowej.
Czy ma ksi¹dz jakieœ plany i cele które, chcia³by zrealizowaæ podczas 
pobytu w tej parafii?
Na pewno bêdê chcia³, aby powsta³a scholka dzieciêca.
Chcia³bym te¿ zorganizowaæ parafialn¹ grupê pielgrzymkow¹, bo to jest 
rewelacyjna sprawa iœæ do Matki Bo¿ej przez 16 dni. Ja bardzo du¿o siê na 
pielgrzymce nauczy³em. Nauczy³em siê, co to znaczy s³u¿yæ, byæ we 
wspólnocie i nauczy³em siê modlitwy. Jak ktoœ mówi, ¿e to du¿o chodzenia, 
¿e nogi nie dadz¹ rady- spokojnie- Pan Jezus da si³y, a jak ktoœ ma pêcherze to 

Znaleziony list z Canberry
Wspomnienie o Janie Pawle II

Biografia b³ogos³awionego Jana Paw³a II jest praktycznie znana wielu 
ludziom na ca³ym œwiecie. Szczególnie wszystkim tym, którzy siê ni¹ 
interesuj¹, nie wspominaj¹c ju¿ o jej badaczach. Zapewne s¹ te¿ mniej 

znane epizody z Jego ¿ycia, lub mniej rozpowszechnione. O takim jednym 
wydarzeniu mam zamiar teraz opowiedzieæ. Sk³oni³ mnie do tego, 
odnaleziony niedawno w naszym domu, list Mieczys³awa Petelczyca, kuzyna 
mojej ¿ony Wandy, napisany z Australii. Tak oto pisze Mieczys³aw w liœcie z 
Canberry, datowanym 20 kwietnia 1979 roku, bêd¹c pod wra¿eniem wyboru 
kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a. Poni¿ej cytujê niektóre fragmenty tego 
listu: 

 „Ukochani! W ostatnim pó³roczu spotka³y mnie dwie niespodzianki, a 
mianowicie to, ¿e Polak zosta³ papie¿em, a druga, ¿e otrzyma³em list od 
Ciebie Wandziu.

(…) Dzieñ 16-go paŸdziernika by³ dniem tryumfu i chwa³y dla Polski i 
dla Polaków. Pierwszy Polak w historii na Stolicy Apostolskiej. Wieœæ ta mile 
³echta³a nasze serca i wyciska³a ³zy radoœci. Polska nabra³a rozg³osu i 
wiêkszego zrozumienia w œwiecie. 

(…) W tak krótkim czasie papie¿ Jan Pawe³ II potrafi³ uj¹æ za serca 
wszystkich ludzi dobrej woli, a nawet tych, którzy stronili od Koœcio³a. W 
czerwcu bêdzie goœci³ w Polsce przez dziesiêæ dni, wyobra¿am sobie, jaka 
bêdzie radoœæ w kraju.

Mia³em mo¿noœæ poznaæ i rozmawiaæ z kardyna³em Wojty³¹ tu w 
Canberze w 1972 roku. Wita³em i przyjmowa³em go w naszym klubie. 
Wrêczy³em mu nawet statuê Matki Bo¿ej z ¿elaza, jako pami¹tkê dla koœcio³a 
w Nowej Hucie. Nadmieniaj¹c, ¿e jest ona zrobiona z od³amków 
powyjmowanych z cia³ i serc ¿o³nierzy, którzy polegli lub byli ranni podczas 
ostatniej wojny. ¯o³nierzy, którzy bili siê prawie na wszystkich frontach 
œwiata, za wolnoœæ i niepodleg³oœæ naszej ukochanej ojczyzny. Z wielk¹ 
radoœci¹ przyj¹³ tê statuê i w tej chwili znajduje siê ona w nowym koœciele w 
Nowej Hucie” (…)

Tyle z zachowanego listu o spotkaniu Mieczys³awa Petelczyca z 
kardyna³em Karolem Wojty³¹. Postêpuj¹c za wiadomoœci¹ z listu, odnalaz³em 
w Internecie nastêpuj¹ce informacje o wspomnianym koœciele: 

Jest to koœció³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Polski (Arka 
Pana), po³o¿ony w dzielnicy Kraków Bieñczyce, przy ulicy Obroñców 
Krzy¿a.  Pomijaj¹c szczegó³y historii tego koœcio³a, nadmieniê jedynie, 
¿e arcybiskup Krakowa, kardyna³ Karol Wojty³a by³ wielkim 
orêdownikiem budowy pierwszego koœcio³a w robotniczej dzielnicy 
miasta Krakowa – Nowej Hucie. To on, w dniu 18 maja 1969 roku, 
wmurowa³ kamieñ wêgielny pochodz¹cy z Bazyliki œw. Piotra na 
Watykanie i poœwiêcony przez papie¿a Paw³a VI. 15 maja 1977 roku 
kardyna³ Karol Wojty³a dokona³ konsekracji koœcio³a, nadaj¹c mu 
wezwanie Matki Bo¿ej Królowej Polski. W podziemiach koœcio³a 
znajduje siê "Kaplica pojednania", w której umieszczone s¹ drewniane 
"Piety polskie" d³uta Antoniego Rz¹sy, a tak¿e niewielka figura Matki 
Bo¿ej Pancernej, która zosta³a wykonana z kul wydobytych z ran 
¿o³nierzy II Korpusu, walcz¹cych o klasztor na Monte Cassino. 
Powy¿sze informacje zaczerpn¹³em z Wikipedii.

Wracaj¹c do wspomnianego listu, zacytujê jeszcze jedno 
humorystyczne zdanie, nawi¹zuj¹ce do spotkania Mieczys³awa z 
przysz³ym Ojcem Œwiêtym w Canberze:

„Obawiam siê, ¿e jak sobie przypomni (papie¿), to mogê zostaæ 
kasztelanem przy tronie papieskim, a wtedy to ju¿ w pantoflach do nieba, 
i tak zakoñczy siê wêdrówka mego ¿ycia”.

O tej jego wêdrówce ¿ycia warto wspomnieæ, jest tak 
charakterystyczna dla wielu polskich ¿o³nierzy walcz¹cych w obronie 
ojczyzny we wrzeœniu 1939 roku oraz póŸniej na wielu frontach II wojny 
œwiatowej.

Mieczys³aw Petelczyc urodzi³ siê16.08.1916 w miejscowoœci 
Hlebowicze, w powiecie grodzieñskim. By³ najstarszym z oœmiorga 
rodzeñstwa. Jego wspomnian¹ wêdrówkê postaram siê przedstawiæ w 
mo¿liwie najwiêkszym skrócie. Zmobilizowany do wojska w sierpniu 
1939 roku, bra³ udzia³ w wojnie obronnej przeciw Niemcom, a póŸniej 
bolszewikom. Internowany na Litwie, potem poprzez obozy i ³agry 
sowieckie, wraz z kilkoma tysi¹cami polskich ¿o³nierzy, trafi³ na statek 
„Klara Zetkin”. Rejs tego statku na Morze Barentsa mia³ siê zakoñczyæ 
jego zatopieniem z wszystkimi zniewolonymi pasa¿erami. Szczêœliwym 
zbiegiem okolicznoœci wyl¹dowa³ jednak na Pó³wyspie Kola. 

Dokoñczenie na stronie 4

znaczy, ¿e w dobrej intencji idzie. Jak siê ju¿ raz pójdzie na pielgrzymkê, 
to siê w niej zakocha. Ja by³em raz i od tej pory chodzê co roku.(...) 
Natomiast wszystkie plany bêdê konsultowa³ z ks. Proboszczem.
Jaki jest ksiêdza przydzia³ zadañ w parafii?
Jestem odpowiedzialny za dzieci, ministrantów, s³u¿bê Semper Fidelis, 
razem z ksiêdzem Proboszczem jestem prezbiterem w 
neokatechumenacie, bêdê te¿ chodzi³ na spotkania grupy AA „Barka”.
Kto jest ksiêdza autorytetem?
G³ównym moim autorytetem jest Pan Jezus Chrystus. Mam swojego 
ulubionego œwiêtego, to Ojciec Pio, który by³ mêczennikiem 
konfesjona³u, chcia³bym go w tym naœladowaæ. By³ te¿ cholerykiem a ja 
te¿ jestem czasem nerwowy, wiêc to nas upodabnia. Jego imiê przyj¹³em 
zreszt¹ na bierzmowaniu. Szczególnie wa¿na jest te¿ dla mnie siostra 
Faustyna, która by³a patronk¹ naszego rocznika w seminarium.
Ulubiona ksi¹¿ka?
Pismo Œwiête oraz czasopisma z duchowoœci i psychologii katolickiej.
Ulubiony cytat?
Cytat z mojego obrazka z prymicji: „Chcê byæ wszystkim dla wszystkich, 
aby pozyskaæ chocia¿by niektórych, wszystko zaœ czyniê dla Ewangelii.”
Co ksi¹dz robi w wolnym czasie?
W wolnym czasie, jak jest mecz, to jestem na meczu pi³ki no¿nej jako 
kibic na Gdañskiej Lechii, ale równie¿ jako zawodnik prawej pomocy. 
Oprócz tego lubiê kajaki, jachty. ¯eglowanie to sport, w którym bardzo 
liczy siê zaufanie do drugiej osoby. Je¿eli oddajê ster drugiej osobie, to 
muszê jej zaufaæ, ¿e nie wejdzie ona w tak mocny wiatr, ¿e nie zaci¹gnie 
tak mocno gryfu, ¿e siê ³ódka przewróci. Je¿d¿ê te¿ konno i gram w tenisa 
ziemnego i sto³owego.
Ulubiona dru¿yna pi³karska
Lechia Gdañsk i FC Barcelona.
Ulubiony samochód
Nie mam takiego. Uwa¿am, ¿e samochód jest œrodkiem a nie celem.
Marzenia na przysz³oœæ
Chcia³bym pojechaæ do Ziemi Œwiêtej. Ale równie¿ chcia³bym, aby moje 
dzieci do I komunii by³y œwiête w przysz³oœci.

Rozmawia³a Ola Polañska



Œwiêci Aposto³owie

SZYMON  i  JUDA  TADEUSZ

Intryguje mnie zawsze pytanie: dlaczego poszczególne wspólnoty 
parafialne wybra³y takich, a nie innych patronów? Dlaczego - przed 
paru wiekami ludzie mieszkaj¹cy na naszym terenie tworz¹cy parafiê 

Chwaszczyno - wybrali na swych niebieskich opiekunów œw. Szymona i 
œw. Judê Tadeusza? A proszê zauwa¿yæ, ¿e bractwa (dzisiejsze ró¿nego 
rodzaju grupy modlitewne) wybra³y jako sw¹ patronkê - œw. Mariê 
Magdalenê. 

Dlaczego? W Œredniowieczu Chwaszczyno nale¿a³o do oliwskiego 
klasztoru i to Cystersi pe³nili w nim pos³ugê duszpastersk¹. A zakon ten by³ 
znany jako wspólnota, gdzie Matka Najœwiêtsza doznawa³a szczególnej 
czci. Nadto w koœciele chwaszczyñskim od niepamiêtnych czasów 
znajdowa³a siê przepiêkna ma³a figurka Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. 
Dzisiaj ods³aniana podczas szczególnych uroczystoœci parafialnych.

A tak w ogóle - historia owej figurki jest godna jakiegoœ magisterium a 
mo¿e i doktoratu. Przez dziesiêciolecia zapomniana, zosta³a odkryta przez 
ks. Antoniego Liedkego pochodz¹cego z Chwaszczyna, znakomitego 
historyka i znawcê sztuki, zw³aszcza sakralnej. Odrestaurowana, wróci³a 
do koœció³ka chwaszczyñskiego i odt¹d raduje wszystkich wiernych.

A jednak patronami parafii zostali œw. Szymon i œw. Juda Tadeusz. 28. 
paŸ-dziernika jest odpust w naszej macierzyñskiej wspólnocie 
chwaszczyñskiej. Dlatego chocia¿ parê s³ów o owych aposto³ach.
     Œwiêty Szymon - mamy o nim bardzo sk¹pe wiadomoœci. Niektórzy 
egzegeci przypuszczaj¹, i¿ pochodzi³ z Kany Galilejskiej i mia³ byæ panem 
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich

od komunistów. Przez wiele lat Mieczys³aw Petelczyc pe³ni³ funkcjê prezesa 
polonijnego ko³a w Canberze. St¹d jego spotkanie z Kardyna³em Karolem 
Wojty³¹. 

W póŸniejszych latach Mieczys³aw odwiedzi³ dwa razy Polskê, z okazji 
z³otych, a póŸniej diamentowych godów swoich rodziców. Z okazji tej 
ostatniej wizyty mia³em satysfakcjê spotkaæ siê z nim w Gdañsku, w 1975 
roku.

Mieczys³aw Petelczyc zmar³ przedwczeœnie w 1980 roku w Canberze i 
tam zosta³ pochowany. Mam nadziejê, ¿e zgodnie ze swoim ¿yczeniem, 
zakoñczy³ ¿yciow¹ wêdrówkê w niebie, na pewno zas³u¿y³ sobie na to.

Rodzina Petelczyców, poprzez swoj¹ wielce patriotyczn¹ postawê w 
wielu sytuacjach ¿yciowych, a zwi¹zanych z najnowsz¹ histori¹ Polski, 
zas³uguje na szersz¹ monografiê. Mo¿e w przysz³oœci uda siê mi tak¹ 
monografiê opracowaæ, jak zdrowie i czas pozwoli.

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak

m³odym, na którego weselu Pan Jezus uczyni³ pierwszy cud. Inni s¹dz¹, i¿ 
nale¿a³ do zeletów, czyli stronnictwa, które ogromnie troszczy³o siê o 
czystoœæ religii moj¿eszowej w obliczu silnego naporu kultury greckiej i 
cywilizacji rzymskiej.

Najprawdopod
oniej by³ bratem lub 
kuzynem Aposto³ów 
- œw. Jakuba M³od-
szego i œw. Judy 
Tadeusza. Wspólnie 
z Jud¹ Tadeuszem 
g³osili Ewangeliê 
Nad Morzem Czer-
wonym a potem w 
Babilonii; razem te¿ 
p o n i e œ l i  œ m i e r æ  
mêczeñsk¹,  s t¹d 
wspólne œwiêto obu 
Aposto³ów.

Œwiêty  Juda  
Tadeusz zostawi³ piêkny List, który nale¿y do ksi¹g Pisma Œwiêtego. To 
dowodzi, i¿ by³ cz³owiekiem wykszta³conym. Jêzyk œw. Judy jest jêdrny i 
bardzo plastyczny, napisany w roku 67. By³ krewnym Pana Jezusa, byæ 
mo¿e dlatego zosta³ szczególnym orêdownikiem od spraw beznadziejnych 
i do dzisiaj w wielu koœcio³ach istnieje ci¹gle ¿ywy kult tego niebieskiego 
patrona.

ks. Henryk Bietzke

Znaleziony list z Canberry
Wspomnienie o Janie Pawle II
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      Nastêpnie przez kolejne sowieckie obozy jenieckie trafia wreszcie do 
Tatiszczewa, miejsca formowania polskiej armii pod dowództwem 
genera³a Andersa. W tej armii przeszed³ szlak poprzez Turkmenistan, M. 
Kaspijskie, Iran, Irak, Egipt, Pó³nocn¹ Afrykê i Maltê do W³och. S³u¿¹c w  
5 pu³ku artylerii przeciwlotniczej w randze ogniomistrza, bra³ udzia³ w 
bitwie o Monte Cassino. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych znalaz³ siê w 
Anglii. Tutaj siê spotka³ ze swoim bratem Tadeuszem, którego koleje losu 
by³y podobne, a nawet bardziej tragiczne, i który zakoñczy³ wojnê w 
brygadzie pancernej genera³a Maczka. 
    Po demobilizacji, maj¹c wystarczaj¹co dosyæ tragicznych doœwiad-
czeñ z Sowietami, razem postanowili wyjechaæ do Australii, jak najdalej 

œw. Szymon i Juda - witra¿e w koœciele w Chwaszynie

KOŒCIELNA S£U¯BA MÊ¯CZYZN

SEMPER FIDELIS

To  jeden z wielu darów pontyfikatu Jana Paw³a II. Decyzj¹  Biskupa 
gdañskiego z dnia 28 lutego 1987 r zosta³a powo³ana Koœcielna 
S³u¿ba Porz¹dkowa SEMPER FIDELIS (³ac. ZAWSZE WIERNI), 

której zadaniem by³a s³u¿ba Ojcu Œwiêtemu i pielgrzymom w czasie 
pielgrzymki papieskiej na Gdañskim Wybrze¿u – Zaspa 1987.
      W roku 1993 na mocy statutu zatwierdzonego przez Metropolitê 
Gdañskiego Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn przekszta³ci³a siê w sta³e 
duszpasterstwo mê¿czyzn pod nazw¹ Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn 
SEMPER FIDELIS. Zadanie duszpasterstwa mê¿czyzn - to byæ 
stra¿nikiem wiary chrzeœcijañskiej i s³u¿yæ Koœcio³owi.
     Druga pielgrzymka Ojca Œwiêtego na Ziemiê Gdañsk¹ w 1999r da³a 
impuls do powo³ania, w naszej parafii pod wezwaniem Chrystusa 
Zbawiciela, grupy duszpasterstwa Koœcielnej S³u¿by Mê¿czyzn SEMPER 
FIDELIS, licz¹cej 50 osób. Bracia  z zapa³em i zaanga¿owaniem brali 
udzia³ w II pielgrzymce na sopockim hipodromie. Od tego czasu 
cz³onkowie parafialnej grupy SEMPER FIDELIS s¹ zauwa¿alni w parafii 
we wszystkich uroczystoœciach  gromadz¹cych wiêksz¹ liczbê 
uczestników a ponadto wspomagaj¹ kap³anów w wielu ro¿nych pracach, 
ma³o widocznych, ale  niezbêdnych dla funkcjonowania parafii.

Na szczeblu diecezjalnym Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn SEMPER 
FIDELIS uczestniczy bardzo aktywnie m.in. w dorocznej pielgrzymce do 
Sw. Wojciecha nios¹c relikwie œwiêtego. Corocznie dla cz³onków 
SEMPER FIDELIS organizowana  jest Droga Krzy¿owa na Kalwarii 
Wejherowskiej. Cz³onkowie SEMPER FIDELIS uczestnicz¹  równie¿ w 
zapewnieniu ³adu w czasie Festiwalu M³odych w Matemblewie oraz w 
czasie meczu hokejowego:  ksiê¿a – reszta Trójmiasta, w Ergo Arenie.

Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoœci duszpasterstwa mê¿czyzn jest 
coroczny wyjazd na pielgrzymkê mê¿czyzn do Piekar Œl¹skich.

Opiekunem parafialnej grupy "Semper Fidelis" jest ks. £ukasz Babul . 
Prze³o¿onym grupy jest p.Hieronim Czapowiecki, oddany tej formacji w 
diecezji gdañskiej od roku 1987. Przej¹³ on obowi¹zki prze³o¿onego od  
p.Andrzeja Balka, który w roku 1999 wspólnie z ks. Jaros³awem 
Piotrowskim zorganizowa³ parafialn¹ grupê SEMPER FIDELIS.

Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn SEMPER FIDELIS oznacza ¿e, 
niezale¿nie od okolicznoœci, mê¿czyŸni gdañscy  pozostaj¹ zawsze wierni 
Bogu, Koœcio³owi i OjczyŸnie.

S³u¿bê stra¿nika wiary traktujemy jako szczególne wyró¿nienie i 
obowi¹zek ponoszenia odpowiedzialnoœci  za obecnoœæ i dzia³anie Koœcio³a 
w naszej parafii i OjczyŸnie.

¯yciow¹ dewiz¹ braci z Koœcielnej S³u¿by Mê¿czyzn jest has³o:
Z B£OGOS£AWIONYM OJCEM ŒWIÊTYM

PRZEZ MARYJÊ DO CHRYSTUSA.
 Zapraszamy wszystkich chêtnych panów do zaanga¿owania siê w tak¹ 

dzia³alnoœæ dla dobra wspólnoty parafialnej. Zg³aszaæ mo¿na siê osobiœcie 
do p. Hieronima Czapowieckiego/ do ksiêdza £ukasza (lub tel. 58 552 55 
64)/  tak¿e do ksiêdza Proboszcza (lub tel. 58 552 70 45).

P.Z.  CARITAS  INFORMUJE
     Podopiecznym PZ CARITAS potrzebne s¹:
- wózek dzieciêcy g³êboki,
- ³ó¿eczko dzieciêce,
- pralka automatyczna,
- szafa ubraniowa, 2 drzwiowa,
- wersalka "finka”.
Ofiarodawcy proszeni s¹ o telefoniczny kontakt na nr 58 552 71 44.
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