
Drodzy Czytelnicy Rodziny Osowskiej.
W kolejnych numerach naszego biuletynu parafialnego drukowaæ 

bêdziemy, w odcinkach, tekst przygotowany przez naszegp proboszcza-
seniora ksiêdza Henryka Bietzke. 

Ksiêdzu Henrykowi serdecznie dziêkujemy za to, ¿e podj¹³ siê przekazaæ 
czêœæ swej obszernej wiedzy na temat ¿ycia i dzia³alnoœci œw. Paw³a Aposto³a. 
Bóg zap³aæ. 

Tars -  historia miasta obejmuje 
parê tysi¹cleci. Pocz¹tki siêgaj¹ tak 
odleg³ych czasów, i¿ trudno 
odró¿niæ fakty od mitów. Ju¿ 1400 
lat przed Chrystusem Tars by³ nie 
t y l k o  w a ¿ n y m  c e n t r u m  
handlowym, ale stolic¹ ca³ego 
r eg ionu .  Po ³o¿ony  ba rdzo  
korzystnie na skrzy¿owaniu 
g³ównych dróg Wschodu i  
Zachodu, po³¹czony z Morzem 
Œródziemnym rzek¹ Kydnas. 
Dzisiaj to miasto liczy ponad 200 
tysiêcy mieszkañców, wci¹¿ w 
pe³ni rozkwitu, dziêki ¿yznej 
glebie i  rozwijaj¹cemu siê 
przemys³owi.

Jednak Tars dla chrzeœcijan kojarzy siê g³ównie ze œw. Paw³em.
Szawe³, urodzony w tradycyjnej i pobo¿nej 

rodzinie ¿ydowskiej, z pewnoœci¹ uczêszcza³ do 
szko³y synagogalnej. Czy chodzi³ do szko³y greckiej? 
Z pewnoœci¹  tak. Warto zaznaczyæ, ¿e nawet w szkole 
¿ydowskiej pos³ugiwano siê jêzykiem greckim, 
chocia¿ uczono siê tak¿e jêzyka hebrajskiego. W 
owym czasie Tars znajdowa³ siê pod okupacj¹ 
rzymsk¹, dlatego mia³ w szkole tak¿e jêzyk ³aciñski - 
jêzyk administracji, wojska i handlu.

Zamo¿ni ¿ydzi,  a do takich nale¿a³a rodzina 
Szaw³a,  zapewnia³a swoim synom w³aœciwe 
wykszta³cenie i znajomoœæ kilku jêzyków.

Nie mamy dok³adnych danych o jego domu 
rodzinnym. Domyœlamy siê, ¿e dom ten pachnia³ 
œwie¿ym chlebem, pieczon¹ ryb¹, oliw¹, a mo¿e 
wielkim przysmakiem: szarañcz¹ gotowan¹ w wodzie 
lub solon¹. Wszystko by³o silnie doprawiane 
kminkiem, szafranem, kolendr¹, miêt¹ i koprem, ¿e a¿ 
w ustach pali³o, ale pali³o rozkosznie.

Pawe³ wspomina w Listach swój zawód, którego 
nie porzuci³ nawet w apogeum misji apostolskiej, a 
mianowicie: wyrabia³ materia³y na namioty, na 
ró¿nego rodzaju plandeki na statki i wozy.

Decyzja o wys³aniu Szaw³a do Jerozolimy nie 
dziwi.  M³ody cz³owiek przybywaj¹cy do 
najwa¿niejszego miasta judaizmu staje siê nie tylko 
pielgrzymem, ale i studentem.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

1.  TU  SIÊ WSZYSTKO  ZACZÊ£O
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ROK  SW. PAWLA
APOSTOLA 

Rozpoczynamy

POSYPMY  G£OWY  POPIO£EM
Posypmy nasze g³owy popio³em. Uznajmy 

nasz¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za skutki, jakie 
wywo³uj¹ nasze tak ochocze pod¹¿anie za mira¿ami i 
brak zaanga¿owania siê w budowê spo³eczeñstwa 
naprawdê obywatelskiego i wznoszonego na 
wartoœciach ewangelicznych. Posypmy g³owy za 
brak kulktury w debatach politycznych; za 
kryzysowy stan s³u¿by zdrowia i wychowawcz¹ 
pora¿kê naszego szkolnictwa. Posypmy g³owy 
popio³em za przyzwolenie na destrukcyjn¹ rolê 
œrodków masowego przekazu - erotyzacjê 
u¿ywanego w nich jêzyka i obrazu. Posypmy g³owy 
popio³em za niszcz¹c¹ nasze ¿ycie zbiorowe 
bezinteresown¹ zawiœæ i za bylejakoœæ.

Czy przypadkiem nie za ma³o w tym roku 
przygotowaliœmy w naszym koœciele popio³u, by 
wystarczy³o go na spowodowanie tak potrzebnego w 
niejednej  dziedzinie wstrz¹su,  zdolnego 
doporowadziæ do naszego zawrócenia ze szlaków 
z³a?

Nie posypi¹ nim g³ów ci, którzy w swym 
zaœlepieniu nie dostrzegaj¹ w sobie ¿adnego z³a - w 
swej zarozumia³oœci nie potrafi¹ przy³o¿yæ miary 
dobra i z³a do swego postêpowania. Zrobi¹ to 
natomiast ci, którzy chc¹, aby im przypomniano: 
Sam z siebie niczym, ziemskim prochem jesteœ.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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komunalnym przy ul. Gdyñskiej w Oliwie. Z tym nieistniej¹cym ju¿, 
zachowanym jedynie na rysunkach, domem po³o¿onym wœród starych lip, 
³¹czy Pañstwa Kozickich szczególny sentyment równie¿ dlatego, i¿ w tym 
czasie urodzi³a siê czwórka ich starszych dzieci: pierworodny £ukasz (68 
r) i bliŸniaki Józek i Bronek (70 r) i Basia (1972).

Tu¿ po dyplomie Andrzej, z nakazem pracy w rêku, zjawia siê w 
Stoczni Szczeciñskiej. Na szczêœcie nie na d³ugo, bo tylko na trzy 
miesi¹ce. Wraca do Trójmiasta i odt¹d ju¿ na sta³e zwi¹zuje siê zawodowo 
jako konstruktor kad³ubów, ze Stoczni¹ im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 
póŸniejsz¹ Stoczni¹ Gdynia S.A. Mimo i¿ w wydarzeniach grudniowych 
70 r. w Gdyni Pan Andrzej bezpoœrednio nie uczestniczy (akurat 12 
grudnia rodz¹ siê bliŸniaki), pozostawiaj¹ one trwa³y œlad w jego 
psychice, okreœlaj¹c póŸniejsz¹ aktywnoœæ i postawê, zw³aszcza w czasie 
wydarzeñ sierpniowych 80 roku i w latach nastêpnych.

Od pierwszych dni strajku w Stoczni 
Komuny Paryskiej Pan Andrzej, zatrudniony 
wówczas na stanowisku kierownika zespo³u 
projektowego, bierze aktywny udzia³ w pracy 
stoczniowego Komitetu Strajkowego. Od 18 
sierpnia jest delegatem KS do udzia³u w pracach 
Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego 
przy Stoczni Gdañskiej. Po powstaniu NSZZ 
„Solidarnoœæ” przewodniczy Komitetowi 
Zak³adowemu „Solidarnoœci” przy Stoczni 
Komuny Paryskiej bêd¹c równoczeœnie (do 
stanu wojennego) cz³onkiem Zarz¹du Regionu 
Solidarnoœci w Gdañsku. Z pocz¹tkiem 
wrzeœnia 1980 powo³uje do ¿ycia Komitet 
Budowy Pomników Ofiar Grudnia w Gdyni, 
który do sierpnia 81 r doprowadza do 
wybudowania i ods³oniêcia obydwu pomników: 
przy przystanku kolejki Gdynia-Stocznia oraz 
przy budynku Urzêdu Miasta. Po og³oszeniu 
stanu wojennego Andrzej zostaje internowany 
trafiaj¹c do najbli¿szego aglomeracji 
trójmiejskiej wiêzienia dla internowanych w 
Strzebielinku. Po 7 miesi¹cach odosobnienia 
wraca do swego macierzystego zak³adu pracy na 
stanowisko specjalisty.

W czasie internowania mia³o miejsce 
zdarzenie charakterystyczne dla obowi¹zuj¹cej 
wówczas atmosfery solidarnoœci, zw³aszcza 
wœród za³óg du¿ych zak³adów pracy. Zespo³owi 
projektantów budowanej przez Stoczniê 

Komuny serii nowoczesnych statków typu Ro-Ro zostaje przyznana 
wysoka nagroda pañstwowa. Wœród osób wyró¿nionych t¹ nagrod¹ 
zabrak³o nazwiska in¿. Andrzeja Kozickiego, mimo i¿ pe³ni³ on istotn¹ 
rolê w pracach projektowych. W zaistnia³ej sytuacji, nie godz¹c siê na 
dyskryminacjê kolegi, zespó³ postanowi³ nie przyjmowaæ przyznanej 
nagrody.

W latach 80-tych Andrzej Kozicki pracuje nadal jako projektant 
na ró¿nych stanowiskach w stoczniowym biurze konstrukcyjnym. W 
okresie 1991-95 pe³ni funkcjê dyrektora stoczni d/s. zaopatrzeniowych, 
zaœ od r. 1995 wraca do biura konstrukcyjnego pracuj¹c przez okres 10 lat 
na stanowisku Generalnego Projektanta. W r. 2005 r. przechodzi na rentê 
zdrowotn¹. Odt¹d, pracuj¹c w domu, s³u¿y pomoc¹ w pracach 
projektowych Pani Alicji.

Praca zawodowa Pani Ali zawsze uwzglêdnia³a potrzeby licznej 
rodziny, przede wszystkim zaœ szóstki dzieci, które wymarzyli sobie z 
mê¿em u progu wspólnej drogi. Tylko w pocz¹tkowym okresie pracy do r. 
1974 zdarzy³o siê jej byæ zatrudnion¹ na etacie w Gdyñskim 
Przedsiêbiorstwie Budownictwa Miejskiego, przebywaj¹c zreszt¹ w tym 
czasie przez kilka lat na urlopie wychowawczym w zwi¹zku z 
powiêkszaniem siê rodziny. I tak kolejno przychodz¹ na œwiat: najstarszy- 
£ukasz (ur. 1968, obecnie in¿. budownictwa, ¿onaty, dwie córki, pracuje 
w f-mie projektuj¹cej i buduj¹cej kubaturowe obiekty drewniane), 
bliŸniaki Bronek i Józek (ur. 1970 - Bronek, obecnie informatyk  samouk, 
zatrudniony w jednym z angielskich banków, ¿onaty, trzech synów); 
Józek, (po ciê¿kiej chorobie, mieszka z rodzicami), Basia (ur. 1972 - mgr 
administracji, nauczycielka j. angielskiego w jednej ze szkó³ we 
Wrzeszczu, mieszka wraz z synkiem Krzysiem z rodzicami), Staszek (ur. 
1974 - in¿. elektronik, dyrektor pionu informatyki w jednej z du¿ych firm 
w Elbl¹gu, ¿onaty, trójka dzieci) i Janek (ur. 1978  in¿. architekt i dr in¿ . 
budownictwa, pracownik naukowy PG, ¿onaty, trzy córki, mieszka z 
rodzicami autor  przeznaczonego do realizacji  pod Toruniem, projektu 
bazy marsjañskiej). 

 

Sympatyczny dom pod lasem, na skraju Osowy, za nim wolno 
stoj¹cy domek w podwórzu, w którym mia³em przyjemnoœæ kiedyœ goœciæ. 
Mieszkaj¹ tu wraz z trójk¹ (z szóstki) dzieci i ich rodzinami Pañstwo Alicja 
i Andrzej Koziccy, bohaterowie tej opowieœci. Ona - znana w Osowej 
g³ównie jako in¿ynier architekt, autorka projektów ponad 70 domów w 
naszej dzielnicy, obecnie wraz z arch. Wies³awem Szyœlakiem i Zespo³em, 
wspó³projektant koœcio³a p.w. Œw. Polikarpa przy ul. Wodnika na Placu œw. 
Jana Aposto³a, którego fundamenty mo¿na ju¿ ogl¹daæ tu¿ przy kaplicy. 
On - okrêtowiec po Politechnice Gdañskiej, najd³u¿ej zwi¹zany ze 
Stoczni¹ im. Komuny Paryskiej w Gdyni i jej nastêpczyni¹ Stoczni¹ 
G d y n i a  S . A . ,  a k t y w n y  d z i a ³ a c z  
„Solidarnoœci” w latach 80-tych. 

Rodzice Pani Ali pochodz¹ z 
Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie ojciec, 
Henryk Gie³dzik koñczy Gimnazjum 
Humanistyczne matur¹ i w 1928 r. „emigruje” 
nad morze, by rozpocz¹æ studia na Wydziale 
Budowy Okrêtów „Die Technische 
Hochschule” Wolnego Miasta Gdañska. 
Koñczy je w r. 1934 z dyplomem mgr 
in¿yniera budowy okrêtów. W latach 1935-  
1939 in¿. Gie³dzik by³ jednym z szeœciu 
polskich specjalistów, konsatruktorów 
kad³ubów, wspó³budowniczym kilku statków, 
m.in .  p ierwszego polskiego s ta tku 
handlowego „Olza” zbudowanego w stoczni 
w Gdyni w 1939 r. - statku, który nigdy nie 
zosta³ zwodowany ze wzglêdu na wybuch 
wojny. Bezpoœrednio po wojnie, w 1945 roku, 
Henryk Gie³dzik wraca do zawodu k³ad¹c 
podwaliny pod powojenny rozwój polskiego 
przemys³u okrêtowego, pocz¹tkowo jako 
dyrektor stoczni nr 3 w Gdañsku (poprzednio 
Wagonfabrik nr.3, póŸniejsza Stocznia 
Pó³nocna). PóŸniej, jako g³ówny projektant 
pierwszego po wojnie polskiego statku 
rudowêglowca s/s „So³dek”, wreszcie jako 
dyrektor techniczny Zjednoczenia Przemys³u 
Okrêtowego.

Rodz inne  „korzen ie”  Pana  
Andrzeja siêgaj¹ do wsi Grêbocin pod Toruniem, gdzie jego dziadek i 
ojciec gospodarzyli w okresie miêdzywojennym na 18-hektarowym 
gospodarstwie. W domu kultywowano tradycje patriotyczne wspominaj¹c 
udzia³ prapradziada w powstaniu styczniowym 1863 roku, co skutkowa³o 
zabraniem gospodarstwa przez w³adze carskie. W latach 90-tych XIX 
wieku dziadkowie z obu stron emigruj¹ „za chlebem” do Ameryki, by po 
zakoñczeniu I wojny œwiatowej i powrocie do Polski wykupiæ od 
osadników niemieckich gospodarstwa w Grêbocinie, których uprzednio 
byli w³aœcicielami. Tu te¿ rodzice Pana Andrzeja poznaj¹ siê i pobieraj¹ w 
r. 1934. Z relacji rodziców, najbardziej zapamiêta³ ich dramatyczne 
prze¿ycia zwi¹zane z wywózk¹ na roboty do Niemiec w r. 1940, zw³aszcza 
zaœ niewolnicz¹ pracê u bauera w Baniach k. Gryfic. W pamiêci utkwi³ 
równie¿ powrót po wojnie do zdewastowanego gospodarstwa w 
Grêbocinie i nie³atwe ¿ycie „na swoim” w czasach powszechnie 
obowi¹zuj¹cej kolektywizacji i ró¿nego rodzaju nacisków ze strony 
„nowej w³adzy”. Zaci¹gniêty przez rodziców „przedwojenny” kredyt na 
rozwój gospodarstwa udaje im siê sp³aciæ tylko dziêki postawieniu na 
hodowlê kminku, którego brak na rynku by³ dotkliwie odczuwalny 
zw³aszcza w okolicznych masarniach.

Andrzej, urodzony w r. 1945, szko³ê podstawow¹ koñczy w 
rodzinnej wsi, liceum zaœ w Toruniu. Stoj¹c przed perspektyw¹ wyboru 
drogi ¿yciowej, podobnie jak kilkadziesi¹t lat wczeœniej ojciec jego 
przysz³ej ¿ony, m³ody maturzysta kieruje swoje kroki nad morze, do 
Gdañska, gdzie rozpoczyna studia na Wydziale Budowy Okrêtów 
Politechniki Gdañskiej. Niestety, jako „element nie po linii” nie dostaje 
miejsca w akademiku i przez ca³e studia mieszka na stancji. 
Równoczeœnie, na Wydziale Architektury PG, zaczyna studia Pani Alicja. 
Oboje, obok zajêæ na uczelni, pracuj¹ spo³ecznie w prasie studenckiej; 
Alicja - w popularnym ju¿ tygodniku „Politechnik”, Andrzej - w „Kluce”, 
co musia³o nieuchronnie doprowadziæ do pierwszego spotkania. Pobieraj¹ 
siê na V roku studiów w r. 1968 zamieszkuj¹c z rodzicami Alicji w domu 

RODZINA ZE STATKIEM W TLE
Pañstwo Alicja i Andrzej Koziccy

Z cyklu: POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN
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Z ¿ycia Liturgicznej S³u¿by O³tarza
(Tekst i zdjêcie pobrano ze stromy htpp://ministrant.osowa.com)

W sobotê 31 stycznia 2009 roku ministranci wraz z ksiêdzem 
Bogdanem wybrali siê do Hali Olivii na ³y¿wy.

Zaœ dnia 4 lutego 2009 roku wybraliœmy siê na kulig do Za³ê¿y, 
niedaleko Przod-
kowa. Jechaliœ-
my dwoma za-
p r z ê g a m i .  W  
pierwszym je-
c h a l i  m ³ o d s i  
ministranci, a w 
drugim starsi z 
ksiêdzem. Gdy 
dojechaliœmy do 
Trzech  Rzek ,  
czeka³o tam na 
nas wiele atrak-
cji. By³o ognisko 
i  sma¿y l i œmy 
kie³baski. Posililiœmy siê grochówk¹ z chlebem. Popijaliœmy gor¹c¹ 
herbat¹. Nastêpnie zje¿d¿aliœmy ze stromej górki na foliowych workach 
wypchanych s³om¹ tzw. ³utami. 

W drodze powrotnej obejrzeliœmy ma³y skansen. By³ tam dom ze 
starymi meblami. Znajdowa³y siê tam równie¿ stare sprzêty i narzêdzia 
rolnicze. 

Na koñcu pomodliliœmy siê przy drewnianej kapliczce Matki Bo¿ej 
Sianowskiej wyrzeŸbionej w drewnie.

Pogoda spisa³a siê na medal, a œniegu nie zabrak³o. Wszyscy 
szczêœliwi i zadowoleni wróciliœmy z kuligu.

 Damian Ellwardt 

radoœciami i smutkami. I to jest najwa¿niejszy walor tego spotkania. 
Œwiatowy dzieñ chorego jest równie¿ w pewnym stopniu œwiêtem 

wszystkich opiekunów na co zwróci³ uwagê ks proboszcz w homilii i 
dlatego skierowa³ pod adresem Pañ wolontariuszek z Parafialnego Zespo³u 
CARITAS gor¹ce podziêkowania nie tylko za przygotowanie spotkania, 
ale przede wszystkim za pe³n¹ poœwiêcenia dzia³alnoœæ na rzecz 
wszystkich potrzebuj¹cych opieki i wsparcia. 

AB 

Foto M. Wandtke
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W r. 1970 Pañstwo Koziccy, ju¿ jako rodzice trójki dzieci, 
rozpoczynaj¹ realizacjê swojego drugiego marzenia, t.j. domu. Kupuj¹ w 
Osowej dzia³kê budowlan¹ i rozpoczynaj¹ budowê. W miêdzyczasie, 
jeszcze w Gdañsku, rodzi siê córka Basia. Pe³na realizacja marzenia o 
domu nast¹puje po wprowadzeniu siê w r 1972 do zbudowanego domu, w 
którym rodzi siê dwójka najm³odszych dzieci. W tym te¿ czasie Pani Ala 
uruchamia w domu pracowniê architektoniczn¹ w ramach Zespo³u Us³ug 
Projektowych. Odt¹d Pañstwo Koziccy mog¹ nieco spokojniej zaj¹æ siê 
zarówno opiek¹ nad dzieæmi i organizacj¹ ¿ycia domowego, jak i 
zabezpieczeniem, w miarê godziwych, warunków bytowych licznej 
rodzinie. To pierwsze spoczywa przede wszystkim na Pani Ali, to drugie 
na obojgu „ze wskazaniem” na Pana Andrzeja zw³aszcza w okresie 
dorastania dzieci.

Wstrz¹sem, dla w miarê ustabilizowanej sytuacji domowo - 
rodzinnej Pañstwa Kozickich, sta³o siê wprowadzenie stanu wojennego, 
internowanie Andrzeja i jego 7-mio miesiêczna nieobecnoœæ w domu. Jak 
wspomina Pani Ala, wielkim wsparciem by³a dla niej wówczas pomoc 
s¹siadów i przyjació³ - m.in. Pañstwa W.W. Szyœlaków, dr El¿biety 
Ró¿yckiej, a tak¿e Ksiêdza Proboszcza Henryka Bietzke i Ksiêdza 
Infu³ata Henryka Jankowskiego, za co rodzina A. A. Kozickich jest do 
dzisiaj bardzo wdziêczna.
            I wreszcie trudne doœwiadczenie sprzed 18 lat, o którym w tej 
chwili oboje mog¹ ju¿ mówiæ spokojnie, mimo i¿ trwa ono do dnia 
dzisiejszego. Otó¿ 17 grudnia 1991, jeden z bliŸniaków, 21 letni wówczas 
Józek, doznaje udaru mózgu, który skutkuje parali¿em ca³ego cia³a, 
³¹cznie z odjêciem mowy. Pó³roczny pobyt Józka w szpitalach nie 
przynosi istotnej poprawy jego stanu. Lekarze s¹ bezradni i nie daj¹ 
wiêkszej nadziei na wyleczenie. Rodzice nie trac¹ nadziei i m.in. prosz¹ o 
Dzisiaj Józek samodzielnie porusza siê po domu, wyraŸniej mówi i jest 

foto A. Balkfoto A. Balk

pomoc miejscowego bioenergoterapeutê, który w ci¹gu pól roku pomaga 
Józkowi w stopniowym przywracaniu funkcji ruchowych. Zostaje 
zatrudniony fachowy rehabilitant, którego podstawowym zadaniem jest 
pionizacja Józka. Efekty s¹ wyraŸnie widoczne po dwóch latach 
rehabilitacji. Dzisiaj Józek samodzielnie porusza siê po domu, wyraŸniej 
mówi i jest bardziej samodzielny manualnie. Oboje rodzice podkreœlaj¹ 
olbrzymi¹ determinacjê Józka w walce o coraz wiêksz¹ sprawnoœæ. Uczy 
siê j. angielskiego, matematyki, fizyki i innych przedmiotów. Wielk¹ 
pomoc¹ s¹ dla niego, co szczególnie podkreœlaj¹ moi rozmówcy, 
cotygodniowe spotkania z Panem Feliksem Najbarem, który od lat pomaga 
mu w poprawie ogólnej kondycji.

I jeszcze jedno: w latach 1983-1991, a wiêc gdy rodzina pp. 
Kozickich by³a ju¿ w komplecie, Pani Ala potrafi³a jeszcze wykroiæ czas na 
pracê w Poradnictwie Przedma³¿eñskim w naszej parafii.

Koñcz¹c tê opowieœæ o rodzinie Pañstwa Kozickich, chcê 
podkreœliæ bardzo mocno, i¿ mimo rozlicznych obowi¹zków i zadañ 
rodzinnych, zawodowych, spo³ecznych i innych, jakie Pañstwo Alicja i 
Andrzej œwiadomie przyjêli na swoje barki, z obojga promieniuje pogoda 
ducha, czego i Pañstwu na Nowy Rok ¿yczê.

Notowa³ i opracowa³ 
Andrzej Tele¿yñski 

UWAGA
  Na ¯abiance w Parafii pw. Matki Bo¿ej Fatimskiej od 9 
lutego 2009r. w poniedzia³ki i czwartki o godz. 19:30 
rozpoczê³y siê katechezy prowadzone przez katechistów 

D r o g i  N e o k a t e c h u m e n a l n e j .  

ŒWIÊTO  MATKI  BO¯EJ  Z  LOURDES
ŒWIATOWY  DZIEÑ  CHOREGO

W  NASZEJ  PARAFII

W naszej parafii wzorem lat ubieg³ych w Dniu Chorego 11. lutego 
sprawowana by³a uroczysta Msza Œw po³¹czona ze specjalnym 
b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. W czasie Mszy Œw 
udzielany by³ równie¿ sakrament Namaszczenia Chorych. Dla u³atwienia 
uczestnictwa we Mszy œw Parafialny Zespó³ CARITAS stara³ siê u³atwiæ 
dotarcie do koœcio³a osobom, które takiej pomocy potrzebowa³y. 

 Jak ustali³a 
Komisja ds Kultu 
Bo¿ego i Dyscy-
pliny Sakramentów 
Episkopatu Polski,   
sakrament Namasz-
czenia Chorych nie 
jest ju¿ traktowany 
jako  bezpoœrednie 
przygotowanie na 
œmieræ i w konsek-
wencji udzielanie 
go praktycznie w 
ostatnich momen-
tach ¿ycia chrzeœci-

janina natomiast jest  to sakrament na czas powa¿nej i groŸnej choroby 
oraz zaawansowanej staroœci. Przez modlitwê Koœcio³a i znak œwiêtego 
namaszczenia Chrystus pomaga i umacnia chrzeœcijanina moc¹ Ducha 
Œwiêtego, aby w sposób zbawienny dla siebie i Koœcio³a przyj¹³ cierpienie 
i przezwyciê¿y³ wszelkie trudnoœci zwi¹zane z ciê¿k¹ chorob¹ i 
dolegliwoœci towarzysz¹ce staroœci .    
         Po Mszy Œw Parafialny Zespó³ CARITAS zorganizowa³ jak w latach 

ubieg³ych spot-
kanie towarzyskie 
dla chorych i ich 
opiekunów. Dla 
wielu osób szcze-
gó ln i e  o  og ra -
niczonych mo¿li-
woœc iach  poru-
szania siê jest to 
jedna z  bardzo 
niewielu mo¿li-
woœci spotkania 
znajomych i po-
dzielenia siê swoimi 

PODZIÊKOWANIE
Parafialny Zespó³ CARITAS w imieniu podopiecznych dziêkuje za 
przekazany wózek dzieciêcy oraz telewizor kolorowy.
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo (skauting) to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

Wspominamy b³. ks. Stefana Frelichowskiego

PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO
Urodzi³ siê 22. stycznia 1913 roku w Che³m¿y. Ojciec jego by³ 

mistrzem piekarskim i prowadzi³ piekarniê. Stefan mia³ piêcioro 
rodzeñstwa. W Che³m¿y uzyska³ 
œwiadectwo dojrza³oœci i wst¹pi³ do 
Wy¿szego seminarium duchownego 
w Pelplinie, otrzymuj¹c w roku 1937 
œwiêcenia kap³añskie. By³ najpierw 
kapelanem i osobistym sekretarzem 
biskupa che³miñskiego, od 1. lipca 
1938 roku wikariuszem parafii p.w. 
Wniebowziêcia NMP w Toruniu.
W latach szkolnych zwi¹za³ siê z 
harcerstwem. W 1934 roku zdoby³ 
stopnie æwika i harcerza orlego oraz 
przeszed³  pozytywnie próbê 
podharcmistrzowsk¹. W latach 1937 
- 1939 jako duszpasterz  pe³ni³ 
funkc jê  kape lana  Chor¹gwi  
Pomorskiej oraz redagowa³ biuletyn 
harcerski “ZEW”.
    Dnia 18.10.1939 zosta³ przez 
hitlerowców aresztowany i osadzony 

w toruñskim Forcie VII, a nastêpnie w 
obozach koncentra-cyjnych: Stuthoff, 
Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. 
Niós³ ludzk¹ i kap³añsk¹ pociechê 
wszystkim. Spiesz¹c z pomoc¹ 
zara¿onym tyfusem wspó³wiêŸniom 
sam siê zarazi³.  Wœród udrêk i cierpieñ 
doznawanych w obozie koncentra-
cyjnym poniós³ œmieræ mêczêñsk¹ dnia 
23. lutego 1945 r.

Dnia 7. czerwca 1999 Ojciec œw. 
J a n  P a w e ³  I I  o g ³ o s i ³  k s .  
Frelichowskiego b³ogos³awionym 
oraz  ustanowi³ jego wspomnienie na 
23. lutego. 
Przypominamy, ¿e:
- 22. maja 2004 roku odby³o siê uroczyste wprowadzenie relikwii 
B³ogos³awionego Mêczennika do naszej parafii. Ksi¹dz Arcybiskup 
Tadeusz Goc³owski otrzyma³ w tym dniu, z r¹k ks. Pra³ata Józefa 
Nowakowskiego, proboszcza parafii p.w. Wniebowziêcia NMP i b³. 
Ks.Stefana Frelichowskiego w Toruniu, relikwiarz ze szcz¹tkami 
B³ogos³awionego (zdjêcie powy¿ej), a nastêpnie przekaza³ go naszej 
parafii na rêce ks. proboszcza Henryka Bietzke.
- 14.wrzeœnia 2005 roku, w ramach obchodów 25-lecia istnienia parafii 
p.w. Chrystusa Zbawiciela, w dolnym koœciele ods³oniêta zosta³a i 
poœwiêcona przez Metropolitê Gdañskiego ks. Arcybiskupa Tadeusza 
Goc³owskiego kaplica Patrona Harcerzy Polskich b³. Ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. Jest to w Trójmieœcie i w Diecezji 
Gdañskiej jedyne nieformalne sanktuarium tego B³ogos³awionego. 
Niestety,  nale¿y ubolewaæ, ¿e w ci¹gu prawie czterech lat nie odby³a siê 
w tym sanktuarium ¿adna powazniejsza harcerska uroczystoœæ

CIEKAWE  SPOTKANIE  
W  BETANII

00We wtorek 27. stycznia o godzinie 18  w klubie BETANIA przy 
naszym koœciele odby³o siê spotkanie z dr Jerzym Umiastowskim, 
przedstawicielem Polski w Komitecie Steruj¹cym d/s Bioetyki w Radzie 
Europy w Strassburgu, lekarzem i wieloletnim wyk³adowc¹ z zakresu 
zagadnieñ bioetycznych w Akademii Medycznej w Gdañsku oraz z ks. dr 
Janem Uchwatem z Gdañskiego Seminarium Duchownego.
       Spotkanie poœwiêcone by³o tematowi: Chrzeœcijanin a mo¿liwoœci 

kompromisu w sprawach bioetycznych. Spotkanie rozpocz¹³ ks. proboszcz 
Wojciech Tokarz przedstawiaj¹c prelegentów; poprosi³ tak¿e o wstêpne 
wyjaœnienie  pojêæ zwi¹zanych z tematem.

Dr Jerzy Umiastowski objaœnia³ co to jest bioetyka. Stwierdzi³, ¿e 
zajmuje siê ona miêdzy innymi technologi¹ in vitro, klonowaniem 
cz³owieka, klonowaniem hybrydowym (cz³owieka z elementami 
zwierzêcymi i odwrotnie).

Ks. dr Jan Uchwa³ mówi³, dlaczego Koœció³ jest przeciwny 
stosowaniu technologii in vitro. Stwierdzi³, ¿e jesteœmy stworzeni na obraz 
i podobieñstwo Bo¿e, wiêc obowi¹zuje nas godnoœæ, prawo naturalne, a 
celem jest œwiêtoœæ. Przywo³a³ encyklikê Humanae Vitae Paw³a VI (mija 
40 rocznica jej og³oszenia).

       W dalszej czêœci dr Ujazdowski mówi³ o nierozwi¹zanych problemach 
prawnych, takich jak: redukcja ci¹¿ - prawnie dopuszczalna, (dla katolika 
nie ma “redukcji”, jest i bêdzie pi¹te przykazanie), problem w³asnoœci i 
rodzicielstwa dziecka, problem matek zastêpczych. To wszystko jest w 
Polsce nieuregulowane prawnie. Zaj¹³ siê tym pose³ PO Tadeusz  Gowin, 
który  chce wprowadziæ w ustawie “jak najmniejsze z³o”.

Moim zdaniem, istnieje jedna katolicka alternatywa: z³o lub brak z³a 
czyli dobro. Komisja, na czele której stoi ten¿e pose³, twierdzi, ¿e na 
ustêpstwa trzeba siê zgodziæ, bo mimo, ¿e jesteœmy narodem w ponad 90% 
katolickim, nie mo¿emy byæ twardzi, bo inaczej to “nie przejdzie” w 
sejmie . Czy pozosta³e 10% nas przeg³osuje?!

Na zakoñczenie ksi¹dz Proboszcz zaapelowa³, abyœmy zastanowili 
siê na przysz³oœæ, na kogo bêdziemy g³osowaæ. Osobiœcie myœlê, ¿e trzeba 
trochê aktywnoœci, a zw³aszcza uczestnictwa w wyborach, aby znaleŸæ 
odpowiednich przedstawicieli reprezentuj¹cych te 90% spo³eczeñstwa 
katolickiego.

By³o to bardzo ciekawe spotkanie. W spotkaniu uczestniczy³o 30 
osób, w tym kilkoro m³odych; nie jest to du¿o, jak na poruszany temat. 
Dyskutantów by³o niewielu; na dyskusjê, a zw³aszcza na pytania trzeba 
by³o przewidzieæ wiêcej czasu  ni¿ dwie godziny. Nale¿y to wzi¹æ po 
uwagê, skoro podobne spotkania, na ró¿ne istotne tematy, maj¹ byæ 
organizowane w przysz³oœci.

Antoni Kosiñski

St.W.Frelichowski w 1930 roku

Od lewej: ks.dr Jan Uchwat i dr Jerzy Umiastowski       foto: Jerzy Grzymowicz

foto: Jerzy Grzymowicz
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