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Ewangelizacyjna: Aby wierni œwieccy wype³niali swoj¹ specyficzn¹
misjê, wykorzystuj¹c swoje twórcze zdolnoœci, by odpowiadaæ na
wyzwania dzisiejszego œwiata.

INFORMACJE PARAFIALNE
W imieniu podopiecznych, pracowników oraz wolontariuszy Hospicjów
bior¹cych udzia³ w Finale Pól Nadziei dziêkujemy Parafianom za dar serca. Podczas
Fina³u Pól Nadziei w naszej parafii zebraliœmy 4 618, 45 z³. Serdeczne Bóg zap³aæ.
W niedzielæ 13. maja, o godzinie 10.30 odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta
z okazji Rocznicy I Komunii úwiêtej. Na tê uroczystoúã dzieci przysz³y ubrane w alby.
W sobotê 19. maja, na mszy œwiêtej o godzinie 10.30 oraz w niedzielê na mszach
o godz. 10.30 i 13.30 - 185 dzieci z naszej parafii przyst¹pi³o do I Komunii œwiêtej.
Od poniedzia³ku 2. maja bêdzie tzw. bia³y tydzieñ: dzieci w albach bêd¹
uczestniczyæ w mszach œwiêtych codziennie do pi¹tku o godzinie 18.00. I tak:
- w poniedzia³ek 21. maja bêdzie tylko msza œwiêta,
- we wtorek 22. maja – bêdzie msza i poœwiêcenie wszelkich „duchowych”
prezentów, które dzieci otrzyma³y od swoich goœci (Pismo Œwiête, medalik,
obrazek, pami¹tki z symbolami religijnymi),
- w œrodê 23. maja bêdzie msza i omówienie Pierwszych Pi¹tków m-ca,
w czwartek 24 . maja bêdzie msza i „Cudowny medalik”,
- w pi¹tek 25. maja bêdzie msza i poœwiêcenie oraz rozdanie obrazków – pami¹tek
z I Komunii oraz na zakoñczenie niespodzianka dla wszystkich dzieci.
Zapraszamy na gdañsk¹ pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Bo¿ej Trzykroæ
Przedziwnej w Koszalinie na Górze Che³mskiej w sobotê 2. czerwca. Wyjazd rano
o godzinie 8.00, powrót w godzinach wieczornych. Zosta³o jeszcze 10 wolnych
miejsc. Zapisy do 26. maja u p. Alicji, tel.: 508 342 545.

Pod m¹drym wp³ywem Ducha Œwiêtego

O

dpowiednia interpretacja nauczania Jezusa pozwala nam
reagowaæ w sposób twórczy i wspó³odpowiedzialny na
doœwiadczenia ¿ycia bez strachu, bez b³¹dzenia i zostania
samemu, ale z pewnoœci¹ pod m¹drym wp³ywem Ducha Œwiêtego
w ka¿dym momencie i w ka¿dej okolicznoœci, czy by³aby ona mniej, czy
bardziej wa¿na.
Ta nadzwyczajna Boska asystencja jest zapewniona dla wszystkich
tych, którzy ofiaruj¹ swoje ¿ycie Jezusowi. Ojcowskim planem zbawienia
obejmuje Bóg ca³¹ ludzkoœæ. Ten sam Duch Œwiêty jest posy³any jako dar
dla wszystkich tych, którzy siê otwieraj¹ na Jego przyjêcie w wierze.
Ka¿dy z nas jest objêty czêœci¹ ca³ego planu Bo¿ego. Wy³¹cznie tylko
osobista i prywatna postawa w sprawie zbawienia nie jest chrzeœcijañsk¹
postaw¹ i rodzi siê z fundamentalnie b³êdnej mentalnoœci.
Konsekwentnie, wasze ¿ycie nie mo¿e byæ prze¿ywane w izolacji,
a nawet, decyduj¹c o swojej przysz³oœci powinniœcie zawsze pamiêtaæ
o swojej odpowiedzialnoœci za innych jako chrzeœcijanie. Nie powinno
mieæ miejsca w waszym ¿yciu na apatiê czy obojêtnoœæ w stosunku do
otaczaj¹cego œwiata. W Koœciele nie ma miejsca na egoizm. Powinniœcie
zatroszczyæ siê o to, by idea³y ¿yciowe dostosowywaæ do planu Bo¿ego.
Chrystus liczy na was, ¿e skutki waszego dzia³ania bêd¹ mog³y
promieniowaæ z was na innych i w ten sposób przemieniaæ ka¿dy aspekt
publicznego i prywatnego ¿ycia narodowego. „Wszystkim zaœ objawia siê
Duch dla (wspólnego) dobra” (1 Kor 12,7).
Nie pozwólcie, ¿eby wizja tego œwiata w zgie³ku, nawet wobec
groŸby wojny nuklearnej, wstrz¹snê³a waszym zaufanie do Jezusa...
Pod¹¿aj¹c za przyk³adem naszej B³ogos³awionej Pani, doskona³ego
wzoru zaufania Bogu i wspania³omyœlnej wspó³pracy w Jego Boskim
planie zbawienia ludzkoœci. Zapamiêtajcie radê, któr¹ Ona da³a s³ugom
w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Jezus dla
swojej Matki z tej okazji przemieni³ wodê w wino. Swoim
wstawiennictwem przemieni tak¿e nasze ¿ycie.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1982, Pallotinum

PROCESJA
BO¯EGO CIA£A

W

czwartek 31. maja bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, tradycyjnie zwan¹
Bo¿ym Cia³em. Msze œw. w tym dniu odprawione zostan¹
o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 - po której wyruszymy z procesj¹ i po
procesji ok. 12.30; nastêpne o godzinie 16.00, 20.00 (nie ma mszy
o 13.30).
W tym roku trasa procesji przebiegaæ bêdzie tak, jak w ubieg³ym
roku: wyruszymy z koœcio³a ulic¹ Zeusa do ronda, potem Junony do
ulicy Ledy (I o³tarz pomiêdzy rondem a ul. Ledy). Nastêpnie ulic¹
Ledy (II o³tarz na wysokoœci Ledy 1), potem przetniemy ul. Pegaza
i wejdziemy na ul. Chirona (III o³tarz na wysokoœci Chirona 7). Dalej
Chirona i Zeusa powrócimy do koœcio³a, gdzie bêdzie IV o³tarz.
Bardzo serdecznie prosimy o pomoc s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy polowych; prosimy mieszkañców domów
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.
Mapka trasy procesji Bo¿ego Cia³a znajduje siê na stronie 4.
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
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PRZYST¥PILIŒMY DO
REALIZACJI PRAC

W

poniedzia³ek 7. maja
przyst¹piliœmy do realizacji
prac majàcych na celu jednolite
opracowanie naszego prezbiterium: ujæcie
krzyýa w zùoconà ramæ oraz umieszczenie
obrazów z wizerunkami úw. Archanioùów
Michaùa i Gabriela.
W zwiàzku z pracami zdobniczymi
przy krzyýu, od poniedziaùku do czwartku
wszystkie msze úwiête i naboýeñstwa
majowe odbywaùy siæ w dolnym koúciele.
W czwartek 10. maja koñczono te prace
(zdjêcie po lewej), aby w pi¹tek przyj¹æ
Pielgrzymkê Oliwsk¹ (zdjêcie po prawej).
Równoczeœnie artyœci tworz¹ obrazy
do skompletowania ca³oœci naszego
prezbiterium.

GOŒCILIŒMY PIELGRZYMKÊ

W

piàtek 11. maja goúciliœmy w parafii pielgrzymów z Katedry,
udajàcych siæ juý po raz 350. na Kalwariæ Wejherowskà. W tym
roku pielgrzymka ta przyby³a co najmniej pó³ godziny wczeœniej
ni¿ w latach ubieg³ych- o 9.50.
Przy wejœciu do górnego koœcio³a pielgrzymkê przywita³ ksi¹dz
proboszcz œwiêcon¹ wod¹, a w prezbiterium, po wniesieniu i wykonaniu
skomplikowanego obrzêdu pok³onu obrazem MB Oliwskiej i wejœciu
wszystkich pielgrzymów do œwi¹tyni, odby³a siê krótka ceremonia
powitalna. Po odmówieniu krótkich modlitw i odœpiewaniu pieœni
pielgrzymi zostali zaproszeni do czterech salek w dolnym poziomie naszego
koœcio³a, gdzie czeka³ na nich, przygotowany przez panie z Parafialnego
Zespo³u Caritas i Rodziny Ró¿añcowej, poczêstunek postny, ciasto oraz
napoje.
Po posileniu siê pielgrzymi odpoczywali do godziny 11.00 i po
ceremonii po¿egnania, modlitwie i pieœni w koœciele, o 11.15 wyruszyli w
dalsz¹ trasê w kierunku Wejherowa.
Gor¹co dziêkujemy Paniom i Panom z Parafialnego CARITAS
i Rodziny Ró¿añcowej, którzy bezpoœrednio zaanga¿owali siê w
przygotowanie poczêstunku dla pielgrzymów. Dziêkujemy równie¿ tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do tego poczêstunku, przynosz¹c ró¿ne
produkty. Wszystkim SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ.
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Z cyklu: 100 - lecie niepodleg³ej Polski
Obecna rocznica 100-lecia niepodleg³oœci naszej Ojczyzny sk³oni³a
mnie do napisania kilku felietonów zwi¹zanych z wydarzeniami w tym
okresie w mojej rodzinie oraz w rodzinie ¿ony. Tematy wybra³em z moich
wspomnieñ zatytu³owanych „Od Niepodleg³oœci do Niepodleg³oœci”. Od
niepodleg³oœci, któr¹ traciliœmy w chwili mego poczêcia, do niepodleg³oœci,
której doczeka³em w wieku ju¿ mocno dojrza³ym. Chocia¿ pamiêci¹ siêgam
jedynie do wydarzeñ z koñca II Wojny Œwiatowej, to wiele wspomnieñ si³¹
rzeczy zaczyna siê w okresie miêdzywojennym, a nawet wczeœniej, a koñczy
niemal w chwili obecnej. Te wczeœniejsze opieram na relacjach moich
rodziców, starszych krewnych, uzupe³nionych pozyskanymi dokumentami.
Mam nadziejê, ¿e przytoczone tematy zainteresuj¹ szanownych czytelników.
Zapraszam wiêc do lektury. Brunon PrzewoŸniak.

Opowiadanie pierwsze: „Pocz¹tki”

M

ój ojciec Czes³aw mawia³: „Je¿eli nie wiesz od czego zacz¹æ,
najlepiej zacznij od pocz¹tku”. Zacznê wiêc od pocz¹tku mojego
¿ycia. I chocia¿ nie mogê pamiêtaæ momentu urodzenia, a szkoda,
¿e pamiêæ ludzka siêga najdalej 3 – 4 roku ¿ycia, dlatego pos³u¿ê siê
opowiadaniami rodziców na ten temat.
Urodzi³em siê 23 sierpnia 1940 roku. Urodzenie jest konsekwencj¹
poczêcia, cofnijmy siê wiêc o dziewiêæ miesiêcy i zobaczmy, co wydarzy³o
siê w drugiej po³owie listopada 1939 roku, w jakich okolicznoœciach
nast¹pi³o to moje poczêcie. Bo trudno sobie wyobraziæ, aby moi rodzice
planowali zaraz po wybuchu wojny mieæ trzecie dziecko.
Mój ojciec mia³ wtedy 31 lat i jak ka¿dy zdrowy mê¿czyzna otrzyma³
powo³anie do obrony ojczyzny. Tylko nie skierowano go do polskiej armii,
lecz do przemys³u obronnego. W tym miejscu musze siê cofn¹æ jeszcze
o kilka lat. Rodzice z dwójk¹ dzieci mieszkali wówczas w Œrodzie
Wielkopolskiej. Ojciec zatrudniony by³ w fabryce opon „STOMIL
w Poznaniu. W ramach planu ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego
rozpoczêto wówczas w tak zwanym Centralnym Okrêgu Przemys³owym
budowê nowej fabryki opon w Dêbicy na po³udniu Polski. Kadra in¿ynierska
poznañskiego Stomilu, w tym równie¿ ojciec, organizowa³a produkcjê
w nowej fabryce. Tutaj nale¿y dodaæ, ¿e po uzyskaniu niepodleg³oœci w 1918
roku, naczelnym zadaniem pañstwa by³o konsolidowaæ kraj, na którego
obszar siê sk³ada³y terytoria trzech zaborów, tak ró¿nych pod wzglêdem
gospodarczym, prawnym czy kulturowym. Plan ministra Kwiatkowskiego
siê wpisywa³ w tê politykê polskiego rz¹du. Dotyczy³ g³ównie inwestycji na
terenach po³udniowo-wschodnich (COP) jak równie¿ budowy Gdyni,
magistrali kolejowej Œl¹sk – Gdynia itp.
Dlatego ojciec, zamiast do armii i na front, dosta³ skierowanie do
Dêbicy. Ale nigdy tam nie dotar³. Niemcy uderzaj¹c z terenów
Czechos³owacji byli szybsi i zajêli po³udniowe tereny Polski, w tym Dêbicê,
przed jego dotarciem. Co by³o robiæ? Nie ryzykowa³ przebijania siê przez
front do domu, do Wielkopolski,. Ewakuowa³ siê wiêc coraz dalej na
wschód, a¿ znalaz³ siê w mieœcie £uck. Tam niestety „przeszed³” go front
rosyjski po ataku Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê 17 wrzeœnia. Mimo woli
znalaz³ siê na okupowanych przez sowietów terenach. Jego sytuacja sta³a siê
jeszcze trudniejsza. Intuicyjnie ba³ siê nowego okupanta. Wówczas nie
wiedzia³ jeszcze, na co ich staæ, ale na wszelki wypadek kry³ siê
i zastanawia³, jak wydostaæ siê z tak trudnej sytuacji.
Na rynku w £ucku ojciec próbowa³ coœ „skombinowaæ” do jedzenia
i nagle natkn¹³ siê na swojego starszego brata, Bronis³awa. Obaj byli
kompletnie zaskoczeni! Jak to mog³o siê zdarzyæ? Otó¿ w zwi¹zku
z mobilizacj¹ wujek Bronis³aw powo³any zosta³ do wojska i s³u¿y³ w armii
„Poznañ” jako artylerzysta. Armia „Poznañ” pod naporem wojsk
niemieckich wycofywa³a siê na wschód. Po ataku wojsk rosyjskich dalsza
walka sta³a siê bezsensowna i dowództwo rozwi¹za³o jednostki na zasadzie:
„kryj siê i ratuj kto mo¿e”. Uznano, ¿e pojedynczy ¿o³nierze lub w ma³ych
grupkach ³atwiej uratuj¹ siê przed aresztowaniem, obozem lub „rozwa³k¹”.
Wujek znalaz³ siê na rynku w £ucku w cywilnym, to znaczy mundur na lew¹
stronê, ubraniu i tak¿e szuka³ coœ do jedzenia. Tylko Opatrznoœæ mog³a
doprowadziæ do takiego spotkania – zgodnie stwierdzili. I wierz¹c, ¿e
Opatrznoœæ bêdzie nad nimi czuwaæ, postanowili razem za wszelk¹ cenê
przedostaæ siê w rodzinne strony, do domu, czyli do Wielkopolski. I Ona
czuwa³a nad nimi, jak mia³o siê póŸniej okazaæ.
Szli piechot¹ g³ównie noc¹, a w dzieñ kryli siê w stodo³ach, stogach
siana, leœnych krzakach i wszelkich kryjówkach w obawie przed
aresztowaniem przez NKWD.
Do Wielkopolski piechot¹, bagatela, bez ma³a tysi¹c kilometrów!
Doszli do Brzeœcia nad Bugiem. Bug w tym czasie, jak wiadomo,
stanowi³ granicê pomiêdzy terytorium okupowanym przez Niemców i przez
Rosjan, zgodnie z traktatem Ribbentrop – Mo³otow. Na moœcie w Brzeœciu
sta³y dwa posterunki wojskowe, po wschodniej stronie rosyjski, a po
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zachodniej niemiecki. Dwaj wêdrowcy zaryzykowali. Przedstawili siê
Rosjanom po niemiecku, ¿e s¹ Niemcami i ¿e wracaj¹ do swoich.
A rozmawiali p³ynnie w tym jêzyku, uczêszczali przecie¿ do niemieckich
szkó³, jeszcze w zaborze pruskim. Nie wzbudzi³o to podejrzeñ i zostali
przepuszczeni. Przeszli most, podeszli do posterunku niemieckiego i ku
olbrzymiemu ojca zdziwieniu, wujek wyj¹³ z kieszeni ksi¹¿eczkê wojskow¹
z armii pruskiej z pierwszej wojny œwiatowej. Przedstawi³ siê jako
niemiecki kombatant, który odnalaz³ podczas zawieruchy wojennej swego
m³odszego brata i teraz razem wracaj¹ w rodzinne strony. Zimna krew
i p³ynny niemiecki pomog³y w sprawie, przeszli bez podejrzeñ!
Tu trzeba wyjaœniæ, ¿e wujek Bronis³aw by³ o osiem lat starszy od mego
ojca. Podczas pierwszej wojny œwiatowej, jako 17 – letni ch³opak,
mieszkaniec Wielkopolski, czyli zaboru pruskiego, zosta³ wcielony do armii
pruskiej i wys³any na front. St¹d ta ksi¹¿eczka wojskowa. PóŸniej, ju¿
w armii polskiej, walczy³ z bolszewikami w dwudziestym roku. Dlaczego,
id¹c do armii polskiej w 1939 roku, zabra³ ksi¹¿eczkê z armii pruskiej, która
odegra³a w tym momencie tak wa¿n¹ rolê, to jedynie Pan Bóg mo¿e
wiedzieæ. Albo to by³a intuicja, albo przezornoœæ Poznaniaka, albo
rzeczywiœcie kierowa³a tym Opatrznoœæ.
Dalsza droga do domu nie sprawia³a ju¿ ¿adnych wiêkszych
niespodzianek. Jedynie zmêczenie dawa³o siê we znaki. Korzystali
z ró¿nych mo¿liwych œrodków lokomocji, ale g³ównie szli nocami, w dzieñ
kryj¹c siê gdzie popad³o, aby za wszelk¹ cenê unikn¹æ spotkania z Gestapo.
W koñcu listopada ojciec dotar³ do domu w Œrodzie. By³ wieczór, zastuka³
do drzwi i us³ysza³ g³os mamy:
- Kto tam?
- To ja, Czechu, twój m¹¿.
- Mój m¹¿ jest na wojnie, niech pan odejdzie od drzwi! – us³ysza³ w
odpowiedzi.
- Hela, to ja, Czechu, w³aœnie wróci³em. Proszê otwórz drzwi… –
nalega³ ojciec.
Matka nieco zw¹tpi³a, g³os wydawa³ siê znajomy, uchyli³a drzwi na
wszelki wypadek zabezpieczone ³añcuchem i w œwietle œwiecy zobaczy³a
wysokiego, wychudzonego i zaroœniêtego mê¿czyznê. Jedynie g³os
i okulary przypomina³y jej mê¿a. Zaryzykowa³a i wpuœci³a go. Nikt ju¿ nie
opowiada³, co by³o potem, a rezultat powrotu taty na ³ono rodziny mo¿na
by³o zobaczyæ na w³asne oczy dziewiêæ miesiêcy póŸniej.
Chrzest odby³ siê w Kolegiacie Œredzkiej 8 wrzeœnia 1940 roku.
Rodzicami Chrzestnymi zostali: wujek Leon Jankowski, kuzyn ojca i ciocia
Marysia PrzewoŸniak, starsza siostra mamy i jednoczeœnie ¿ona
wymienionego wczeœniej wujka Bronis³awa. Wujek Leon by³ tak niezwyk³¹
i barwn¹ postaci¹, ¿e poœwiêcam mu kolejne opowiadanie pt. „Mój Ojciec
Chrzestny”. Od niego te¿ dosta³em pami¹tkê Chrztu Œwiêtego w postaci
srebrnego ryngrafu z wygrawerowanym na awersie polskim or³em
w koronie i Matk¹ Bosk¹ z Dzieci¹tkiem poœrodku, i dedykacj¹ na rewersie:
„Na pami¹tkê Chrztu œw. Ojciec Chrzestny L. J. 8. IX. 1940.” Ryngraf ten
traktujê jako talizman, coœ bardzo osobistego i zabieram go ze sob¹ w ka¿d¹
podró¿, tak¿e zagraniczn¹. Wierzê g³êboko, ¿e Matka Boska chroni mnie
w tych niekoñcz¹cych siê podró¿ach.
Pewnego razu, ju¿ w latach osiemdziesi¹tych, jecha³em samochodem
z kolegami ze stoczni do Niemiec w celach s³u¿bowych. Na przejœciu
granicznym w Ko³baskowie kazano mi, jak wszystkim zreszt¹, przejœæ przez
bramkê. Pik, pik, pik, coœ zapiszcza³o, kazano mi wyj¹æ wszystko z kieszeni
i kiedy pogranicznik zobaczy³ ryngraf z wyryt¹ dat¹, to siê zaczê³o:
- Czy ma pan zezwolenie na wywóz dzie³ sztuki wyprodukowanych(!)
– tak powiedzia³ – przed 1945 rokiem?
- Nie, nie mam, choæ przyznajê, ¿e jest to dzie³o sztuki, dla mnie rzecz
bezcenna - odpowiedzia³em, niechc¹cy dolewaj¹c jeszcze oliwy do ognia.
- Musimy to zatrzymaæ i spisaæ protokó³ na okolicznoœæ usi³owania
nielegalnego wywozu dzie³ sztuki za granicê - kontynuowa³ pogranicznik
razem z celnikiem, który w³aœnie do³¹czy³, wietrz¹c aferê przemytnicz¹ lub
okazjê do ³apówki.
Potem w oddzielnym pomieszczeniu kazano mi siê rozebraæ do naga.
Ka¿da kieszeñ, ka¿dy element ubrania, ka¿dy szew dok³adnie by³
sprawdzony, nic oczywiœcie nie znaleziono. Ubra³em siê, czu³em siê ju¿
wystarczaj¹co poirytowany t¹ sytuacj¹, wiêc odezwa³em siê:
- Panowie, porównajcie datê na ryngrafie i datê mego urodzenia
w paszporcie i zauwa¿ycie, ¿e to jest pami¹tka mojego chrztu i na pewno nie
jest na sprzeda¿.
Po chwili zastanowienia oddali mi j¹, przybili pieczêæ w paszporcie
i ruszyliœmy w dalsz¹ drogê. Jeden z towarzyszy podró¿y zauwa¿y³ po
chwili:
- Ale ci narobi³a k³opotu ta twoja Matka Boska.
Nie odezwa³em siê na tak¹ wulgarn¹ zaczepkê, tylko pomyœla³em:
- Ty g³upcze, nie rozumiesz, ¿e Ona chroni tak¿e ciebie, gdy
podró¿ujesz razem ze mn¹!
Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Tomasz Becket - biskup, mêczennik,
wielbiciel rozrywkowych uczt towarzyskich
(1120 - 1170)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 29. grudnia

Z

cyklu dziwnych œwiêtych pragnê przybli¿yæ naszym czytelnikom
postaæ angielskiego œwiêtego, obok œw. Jerzego drugiego patrona
Anglii, œw. Tomasza Becketa. Urodzi³ siê w Londynie w rodzinie,
pochodz¹cego z Normandii, dosyæ bogatego
kupca. Zgodnie ze zwyczajem dosyæ
powszechnym w tamtym czasie, jednego ze
synów postanowiono przeznaczyæ do stanu
duchownego. Zazwyczaj samego delikwenta
o zgodê na tak¹ decyzjê nie pytano.
Matka Matylda k³ad³a ogromn¹ wagê na
wykszta³cenie swego syna. Uczy³ siê w szkole
klasztornej, potem w Londynie, wreszcie na
uniwersytecie w Pary¿u. By³ niezwykle zdolny,
mia³ przenikliwy umys³ i na dodatek by³ bardzo
p r z y s t o j n y. P o u k o ñ c z e n i u s t u d i ó w
zaanga¿owa³ go bogaty kupiec londyñski,
oferuj¹c mu bardzo wysok¹ pensjê. Mia³ 26 lat,
piêkne mieszkanie i nic dziwnego, ¿e w swoim
domu urz¹dza³ przyjêcia dla m³odych ludzi
w Londynie. By³o weso³o, bogato, a niekiedy
i grzesznie.
Na niezwykle utalentowanego urzêdnika
zwróci³ uwagê arcybiskup Canterbury
(najwa¿niejszej diecezji w Anglii), oferuj¹c mu
jeszcze lepsz¹ pensjê. Wys³a³ go na studia
prawnicze do Bolonii i ustanowi³ go diakonem,
by go bardziej zwi¹zaæ z arcybiskupstwem (nie
mia³ œwiêceñ). Tomasz nadal prowadzi³
œwiatowe ¿ycie,polowa³, uprawia³ hazard,ucztowa³, ale funkcje urzêdnicze
wykonywa³ znakomicie. Zwróci³ na niego uwagê m³ody król Henryk II
i zaproponowa³ mu funkcjê kanclerza królewskiego. Oczywiœcie takie
wyró¿nienie Tomasz przyj¹³ z najwiêksz¹ radoœci¹. Zacz¹³ ¿yæ jak ksi¹¿ê,
a jego dom by³ otwarty dla arystokratów i artystek.
W czasie wojny z Francj¹ zosta³ jednym z dowódców w armii. I w tym
spisa³ siê znakomicie, odniós³ szereg sukcesów i sta³ siê niemal przyjacielem
królewskim.

W roku 1161 umar³ arcybiskup Canterbury. Teoretycznie prawo
wyboru nastêpcy mieli kanonicy i duchowni diecezji. Jednak król, nikogo
o zdanie nie pytaj¹c, wyznaczy³ Tomasza Becketa. 2. czerwca 1162 roku
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, a w nastêpnym œwiêcenia biskupie.
Sta³a siê rzecz zupe³nie zdumiewaj¹ca. Mo¿na powiedzieæ: „umar³
kanclerz, narodzi³ siê biskup”. Ca³kowicie zmieni³ swój styl ¿ycia. Odt¹d
dobro dusz ludzkich i dobro Koœcio³a by³y najwa¿niejsze. Gdy potem
Henryk II próbowa³ sobie podporz¹dkowaæ sprawy Koœcio³a, spotka³ siê ze
zdecydowanym oporem. Nic przeto dziwnego, i¿ wkrótce z przyjaŸni
z królem zrodzi³a siê niechêæ i wrogoœæ.
Tomasz, lêkaj¹c siê o swoje ¿ycie, uciek³ na
6 lat do Francji, a na popleczników królewskich
rzuci³ ekskomunikê. Nawet król Francji Ludwik
i papie¿ Aleksander zachêcali go do ustêpstw. On
jednak zna³ króla i wiedzia³, i¿ d¹¿y on do
ca³kowitego podporz¹dkowania sobie Koœcio³a
katolickiego. Arcybiskup wróci³ do domu i zosta³
entuzjastycznie przyjêty przez mieszkañców
Londynu. Konflikt jednak z królem nie zgas³, ale
ze wzglêdów bardzo osobistych jeszcze siê
pog³êbi³. Z wielkiej mi³oœci - jeszcze wiêksza
nienawiœæ. Kilku bardzo zaufanych ludzi z dworu
króla, postanowi³o ten problem rozwi¹zaæ
definitywnie, morduj¹c Tomasza w katedrze.
Morderstwo to zaszokowa³o Angliê
i poruszy³o opiniê w ca³ej Europie. Odt¹d
arcybiskup zacz¹³ byæ postrzegany jako nieugiêty
szermierz sprawy Bo¿ej, zaœ król straci³
ca³kowicie swoj¹ reputacjê. Chc¹c uratowaæ swoje
królowanie, og³osi³ uroczyst¹ publiczn¹ pokutê za
swoje postêpki. Natomiast do grobu mêczennika
(w dwa lata po œmierci zosta³ og³oszony œwiêtym)
przychodzi³y coraz liczniejsze pielgrzymki i jego
kult narasta³.
Problem jednak pozosta³: stosunek w³adzy
œwieckie do w³adzy koœcielnej zosta³ definitywnie rozstrzygniêty w Anglii
dopiero w roku 1535, kiedy to Henryk VIII og³osi³ siê g³ow¹ Koœcio³a
nazwanego anglikañskim.
Wkrótce grób mêczennika zosta³ ca³kowicie zniszczony,
zdewastowany, a nawet szcz¹tki wyrzucone i zadeptane.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

KONCERT ORGANOWY

W

niedzielæ 13. maja o godz. 17.00 w naszym koúciele
odby³ siæ koncert organowy pt. od Buxtehudego do
Mendessohna. Wystàpi³ znakomity artysta, pedagog
warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego - filia w Biaùymstoku - Jan
Bokszczanin, który jest organistà
koncertujàcym w caùej Europie
i USA oraz jurorem konkursów
organowych. Na neobarokowych
organach naszego koúcioùa zabrzmia³y wspaniale zarówno dzieùa
barokowe, jak i romantyczna sonata
Feliksa Mendelssohna.
Pierwszy utwór, który us³yszeliœmy, to Preludium fis-moll
Dietricha Buxtehudego, niemieckiego kompozy-tora i organisty.
Nastêpnie artysta zagra³ Preludium
chora³owe „Nun komm der Heiden Heiland” Johanna Sebastiana
Bacha. Kolejnym wykonaniem by³ Koncert d-moll J.S. Bacha,
skompono-wany wed³ug Concerto grosso op.3 nr11 Antonioniego
Vivaldiego. Z baroku wybra³ tak¿e artysta utwór Suite du deuxieme
ton, suitê kompozytora i organisty francuskiego Louisa Nicolasa
Clerambault (1676-1749).
Na zakoñczenie us³yszeliœmy w œwietnym wykonaniu IV
sonatê B-dur op.65 Felixa Mendelssohna-Bartholdyego.
Rozpoczêliœmy sezon koncertowy 2018 wspania³ym
koncertem wybitnego organisty, którego s³uchaliœmy z zapartym
tchem. Szkoda, ¿e by³o tylko oko³o 80 s³uchaczy.

MAPKA TRASY
PROCESJI
BO¯EGO CIA£A
o³tarze polowe
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