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TRWA MIESI¥C
NAJŒW. SERCA JEZUSOWEGO
W czerwcu codziennie odprawiamy

Naboýeñstwo do Najúwiætszego Serca Pana Jezusa:

CZERWIEC 2018

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na czerwiec
Powszechna: Aby sieci spo³ecznoœciowe sprzyja³y solidarnoœci
i poszanowaniu drugiego w jego odmiennoœci.

w dni powszednie po Mszy úw. o godz. 18.00,
w ostatni¹ niedzielê czerwca po Mszy úw. o godz. 16.00.

Modlitwa o umiejêtnoœæ dobrego korzystania z sieci spo³ecznoœciowych
znalaz³a siê w centrum papieskiej intencji na czerwiec. Papie¿ Franciszek
przypomina, ¿e œwiat cyfrowy nie mo¿e niszczyæ ludzkiej osobowoœci, tylko
powinien przyczyniaæ siê do budowania solidarnoœci i wzajemnego szacunku.

UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA
ŒWIÊTEGO JANA CHRZCICIELA
niedziela 24. czerwca 2018 r.

Ukaza³eœ Tego, Co g³adzi grzechy

“A i ty, dzieciê, prorokiem Najwy¿szego zwaæ siê bêdziesz” (£k 1,76)

T

e s³owa odnosz¹ siê do dzisiejszego Œwiêtego. Tymi s³owami
kap³an Zachariasz pozdrowi³ swojego syna po odzyskaniu
zdolnoœci mówienia. Tymi s³owami pozdrowi³ swojego syna,
któremu - zgodnie ze swoj¹ wol¹, a ku zaskoczeniu ca³ej rodziny - da³ imiê
Jan. Dzisiaj Koœció³ przypomina
nam te wydarzenia, obchodz¹c
uroczystoœæ narodzenia œwiêtego
Jana Chrzciciela. Mo¿na by j¹
nazwaæ tak¿e dniem powo³ania
Jana, syna Zachariasza i El¿biety
z Aim-Karim, aby by³ ostatnim
prorokiem Starego Przymierza,
aby by³ wys³annikiem i bezpoœrednim poprzednikiem
Mesjasza: Jezusa Chrystusa.
Oto ten, który przychodzi na
œwiat w okolicznoœciach tak
niezwyk³ych, przynosi ju¿ ze
sob¹ Bo¿e powo³anie. To
powo³anie wywodzi siê z planu
samego Boga, z Jego zbawczej
mi³oœci, i jest wpisane w historiê
cz³owieka od pierwszej chwili
poczêcia w ³onie matczynym. Wszystkie okolicznoœci tego poczêcia, jak
nastêpnie okolicznoœci narodzin Jana w Aim-Karim, wskazuj¹ na
powo³anie niezwyk³e:
Praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius - “...bo pójdziesz
przed Panem, toruj¹c Mu drogi” (£k 1,76).
Wiemy, ¿e na to powo³anie Jan Chrzciciel odpowiedzia³ ca³ym
swoim ¿yciem. Wiemy, ¿e pozosta³ mu wierny a¿ do ostatniego tchnienia.
A to tchnienie by³o oddanie w wiêzieniu na rozkaz Heroda, w nastêpstwie
woli Salome, która dzia³a³a z podburzenia mœciwej matki Herodiady.
Jednak¿e liturgia tego wszystkiego nie wymienia, rezerwuj¹c na to
inny dzieñ. Dzisiaj liturgia ka¿e nam radowaæ siê z samych narodzin
poprzednika Pañskiego. Ka¿e nam dziêkowaæ Bogu za powo³anie Jana
Chrzciciela.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

wiêtego Jana Chrzciciela nazywaj¹ rozmaicie: heroldem, ascet¹,
g³osem wo³aj¹cego na puszczy, poprzednikiem Mesjasza. Mo¿na
nazwaæ go jeszcze inaczej: patronem dobrych wychowawców,
profesorów, którzy wiedz¹, kiedy odejœæ, i ciesz¹ siê, ¿e m³odzi bêd¹ od
nich lepsi.
“Potrzeba, by On wzrasta³, a ja siê umniejsza³” (J 3,30).
S¹ tacy, którzy myœl¹, ¿e gdy ich zabraknie, wszystko siê zawali.
Œwiêty Jan Chrzciciel odszed³ z radoœci¹ w cieñ. Widz¹c Jezusa nie
ba³ siê o siebie, chocia¿ œciêli mu g³owê. Nie rozpacza³, ¿e chocia¿ wskaza³
Jezusa, nie przekona³ wszystkich w t³umie. Wiedzia³, ¿e slu¿y Bo¿ej
sprawie, któr¹ prowadz¹ Bo¿e rêce, nie ludzkie.
Chyba ka¿dy wychowawca powinien mieæ obrazek Œwiêtego Jana
Chrzciciela. Panie i panowie, którzy wybieraj¹ siê na emeryturê, tak¿e.

Œ

Ksi¹dz Jan Twardowski, Wszêdy pe³no Ciebie, Wyd. Œw. Wojciech, 2010

Ju¿ od m³odoœci w grotach na pustyni
Szuka³eœ, Janie, schronienia przed ludŸmi,
Aby nie skaziæ nieroztropn¹ mow¹
Swojego ¿ycia.
Twoim okryciem by³a sierœæ wielb³¹da,
A z owczej we³ny na biodrach przepaska;
Miód i szarañcza si³y twe wzmacnia³y.
Poi³a woda.
Inni prorocy w duchu przeczuwali
Promienne œwiat³o maj¹ce zab³ysn¹æ.
Ty zaœ swym palcem ukaza³eœ Tego,
Co g³adzi grzechy.
Nikt siê tak wielki z ludzi nie narodzi³,
By staæ siê wiêkszym œwiêtoœci¹ od Jana.
On bowiem ochrzci³ Pana, który zmywa
Przewiny œwiata.
Bo¿e Jedyny, w Trójcy niepojêty,
Anio³ów hymny niech s³awi¹ Ciê wiecznie.
Ty zaœ nam oka¿ swoje mi³osierdzie
I bezmiar ³aski. Amen.
Hymn brewiarzowy

MSZE ŒWIÊTE W CZASIE WAKACJI
Od 1. lipca do 31. sierpnia w³¹cznie obowi¹zywaæ bêdzie wakacyjny
porz¹dek Mszy œw.:
- w dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00 (nie ma 7.15)
- w niedziele: 7.30, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 20.00 (nie ma 9.00
w dolnym koœciele),

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji,
a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy, ¿e
podczas urlopów i wypoczynku mamy obowi¹zek udzia³u
w niedzielnej mszy œwiêtej.
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BO¯E CIA£O W NASZEJ PARAFII
W tym¿e dniu goœciliœmy w naszej parafii s. El¿bietê Blok z Nigerii,
która nadzorowa³a prace nad budow¹ studni g³êbinowej w Alliede, któr¹
w ca³oœci ufundowa³a nasza parafia. Nasza parafia wspiera³a i wspiera tak¿e
budowê szko³y, któr¹ prowadzi s. El¿bieta w Uyo. Siostra wyg³osi³a przy
czwartym o³tarzu piêkn¹ homiliê, podziêkowa³a w imieniu mieszkañców
Aliade za ufundowanie studni oraz opowiedzia³a o budowie szko³y w Uyo
w Nigerii i poprosi³a o dodatkowe wsparcie tej budowy. Jak poinformowa³
ksi¹dz proboszcz, do puszek na ten cel zebrano, po wszystkich mszach
w tym dniu ponad 16 tysiêcy z³otych.

Foto: £. Wolak

W

czwartek 31. maja wielkie grono naszych parafian uczestniczy³o
w procesji Bo¿ego Cia³a. Trasa procesji przebiega³a identycznie
jak w ubieg³ym roku.
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowania tej Uroczystoœci. W sposób szczególny dziêkujemy
buduj¹cym o³tarze, paniom, panom, m³odzie¿y i dzieciom, którzy nieœli
sztandary, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, dzieciom I-komunijnym
i rocznicowym nios¹cym ró¿aniec, poduszki, serca, dziewczynkom
sypi¹cym kwiaty, LSO, KSM „Semper Fidelis”, zespo³om œpiewaczym,
panom nios¹cym baldachim i kolumny nag³oœnieniowe i wszystkim
parafianom za obecnoœæ. Serdeczne Bóg zap³aæ! Za rok procesja przejdzie t¹
sam¹ tras¹.

Podziêkowanie z Alliede i Uyo
Wspólnota wioski Alliede i Uyo w Nigerii przesy³aj¹ naszej parafii podziêkowania za wybudowanie studni oraz wspieranie budowy szko³y. Zachêcamy do
obejrzenia na stronie internetowej Zbawiciela, przygotowanych przez s. El¿bietê, kompozycji zdjêæ z Alliede i Uyo, z podziêkowaniami.

W ramach akcji "TORNISTER PE£EN UŒMIECHU" przygotowujemy zbiórkê przyborów szkolnych dla dzieci ze szko³y w Uyo w Nigerii. Do
szko³y tej uczêszczaj¹ dzieci w wieku od 2 do 14 lat - zarówno dziewczynki jak i ch³opcy.
Szczególnie potrzebne s¹: plecaki szkolne, piórniki z wyposa¿eniem, buty pe³ne czarne lub bia³e (ze wzglêdu na regulamin szko³y) - nowe, ró¿ne
rozmiary dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat, a tak¿e: ubrania na niedzielê do koœcio³a (nowe), maskotki, bajki DVD, filmy DVD przygodowe i religijne
- koniecznie z wersj¹ angielsk¹.
Uwaga! Ze wzglêdu na ciê¿ar (transport samolotem) nie przynosimy: zeszytów, bloków, ksi¹¿ek itp.
Przybory mo¿na przynosiæ do zakrystii do 15 lipca.

KONCERT CHÓRU KAMERALNEGO 441 Hz
W czwartek 31.maja, popo³udniu Bo¿ego Cia³a, o godzinie 17.00 wyst¹pi³ w górnym koœciele
"Chór Kameralny 441 Hz” z Gdañska. Ten chór, pod dyrekcj¹ Anny Wilczewskiej, to prawdziwe
laboratorium dŸwiêku. £¹czy on bardzo odleg³e wra¿liwoœci muzyczne, przy jednoczeœnie
perfekcyjnym i czasami doœæ nietypowym wykonaniu. Ich swoiste brzmienie wprowadzi nas do krainy
niezwyk³ych emocjonalnych doznañ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasi s³uchacze tego koncertu uczestniczyli
w niezwyk³ej uczcie muzycznej.
“Chór Kameralny 441 Hz” powsta³ w 2006 roku z inicjatywy studentów gdañskiej Akademii
Muzycznej. Na co dzieñ prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ koncertow¹, promuj¹c¹ repertuar muzyki
najnowszej. Odby³ tournée koncertowe do W³och i Niemiec, a tak¿e organizowa³ koncerty w Gdañsku,
w ramach wymiany artystycznej z chórami ze Szwecji i Czech.
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Opowiadanie drugie: „Mój Ojciec Chrzestny”

N

awi¹zuj¹c do poprzedniego felietonu, w którym obieca³em nastêpny
poœwiêciæ mojemu Ojcu Chrzestnemu, wujkowi Leonowi
Jankowskiemu, wiêc czyniê to niniejszym. Wujek Leon by³
niezwyk³¹ i barwn¹ postaci¹, wiele prze¿y³, a ¿ycie zmusi³o Go do wielu
podró¿y. Najd³u¿sz¹ z nich odby³ do wolnej ojczyzny i o tej podró¿y chcê
g³ównie w tym felietonie opowiedzieæ.
Pamiêtam doskonale jedyne spotkanie z wujkiem jesieni¹ 1947 roku
w Szamotu³ach, gdzie wówczas mieszkaliœmy. Przyjecha³ do nas
w odwiedziny z ¿on¹, cioci¹ Marysi¹ i przywióz³ wielk¹ walizê pe³n¹ masek
i akcesoriów cyrkowych. Ca³e popo³udnie i wieczór dzieci i doroœli siê
przebierali, odgrywali komiczne sceny i sytuacje. Takiego spotkania nigdy
siê nie zapomina. Niestety, kilka miesiêcy póŸniej po tej wizycie, wiosn¹
1948 roku, wujek nagle zmar³, bêd¹c w pe³ni si³ mê¿czyzn¹. To ciocia
Marysia pod koniec swego ¿ycia, nie maj¹c w³asnych dzieci, przekaza³a
mnie, czyli chrzeœniakowi, szereg pami¹tek po swoim mê¿u. Wœród nich
najwa¿niejsze to oryginalne niemieckie dokumenty o jego s³u¿bie
w marynarce pruskiej, zdjêcia z okresu tej s³u¿by, tak¿e paszport, z którym
wróci³ z Dalekiego Wschodu do Polski. Posiadam oryginaln¹ stronê „Gazety
Œredzkiej” z dnia 24 paŸdziernika 1934 roku, gdzie zamieszczony jest
wywiad z wujkiem o jego tak zwanej podró¿y dooko³a œwiata. Wywiad ten
mia³ zwi¹zek z ówczesn¹ podró¿¹ dooko³a œwiata fregaty„Dar Pomorza”,
okrêtu szkolnego Szko³y Morskiej w Gdyni. We wspomnieniu opieram siê
równie¿ na relacjach moich rodziców.
Wujek Leon Jankowski urodzi³ siê 20 marca 1886 roku w Nowym
Mieœcie nad Wart¹ w powiecie jarociñskim. Jego ojciec Sylwester Jankowski
by³ najstarszym z dziewiêciorga rodzeñstwa, a jego najm³odsze siostry to
Leokadia, moja przysz³a babka i Katarzyna, przysz³a matka ksiêdza
Aleksandra Salezjanina, o jego losach pisa³em kiedyœ w opowiadaniu pod
tytu³em „Misjonarskie ¿ycie”.
Po maturze wujek uczêszcza³ do szko³y budowy maszyn w Poznaniu
i jednoczeœnie pracowa³ w fabryce Maegelina. Firma ta dostarcza³a
urz¹dzenia do cukrowni, a m³ody mechanik zosta³ w 1906 roku wys³any na
monta¿ takich urz¹dzeñ do Lublina, wówczas w zaborze rosyjskim.
Wracaj¹c do Poznania, zosta³ zatrzymany na granicy i pod zarzutem
uchylania siê od wojska zosta³ wcielony do pruskiej marynarki, gdzie
rozpocz¹³ s³u¿bê 3 paŸdziernika 1906 roku. Pocz¹tkowo w stopniu
marynarza maszynisty, a nastêpnie awansowa³ na stopieñ podoficerski
„maszynista mat”. Odbywa³ s³u¿bê na okrêtach wojennych, a co jakiœ czas
by³ oddelegowany do dywizjonu stoczniowego dla odbioru nowych lub
remontowanych okrêtów, na których potem kontynuowa³ dalsz¹ s³u¿bê.
Trzeba tutaj nadmieniæ, ¿e by³ to okres gwa³townej rozbudowy niemieckiej
floty wojennej w ramach przygotowañ do wojny z Angli¹. Kolejne okrêty
wojenne opuszcza³y stocznie i na kolejnych nasz marynarz z Nowego Miasta
nad Wart¹ kontynuowa³ sw¹ s³u¿bê. Na kr¹¿owniku „München mia³o
miejsce nastêpuj¹ce zdarzenie. Pewnego wieczoru ju¿ po s³u¿bie nagle
us³ysza³ pytanie od nadchodz¹cego porucznika:
- Maat, wie heissen Sie? – (mat, jak siê nazywacie?) – Jankowski, panie
poruczniku – odpowiedzia³ s³u¿bowo wujek oczywiœcie po niemiecku.
- Jesteœcie Polakiem, jo ty¿ – powiedzia³ ju¿ po polsku poznañsk¹ gwar¹
porucznik – nazywam siê Unrug. Porucznik Unrug wyszukiwa³ polsko
brzmi¹ce nazwiska marynarzy w pruskiej s³u¿bie i próbowa³ nawi¹zywaæ
z nimi kontakty. Szkoli³ siê i uzyskiwa³ stopnie oficerskie w marynarce
pruskiej. Po odzyskaniu niepodleg³oœci wróci³ do kraju w roku 1919
i rozpocz¹³ s³u¿bê w polskiej marynarce, awansuj¹c od stopnia kapitana do
kontradmira³a. Od 1925 roku by³ dowódc¹ polskiej floty w Gdyni, a z chwil¹
wybuchu wojny w 1939 roku dowodzi³ obron¹ Wybrze¿a. Pomimo
bohaterskiej obrony wojska polskie odciête zosta³y od reszty kraju
i zepchniête na pó³wysep helski. Nie widz¹c sensu dalszej walki,
kontradmira³ Unrug podj¹³ decyzjê o kapitulacji. Wraz z pozosta³ymi
¿o³nierzami i marynarzami dosta³ siê do niemieckiej niewoli. Po
zakoñczeniu wojny, bra³ udzia³, ju¿ w Wielkiej Brytanii, w rozwi¹zywaniu
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, w tym polskiej marynarki wojennej.
Zmar³ w 1973 roku na obczyŸnie we Francji.
Wracam do opowieœci o moim ojcu chrzestnym. 11 kwietnia 1912 roku
wraz z grup¹ marynarzy zaokrêtowano go na parowiec „Patricia” i wys³ano
na Daleki Wschód w celu uzupe³nienia za³óg stacjonuj¹cych tam okrêtów.
Przez Atlantyk, Kana³ Panamski i Pacyfik parowiec „Patricia” dotar³ do
portu Qingdao, w ówczesnej niemieckiej kolonii w Chinach. Tam wujek
zosta³ zaokrêtowany na kr¹¿owniku pancernym „Scharnhorst”. Kr¹¿ownik
ten by³ okrêtem flagowym niemieckiej Wschodnioazjatyckiej Eskadry
Kr¹¿owników pod dowództwem admira³a Maksymiliana von Spee.
Admira³ Spee by³ praktykuj¹cym katolikiem, uczêszcza³ na
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nabo¿eñstwa w kaplicy okrêtowej, a wujek wystêpowa³ w roli ministranta.
W ten sposób nawi¹za³a siê miêdzy nimi pewna niæ wzajemnego
poszanowania. Mia³o to znaczenie przy ocenie nastêpuj¹cego zdarzenia.
Któregoœ dnia jeden z niemieckich marynarzy w ³aŸni ubli¿y³ wujkowi,
obrzucaj¹c go, jako Polaka, niewybrednymi epitetami. Wujek natychmiast
zareagowa³, z³apa³ go lew¹ rêk¹ za jego ow³osion¹ pierœ i wyr¿n¹³ praw¹
piêœci¹ w gêbê, a¿ siê Niemiec wywróci³, a czêœæ w³osów i skóry z piersi
w tej lewej rêce pozosta³a. Sprawa przybra³a charakter dyscyplinarny,
sporz¹dzono raport, który dotar³ do admira³a jako przewodnicz¹cego s¹du
wojskowego z urzêdu. Wyrok zapad³ niewiarygodny dla wszystkich
zainteresowanych, a brzmia³:
- Proszê w przysz³oœci nie dra¿niæ Polaka!
St¹d wniosek, ¿e respekt trzeba sobie wywalczyæ nawet piêœci¹, je¿eli
nie mo¿na w inny, bardziej kulturalny sposób.
Podczas dwuletniej s³u¿by na tym okrêcie mia³ wujek Leon sposobnoœæ
odwiedziæ wiele portów Dalekiego Wschodu, miêdzy innymi te¿
W³adywostok. Tutaj wraz z kilkoma marynarzami zosta³ wys³any do miasta
w celach zaopatrzenia. Jeden z marynarzy, który zna³ rosyjski alfabet,
zwróci³ uwagê na szyld: „Browar Jankowskiego”. Weszli do browaru
i spotkali tam ju¿ w podesz³ym wieku w³aœciciela. Obaj przedstawili siê tym
samym nazwiskiem: Jankowski. Nawi¹za³a siê rozmowa w jêzyku polskim
i próba wzajemnego poznania. Na wiele pytañ dotycz¹cych rodziny, miejsca
pochodzenia i znajomych starszy pan otrzyma³ dok³adne odpowiedzi.
Okaza³o siê, ¿e nale¿¹ do tej samej rodziny i pochodz¹ nawet z tej samej
miejscowoœci, z Nowego Miasta nad Wart¹. Starszy mê¿czyzna by³
stryjecznym bratem dziadka wujka Leona. Opuœci³ Wielkopolskê
w m³odym wieku, unikaj¹c w ten sposób s³u¿by w wojsku pruskim i osiad³
najpierw w Wilnie, a póŸniej wywêdrowa³ na Syberiê. O¿eni³ siê z Rosjank¹
i mia³ z ni¹ troje dzieci. Ostatecznie osiad³ w szybko rozwijaj¹cym siê
W³adywostoku i za³o¿y³ tam browar. W rezultacie wizyty w browarze
zakupiono kilkadziesi¹t beczek piwa i na tym spotkanie zosta³o zakoñczone.
Ale kontakt wujka Leona z bliskim krewnym, spotkanym niespodziewanie
tak daleko od rodzinnych stron, pozosta³.
2 czerwca 1914 roku wujek Leon zakoñczy³ s³u¿bê na kr¹¿owniku
„Scharnhorst” w porcie Qingdao, a docelowo mia³ zameldowaæ siê
w Berlinie. To zdarzenie znacz¹co wp³ynê³o na jego dalsze losy. W wyniku
wybuchu pierwszej wojny eskadra admira³a von Spee w³¹czy³a siê do walk
na morzu, zwalczaj¹c brytyjsk¹ ¿eglugê i niszcz¹c wiele jej okrêtów. Kiedy
jednak Japonia przyst¹pi³a do wojny po stronie ententy, eskadra skierowana
zosta³a do Niemiec, p³yn¹c przez Pacyfik i dooko³a Ameryki Po³udniowej.
W bitwie pod Falklandami 8 grudnia 1914 roku zosta³a ca³kowicie rozbita,
a flagowy „Scharnhorst” zaton¹³ wraz z dowódc¹ eskadry, admira³em von
Spee. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wujek Leon mia³ szczêœcie. Schodz¹c na
chiñski l¹d, unikn¹³ œmierci w lodowatych wodach po³udniowego
Atlantyku. Ale za to 7 listopada 1914 roku dosta³ siê do niewoli japoñskiej
po ataku Japoñczyków na wschodnie Chiny, w tym równie¿ na koloniê
niemieck¹. Do koñca 1918 roku przebywa³ w obozie jenieckim na terenie
Chin, a ostatni okres w obozie Naraschino w Japonii. Niewolê japoñsk¹
przetrwa³ g³ównie dziêki pomocy przesy³anej mu przez stryjecznego
dziadka z W³adywostoku. Ta pomoc skoñczy³a siê nagle jesieni¹ 1917, bo
jak siê póŸniej okaza³o, ca³a rodzina Jankowskich z W³adywostoku zosta³a
wymordowana przez bolszewików podczas rewolucji, a browar zniszczony.
Interwencja angielska, amerykañska i japoñska spowodowa³a odzyskanie
portu i miasta i utrzymanie go a¿ do 1922 roku. Ten trzyletni okres pozwoli³
rz¹dowi polskiemu zorganizowaæ na miejscu konsulat, który umo¿liwia³
Polakom rozrzuconym po krajach Dalekiego Wschodu uzyskanie
dokumentów na powrót do kraju. Szczególnie docierali tam Polacy
z Syberii, Mand¿urii i Chin. Z tej okazji skorzysta³ w³aœnie wujek Leon. Po
wyjœciu z japoñskiej niewoli dotar³ on w paŸdzierniku 1919 roku do
W³adywostoku, gdzie uzyska³ paszport Nr 989 wydany przez Biuro
Polityczne Polskiego Komitetu Narodowego. Paszport wydano w trzech
jêzykach: polskim, francuskim i rosyjskim. Pierwszy polski dokument
to¿samoœci w jego ¿yciu! To by³a radoœæ wielka i przepustka do ojczyzny po
latach tu³aczki. Radoœæ zepsuta niestety tragedi¹ stryjecznego dziadka i jego
rodziny.
Kilka tygodni trwa³o kompletowanie odpowiednich wiz tranzytowych,
aby wreszcie wyruszyæ do kraju. To rz¹d odrodzonej Polski pokrywa³ koszty
podró¿y. Trasa wiod³a przez Szanghaj, Indochiny, Cejlon, Kana³ Sueski,
Dubrownik i Wiedeñ, aby wreszcie stan¹æ w domu rodzinnym wiosn¹ 1920
roku. I w ten sposób Leon Jankowski zakoñczy³ swoj¹ podró¿ dooko³a
œwiata, nie w 80 dni jak opisa³ w swojej ksi¹¿ce Juliusz Verne, ale w osiem
lat! Nie musia³ tak¿e siê meldowaæ w Berlinie, bo sytuacja siê zmieni³a
i móg³ wróciæ do niepodleg³ej ojczyzny.
Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Brygida, wdowa, zakonnica
Patronka Szwecji i Europy
(1302 - 1373)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 23. lipca

U

rodzi³a siê w ksi¹¿êcej rodzinie niedaleko Uppsali. Oboje rodzice
byli ogromnie pobo¿ni i przekazali jej wielk¹ mi³oœæ do mêki
Pañskiej. Pos³uszna ojcowi, w wieku 13 lat poœlubi³a Ulfa ksiêcia
Nerycji, z którym mia³a 8 - mioro dzieci. Jej najm³odsz, córka Katarzyna
zakonnica, równie¿ zosta³a œwiêt¹.
Zarówno Ulf jak i Brygida byli
ludŸmi bardzo religijnymi. Odbyli
pielgrzymkê do Hiszpanii do
Compostelli, a potem œlubowali
czystoœæ ma³¿eñsk¹, a nawet m¹¿, za
zgod¹ ¿ony, wst¹pi³ do klasztoru
cystersów, gdzie wkrótce zmar³
w opinii œwiêtoœci.
Brygida natomiast zbudowa³a
wielki klasztor, który sta³ siê domem
macierzystym nowego zakonu
Najœwiêtszego Zbawiciela, zwanym
potocznie brygidkami. Opiekunem
duchowym zosta³ niezwykle uczony
kap³an katedralny Maciej, który
przet³umaczy³ na jêzyk szwedzki
Pismo œwiête i ró¿ne ksiêgi religijne.
Mia³a jeszcze jeden epizod
dworski, mianowicie zosta³a ochmistrzyni¹ dworu króla Magnusa II.

MAJÓWKA U ZBAWICIELA

W

niedzielê 3. czerwca, z okazji „Dnia dziecka”, w godzinach od
13.00 do 20.00, odby³ siê w naszej parafii festyn rodzinny
„Majówka u Zbawiciela’.
Nasi parafianie uczestniczyli licznie w festynie, maj¹c do wyboru ró¿ne
atrakcje: wystêpy artystyczne, loteriê fantow¹ (ka¿dy los wygrywa
+wylosowana nagroda g³ówna), pokaz JUDO GRIZZLY, pokaz ZUMBY,
przedstawienie „Kopciuszek”, koncerty ró¿nych zespo³ów, a tak¿e

Jednak zdradza³a coraz wiêksze zainteresowanie sprawami Bo¿ymi. Po
œmierci mê¿a i po usamodzielnieniu swoich dzieci, za ¿yczliw¹ zgod¹ króla,
który ogromnie wspiera³ jej inicjatywy budowlane, wst¹pi³a do klasztoru,
w którym jej córka Katarzyna by³a prze³o¿on¹. Odt¹d d³ugie godziny
poœwiêca³a na modlitwê, na umartwienia i pobo¿ne akty religijne.
Mia³a ró¿nego rodzaju wizje dotycz¹ce ówczesnych w³adców. Dlatego
prowadzi³a szerok¹ korespondencjê. Upomina³a miêdzy innymi zakon
krzy¿acki, gro¿¹c karami, o ile nie zmieni¹ swoich metod postêpowania
wobec Polski i Litwy. Grozi³a rych³¹ œmierci¹ papie¿owi Innocentemu VI,
jeœli nie powróci do Rzymu z Awinionu - co rzeczywiœcie siê sta³o - zmar³
nagle. Podobnie upomina³a innych wielkich tego œwiata. By³a osob¹
powszechnie znan¹ i szczerze mówi¹c lêkali siê jej opinii.
W roku 1349 odby³a pielgrzymkê do Wiecznego Miasta, po drodze
odwiedzaj¹c wiêkszoœæ œwiêtych miejsc w Europie i w Italii. W Rzymie
za³o¿y³a tak¿e klasztor Najœwiêtszego Zbawiciela. W roku 1372 uda³a siê do
Ziemi Œwiêtej, a po powrocie wyczerpana z si³ zasnê³a w Panu 23. lipca
nastêpnego roku w Rzymie. By³a tu powszechnie znana, dlatego w jej
pogrzebie uczestniczy³o tysi¹ce ludzi, a wielu doznawa³o uzdrowienia.
Kiedy jej córka Katarzyna wraca³a do Szwecji, zabra³a ze sob¹ relikwie
swej matki. Droga wiod³a tak¿e przez Gdañsk, gdzie zosta³a przyjêta bardzo
okazale i pobo¿nie. Dlatego pewnie w naszym mieœcie œw. Brygida jest
otoczona znacz¹cym kultem. Kanonizowana zosta³a w roku 1391. Jej cia³o,
a tak¿e cia³o jej córki Katarzyny, która tak¿e zmar³a, umieszczono w bardzo
drogocennej urnie w klasztorze przez ni¹ za³o¿onym w Szwecji. W czasie
reformacji protestanckiej niestety relikwie matki i córki bezpowrotnie
zaginê³y, a zakonnice, ¿yj¹ce dot¹d w tym klasztorze, zosta³y wypêdzone.
Brygitki wróci³y do Szwecji dopiero w 1945 roku. Obecnie kilkaset sióstr
mieszka w ponad 70- ciu klasztorach na œwiecie. Tak¿e w Oliwie.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

dmuchañce, trampolinê, wodne kule, grill, pierogi, ciastka, kawa, lody. watê
cukrow¹, gofry.
Na zakoñczenie o godzinie 18.30 odby³a siê licytacja charytatywna na
potrzeby PZ CARITAS oraz losowanie nagrody g³ównej, któr¹ by³y: rower i
dwie deskorolki elektryczne.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê
i przebieg „Majówki”: ks. Markowi, ks. Andrzejowi i p. Mariuszowi
Jurkiewiczowi, sponsorom za wsparcie, wolontariuszom za poœwiêcony
czas, parafianom za liczn¹ obecnoœæ i wspóln¹ zabawê. (Zdjêcia £. Wolak)

WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA 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

