
Uczyñcie z Ró¿añca s³odkie pêta,
wi¹¿¹ce was z Bogiem”

W

„

 1883. roku Leon XIII wyda³ encyklikê 
Supremi apostolatus, w której ten wielki 
Papie¿ postanawia³, ¿e miesi¹c paŸdziernik 

bêdzie w szczególny sposób poœwiêcony kultowi 
Dziewicy Ró¿añcowej. We wspomnianym dokumencie 
Papie¿ podkreœla³ z naciskiem nadzwyczajn¹ 
skutecznoœæ tej modlitwy, odmawianej z sercem 
czystym i oddanym, w intencji otrzymania od Ojca 
Niebieskiego - w Chrystusie i za wstawiennictwem 
Matki Boga - obrony przed najwiêkszy z³em, które 
mo¿e zagra¿aæ chrzeœcijañstwu, a nawet samej 
ludzkoœci, i zdobywania tym samym najwy¿szego 
dobra sprawiedliwoœci i pokoju pomiêdzy jednostkami 
i narodami.

W tym historycznym geœcie Leon XIII nie uczyni³ 
nic innego, jak tylko stan¹³ u boku licznych papie¿y, 
którzy go poprzedzili - jak œwiêty Pius V - i pozostawi³ 
wezwanie do tych, którzy po nim mieli rozwijaæ 
praktykê Ró¿añca. Dlatego i ja mówiê do was: za 
poœrednictwem Maryi uczyñcie z Ró¿añca „s³odkie 
pêta, wi¹¿¹ce was z Bogiem”.

Jan Pawe³ II, L’Oservatore Romano”, 1983, nr 10, s. 20„
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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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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na paŸdziernik

Ewangelizacyjna:  Aby osoby konsekrowane rozbudzi³y swój zapa³ 
misyjny i by³y obecne wœród ubogich, zepchniêtych na margines i tych, 
którzy nie maj¹ g³osu.

Papie¿ Franciszek zachêca do Ró¿añca
Papie¿ Franciszek kolejny raz ponowi³ sw¹ zachêtê do codziennego 

odmawiania ró¿añca w paŸdzierniku. Ju¿ na pocz¹tku tego miesi¹ca poprosi³ 
wiernych na ca³ym œwiecie, by codziennie odmawiali tê modlitwê „w intencji 
Koœcio³a, aby Najœwiêtsza Maryja 
Panna i Micha³ Archanio³ bronili go 
przed dzia³aniem z³ego ducha, który 
atakuje i dzieli wspólnotê wierz¹cych”.

Tak¿e w niedzielê 7. paŸdzier-
n ika ,  w  œwiê to  Ma tk i  Bo¿e j  
Ró¿añcowej, na zakoñczenie spotka-
nia z wiernymi na „Anio³ Pañski”, 
Ojciec Œwiêty prosi³, by „koñczyæ 
ró¿aniec antyfon¹ Pod Twoj¹ obronê 
i modlitw¹ do œw. Micha³a Archanio³a, aby odpieraæ ataki diab³a, który chce 
podzieliæ Koœció³”.

Vatican News 07.10.2018

Obowi¹zuj¹cy w Polsce tekst modlitwy do œw. Micha³a Archanio³a:
„Œwiêty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, 

a przeciw niegodziwoœci i zasadzkom z³ego ducha b¹dŸ nasz¹ 
obron¹. Oby go Bóg pogromiæ raczy³, pokornie o to prosimy, a Ty, 
wodzu niebieskich zastêpów, szatana i inne duchy z³e, które na 
zgubê dusz ludzkich po tym œwiecie kr¹¿¹, moc¹ Bo¿¹ str¹æ do 
piek³a, Amen”.

„Rytua³ Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne”, Katoowice 2002, s.102

Matka Boska Ró¿añcowa

PAZDZIERNIK
MIESIAC ROZANCA

SWIETEGO W poniedzia³ek 22. paŸdziernika 
obchodzimy w liturgii

WSPOMNIENIE  ŒW. JANA PAW£A II

Bo¿e, bogaty w mi³osierdzie,
z Twojej woli Œwiêty Jan Pawe³ II, papie¿,

kierowa³ ca³ym Koœcio³em,
spraw, prosimy, abyœmy dziêki jego nauczaniu

z ufnoœci¹ otworzyli nasze serca
na dzia³anie zbawczej ³aski Chrystusa, 

jedynego Odkupiciela cz³owieka.
Który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen

W dniu tym we wszystkich mszach œwiêtych wspominana jest 
postaæ naszego Papie¿a. Miêdzy innymi pierwsz¹ modlitw¹, jak¹ kap³an 
odmówi w czasie mszy œwiêtej w tym dniu, bêdzie tzw. Kolekta:

.
Proponujemy naszym parafianom, aby oprócz uczestnictwa we 

mszy œwiêtej w tym dniu, do pacierza porannego i wieczornego do³¹czyli 
powy¿sz¹ modlitwê.
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DUCHOWIEÑSTWO  W  WALCE
O  NIEPODLEG£OŒÆ  POLSKI

Na przestrzeni wieków polski naród wielokrotnie musia³ strzec 
zbrojnie swoich granic i broniæ swojej to¿samoœci narodowej. Stawa³ 
tak¿e do walki o wiarê katolick¹, nierozerwalnie z ni¹ zwi¹zan¹, 

poniewa¿ Koœció³ po chrzcie Polski w 966 roku sta³ siê podwalin¹ pañstwa 
i narodu polskiego.

Duchowieñstwo zawsze solidaryzowa³o siê z narodem polskim. 
W œwi¹tyniach przekazywano wieœci o kolejnych powstaniach i poborze do 
wojska zaborców. Ksiê¿a anga¿owali siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. 
W czasie walki zbrojnej Koœció³ udziela³ duchowej, materialnej i medycznej 
pomocy dla walcz¹cych oraz ich rodzin. Duchowni pomagali tak¿e 
w ukrywaniu lub ucieczce walcz¹cym

Wielu duchownych ni¿szego szczebla, a tak¿e hierarchów koœcielnych 
wspomaga³o, w tym na polach bitew, z broni¹ w rêku, walkê o polskoœæ 
i wiarê. Brali udzia³ w najwiêkszych zrywach niepodleg³oœciowych, 
powstaniach, samodzielnie organizowali ró¿nego typu wyst¹pienia. Czynnie 
stawiali opór przeciwko wynaradawianiu, nauczali jêzyka polskiego 
i katechizmu, mimo zakazów i gro¿¹cych represji. Wielu z nich by³o z tego 
powodu przeœladowanych, œciganych, przetrzymywanych w wiêzieniach, 
torturowanych, zes³anych bez mo¿liwoœci powrotu do kraju, pozbawionych 
godnoœci kap³añskiej, a nawet ponios³o ofiarê ¿ycia.

Duchowni ni¿szego i wy¿szego szczebla aktywnie w³¹czali siê do 
polityki pañstwowej. Stawali siê wa¿nymi doradcami w kwestiach 
krajowych, brali udzia³ w obradach sejmu, w opracowaniu dokumentów 
pañstwowych, w tym pierwszej polskiej konstytucji. Reprezentowali interesy 
polskie za granic¹, upominali siê u w³adz o prawa spo³eczeñstwa, 
wykorzystywali swoje wp³ywy w obronie obywateli

W czasie II wojny œwiatowej wiele osób duchownych, w tym 
108 b³ogos³awionych mêczenników, ponios³o œmieræ w obozach 
koncentracyjnych w wyniku egzekucji, a tak¿e w wiêzieniach z powodu 
obrony wiary i polskoœci.

Najtragiczniejsze w dziejach Polski sta³y siê lata rozbiorów oraz czasy 
ustroju komunistycznego, kiedy podejmowano brutalne próby 
wynarodowienia Polaków i stworzenia nowego spo³eczeñstwa. W³adze 
zaborców, a póŸniej komunistyczne, brutalnie niszczy³y i przeœladowa³y 
instytucje Koœcio³a oraz wiarê katolick¹, gdy¿ stanowi³y one przeszkodê 
w realizacji ich ideologicznych celów. Podeptanie wartoœci, pozbawienie go 
moralnego przewodnictwa, musia³o u³atwiæ manipulacjê spo³eczeñstwem 

i jego zniewolenie.
Koœció³ przechowywa³ pamiêæ o historii Polski i jego narodu. 

Kultywowa³ narodowe obyczaje i tradycje. Duchowni stanowili wzór 
moralny i obywatelski, starali siê podtrzymywaæ morale spo³eczne i d¹¿yæ 
do duchowej odnowy polskiego narodu. Wiedzieli bowiem doskonale, ¿e 
niepodleg³oœæ Polski i jej wolnoœæ bêd¹ mogli wywalczyæ tylko ludzie 
o dobrze ukszta³towanych sumieniach. Prymas Tysi¹clecia, kardyna³ Stefan 
Wyszyñski, naucza³, ¿e Koœció³ musi byæ w s³u¿bie cz³owieka, rodziny 
i narodu. Mówi³, ¿e “Koœcio³owi nie mo¿e byæ obojêtna kondycja naszego 
narodu ani jego suwerennoœæ. Bo wolny Koœció³ mo¿e byæ tylko w wolnej 
Polsce”.

W okres ie  PRL 
wielu duchownych by³o 
z powodu zaanga¿owania 
siê w sprawy narodu 
i pañstwa inwigilowa-
nych, przeœladowanych, 
szkalowanych, szanta¿o-
wanych, osadzanych 
w wiêzieniach i obozach, 
zmuszanych do sk³adania 
fa³szywych zeznañ, bes-
tialsko zamordowanych.

Z Polski pochodzi³ 
jeden z najwiêkszych 
Polaków i  papie¿y,  
œwiêty Jan Pawe³ II. By³ 
nie tylko g³ow¹ Koœcio³a 
katolickiego, przewodni-
kiem i wzorem moralnym 
dla œwiata, lecz tak¿e 
zwolennikiem “Solidar-
noœci”, nadziej¹ polskie-
go narodu na nadejœcie 
zmian i odzyskanie 
wolnoœc i .  W du¿e j  
mierze papie¿ ten swoj¹ postaw¹ w czasie pontyfikatu przyczyni³ siê do 
obalenia komunizmu w Polsce.

Wg “Koœció³ w walce o niepodleg³oœæ”, Arystoteles, 2018, str. 3 i 4

Synod m³odzie¿y 
wyzwaniem dla Koœcio³a

Trwaj¹cy od 3. do 28. paŸdziernika synod o m³odzie¿y jest du¿ym 
wyzwaniem dla Koœcio³a dlatego, ¿e dotyczy m³odzie¿y ca³ego œwiata 
i nikt nie jest z niego 

wy³¹czony. Wskazuje na to 
bp Fabio Fabene, podkreœ-
laj¹c, ¿e Koœció³ chce 
patrzeæ na m³odych na 
wszystkich kontynentach, 
w sytuacjach jakich ¿yj¹, 
zawracaj¹c równie¿ uwagê 
na kontekst spo³eczny. Po 
dwóch synodach o rodzinie, 
tym razem tematem obrad 
jest „M³odzie¿, wiara i ro-
zeznawanie powo³ania”.

Podsekretarz Synodu 
Biskupów podkreœla global-
noœæ tego wydarzenia. 
Wskazuje, ¿e uwidoczni³o 
siê to ju¿ w fazie przygoto-
wawczej, gdy Papie¿ zapro-
si³ wszystkich m³odych do 
debaty, bez wzglêdu na ich 
wiarê, pochodzenie czy przekonania. „Nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e nie dano 
mu szansy, by w³¹czy³ siê do dyskusji i móg³ zabraæ g³os” – podkreœla bp 
Fabene.

„Synod jest wyzwaniem, poniewa¿ jesteœmy wezwani do pod¹¿ania 
razem z m³odymi, jesteœmy wezwani do odkrycia tego, jakie s¹ ich 

wymagania, potrzeby i motywacje. Przede wszystkim musimy siê jednak 
skonfrontowaæ z ich rzeczywistoœci¹, by odnaleŸæ drogi g³oszenia 
Ewangelii wspó³czesnej m³odzie¿y – mówi Radiu Watykañskiemu bp 
Fabene. – Z szerokich konsultacji przeprowadzonych przed synodem 
wynika, ¿e m³odzi s¹ otwarci na duchowoœæ, s¹ otwarci na przyjêcie 
przes³ania Ewangelii przede wszystkim dlatego, ¿e pomaga im odnaleŸæ 
prawdziwy sens ¿ycia. Co za tym idzie, bêd¹ to dni intensywnej pracy, 
konfrontacji i dialogu po to, by Koœció³ móg³ odnaleŸæ z now¹ si³¹ pasjê 

g ³oszenia  Ewangel i i  
m³odym, tak¿e sw¹ pasjê 
wychowawcz¹, by prze-
kazaæ m³odym piêkno 
¿ycia, tak by we wszyst-
kich sytuacjach, w jakich 
s iê  zna jdu j¹ ,  mogl i  
odnaleŸæ pe³niê ¿ycia 
i mi³oœci. ”

Bp Fabene zwraca 
u w a g ê ,  ¿ e  o j c o w i e  
synodalni ca³y czas musz¹ 
konfrontowaæ siê z g³o-
sem m³odzie¿y. W syno-
dzie uczestniczy bowiem 
34 m³odych (pó³ na pó³ 
ch³opcy i dziewczêta w 
wieku 18-29 lat). Oni nie 
tylko przys³uchuj¹ siê 
obradom, ale maj¹ tak¿e 
prawo zabierania g³osu 
zarówno podczas kongre-

gacji generalnych, jak i spotkañ w grupach. „To jest bardzo wa¿na, 
weryfikuj¹ca nas obecnoœæ” – podkreœla podsekretarz Synodu Biskupów.

Wspomó¿my obrady nasz¹ modlitw¹!

Vatican News 03.10.2018
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Z cyklu: 100 - lecie niepodleg³ej Polski

 poprzednich opowiadaniach siê koncentrowa³em na historiach 
zwi¹zanych z moj¹ rodzin¹ zamieszka³¹ w Wielkopolsce. 
Nadszed³ czas, aby opowiedzieæ o losach rodziny ¿ony 

wywodz¹cej siê z tak zwanych kresów. Na wstêpie muszê wyjaœniæ, ¿e 
przyjecha³em z Poznania na studia do Gdañska, a moja przysz³a ¿ona 
przyby³a tutaj z miejscowoœci Poniatowicze w powiecie sokólskim, aby 
podj¹æ naukê w Technikum £¹cznoœci. Sta³o siê to za spraw¹ jej wujka 
Stanis³awa, który dwie swoje siostrzenice, Walentynê do liceum i na studia 
medyczne i Wandê do technikum sprowadzi³ do Gdañska. Teraz o jego 
losach i jego rodziny chcê opowiedzieæ. Jak zwykle przypadek sprawi³, ¿e siê 
poznaliœmy z ¿on¹ w Gdañsku, tutaj za³o¿yliœmy rodzinê i pocz¹tkowo 
zamieszkaliœmy w mieszkaniu kwaterunkowym we Wrzeszczu, wspólnym 
z trzema innymi rodzinami. Wkrótce tak¿e przypadkowo przyst¹piono  do 
kapitalnego remontu naszego budynku i na ten czas oko³o pó³ roku 
zostaliœmy zmuszeni do wys³ania ¿ony z dwójk¹ malutkich dzieci do 
wujostwa Marii i Stanis³awa Petelczyc do Sokó³ki. Wtedy czêsto 
z przyjemnoœci¹ ich odwiedza³em, by³a to doskona³a okazja do zapoznania 
siê nie tylko z historiami dotycz¹cymi rodziny ¿ony, ale równie¿ z kultur¹ 
i zwyczajami panuj¹cymi w tym regionie kraju. Doskonale pamiêtam, jak 
podczas ka¿dych moich odwiedzin, zaraz po posi³ku wujek Stanis³aw  

zwraca³ siê do ¿ony: - Maryœka, przynieœ nam z piwnicy butelkê wina, bo 
Brunon przyjecha³ i musimy trochê pogadaæ. 

I snuliœmy opowieœci i prze¿ycia rodzinne, popijaj¹c doskona³e wino 
w³asnego wyrobu. Te spotkania zapad³y g³êboko w mojej pamiêci i teraz 
z ³atwoœci¹ je odtwarzam. W³aœnie w takiej atmosferze pewnego razu  wujek 
wspomnia³, cytujê:

„Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ pracowa³em w banku w Symbirsku. 
W momencie wybuchu wojny  zosta³em wcielony do armii carskiej. 
Pamiêtam, jak w pocz¹tkowym okresie wojny prowadziliœmy bitwê 
z wojskami pruskimi. W pewnym momencie pocisk artyleryjski upad³ 
niedaleko mnie, wybuch rzuci³ mn¹ do okopu, straci³em przytomnoœæ. Kiedy 
siê ockn¹³em, by³o ju¿ po bitwie, tylko odg³osy  pojedynczych strza³ów 
karabinowych dochodzi³y do mnie. Le¿a³em w okopie na plecach. Nagle nad 
sob¹ zobaczy³em pruskiego ¿o³nierza z karabinem skierowanym w moj¹ 
stronê. Czu³em œmiertelne zagro¿enie i odruchowo krzykn¹³em:

 - Jezus Maria! - Moment ciszy i do moich uszu dotar³o pytanie:
 - Toœ ty Polok? - wypowiedziane poznañsk¹ gwar¹ - le¿ tu cicho, zaraz 

po ciebie przyjdê. I przyszed³ po chwili i wzi¹³ mnie do niewoli. Opatrznoœæ 
czuwa³a nade mn¹, albo mia³em wiele szczêœcia, bo okrzyk „Jezus Maria” 
trafi³ na Polaka, Poznaniaka, wcielonego do armii pruskiej – kontynuowa³ 
wujek Stanis³aw – pruscy ¿o³nierze dobijali rannych i ma³o kto ze 
znalezionych na polu bitwy uszed³ z ¿yciem. Ja mia³em szczêœcie, bo Jezus 
z Maryj¹ czuwali nade mn¹. Resztê wojny spêdzi³em w pruskiej niewoli, 
pracuj¹c w gospodarstwie u bauera. Bauer mia³ dwie córki, a widz¹c moj¹ 
umiejêtnoœæ w prowadzeniu gospodarstwa i pracowitoœæ, zapragn¹³ jedn¹ 
z nich wydaæ za mnie. Ale nie to by³o mi w g³owie, ¿eby Niemkê za ¿onê 
braæ, chcia³em przy pierwszej sposobnoœci wróciæ w rodzinne strony.”

Po zakoñczeniu wojny wujek Stanis³aw rzeczywiœcie wróci³ do 
rodzinnej miejscowoœci Hlebowicze, w gminie Indura, w powiecie 
grodzieñskim, dziœ le¿¹c¹ na Bia³orusi, tu¿ za wschodni¹ granic¹ Polski. 
Z pe³n¹ energi¹ zabra³ siê do pracy w dopiero co odrodzonej Polsce. 
Najpierw w rodzinnym gospodarstwie, a tak¿e prowadzi³ o¿ywion¹ 
dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Przez dwie kadencje by³ wójtem 
w miejscowoœci Indura. Zna³ dobrze potrzeby miejscowej ludnoœci 
i zaniedbania gospodarcze wynikaj¹ce z wieloletniej polityki rosyjskiego 
zaborcy. Miêdzy innymi budowa³ drogi i szko³y w gminie, zorganizowa³ 
bank „Kasa Stefczyka”, za³o¿y³ hodowlê koni z przeznaczeniem dla 
polskiego wojska. Anga¿owa³ siê równie¿ w szersz¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, 
by³ pos³em do sejmiku powiatowego w Grodnie, oraz delegatem z powiatu 
grodzieñskiego do Zwi¹zku Hodowli Koni w Warszawie. Doœæ powiedzieæ, 
¿e nie znalaz³ czasu, aby siê o¿eniæ w tamtym okresie. 

Najazd hitlerowców na Polskê pierwszego wrzeœnia 1939 roku 
natychmiast uaktywni³ wrog¹ dzia³alnoœæ bojówek bia³oruskich na terenach 
wschodnich, wspomagan¹ materialnie i propagandowo przez sowieck¹ 
agenturê. Celem ich ataków sta³y siê znacz¹ce postaci polskiego 
spo³eczeñstwa: wy¿si urzêdnicy, nauczyciele, ksiê¿a, przedstawiciele 
organizacji spo³ecznych, w³aœciciele ziemscy. By³a to próba dezorganizacji 
instytucji administracji pañstwowej, koœcio³a katolickiego i ogólnie 
mówi¹c, zastraszenie polskiego spo³eczeñstwa, czyli przygotowania terenu 
przed wojskow¹ agresj¹. 

Opowiadanie czwarte: „Fragmenty 
historii  rodziny mojej ¿ony” - Czêœæ pierwsza

W

Wujek Stanis³aw zorganizowa³ w gminie grupê samoobrony spo³ecznej 
w iloœci oko³o czterdziestu osób. Dla bezpieczeñstwa ludzie ci stacjonowali 
w szkole w Indurze. Wyposa¿eni byli w cokolwiek, co by³o przydatne do 
obrony, a co posiadali w swoich domach, g³ównie w broñ bia³¹ i myœliwsk¹. 
Wejœcie wojsk sowieckich do Polski 17-go wrzeœnia spowodowa³o masowe 
aresztowania, przede wszystkim tych aktywnych dzia³aczy administracji 
pañstwowej. Kto uchroni³ ¿ycie podczas aresztowania, by³ wywieziony, 
czêsto z ca³¹ rodzin¹, do obozów po³o¿onych daleko na wschodzie i pó³nocy 
wielkiego obszaru Zwi¹zku Sowieckiego. 

Poszukiwany przez NKWD, wujek ci¹gle siê ukrywa³. Zosta³ przez 
kogoœ zdradzony, aresztowany i osadzony  w wiêzieniu NKWD w £om¿y. 
Bity podczas przes³uchañ, a w sfingowanym procesie otrzyma³ wyrok 
podwójnej kary œmierci. Mia³ byæ rozstrzelany, ale szczêœliwie egzekucji nie 
zd¹¿ono wykonaæ, bo atak Niemców w czerwcu 1941 roku spowodowa³ 
ucieczkê wiêziennych wartowników. W ten sposób szczêœliwie uwolni³ siê 
wraz z innymi wiêŸniami. Dalej dzia³a³ w podziemiu i ukrywa³ siê, teraz 
przed Gestapo. Przebywa³ w ró¿nych miejscach, najpierw 
w Poniatowiczach, w domu swojej siostry Klementyny i Józefa Sarosieków, 
czyli w domu rodzinnym mojej przysz³ej ¿ony. Aby nie nara¿aæ rodziny na 
represje, kryjówkê mia³ w stodole, w s³omie. Ci¹gle zmienia³ kryjówki, 
wreszcie trafi³ do gospodarstwa rodziny Grasewiczów, we wsi Bogusze, 
niedaleko Sokó³ki. Zatrudni³ siê u nich jako parobek i tam siê doczeka³ 
zakoñczenia wojny. Tam te¿ pozna³ córkê gospodarzy, Mariê, swoj¹ 
przysz³¹ ¿onê. 

Wujek Stanis³aw by³ znan¹ osob¹ w okolicy. Tote¿ obawiaj¹c siê 
rozpoznania i represji od nowej w³adzy za dzia³alnoœæ podziemn¹, wkrótce 
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wyjecha³ do Gdañska. Zatrudni³ siê jako 
ksiêgowy w przetwórni warzywno-owocowej „Dagoma” i zamieszka³ 
w Oliwie. Ten fakt przybycia do Gdañska powa¿nie wp³yn¹³ na moje losy, 
jak wspomnia³em na wstêpie.

Nadszed³ czas, aby opowiedzieæ o losach rodziny Antoniego, starszego 
brata Stanis³awa. Podczas I Wojny Œwiatowej Antoni Petelczyc równie¿ 
zosta³ wcielony do armii carskiej. By³ felczerem, st¹d pe³ni³ s³u¿bê 
w wojskowym szpitalu, w garnizonie po³o¿onym oko³o 200 km na wschód 
od Wilna, obecnie na terytorium Bia³orusi. W szpitalu pozna³ pielêgniarkê, 
Boles³awê Szumowsk¹, pochodz¹c¹ z £om¿y, i z ni¹ siê o¿eni³ w 1915 roku. 
Po zakoñczeniu wojny i demobilizacji z carskiej armii, Antoni wraz 
z ma³¿onk¹ i pierwszym potomkiem wrócili w rodzinne strony do 
miejscowoœci Hlebowicze. 

Antoni prowadzi³ gospodarstwo na ojcowiŸnie, pe³ni³ te¿ we wsi 
funkcjê so³tysa. Ich gospodarstwo le¿a³o na skraju wsi, co mia³o póŸniej 
znaczenie dla prowadzenia dzia³añ konspiracyjnych podczas II wojny 
œwiatowej. Wiadomym jest, ¿e druga wojna œwiatowa odmieni³a 
i skomplikowa³a losy milionów Polaków. Rodzina Petelczyców jest tego 
ewidentnym przyk³adem. Ma³¿eñstwo obdarzy³o ich  oœmiorgiem 
potomstwa. Postaram siê w tym opowiadaniu pokrótce przedstawiæ ich losy. 

Zacznê od najstarszego z rodzeñstwa, czyli Mieczys³awa. Urodzi³ 
siê16.08.1916 w miejscowoœci G³êbokie, w przedwojennym województwie 
wileñskim, obecnie na Bia³orusi. Parê lat temu wspomnia³em o nim 
w felietonie „Znaleziony list z Camberry”, teraz rozwinê jego historiê. 
Bardzo pomocnym dokumentem do przedstawienia jego prze¿yæ sta³ siê 
osobisty notesik, w którym zapisywa³ wydarzenia od momentu powo³ania 
go w wieku 23 lat do polskiej armii w sierpniu 1939 roku, poprzez okres 
walk, przebywania w obozach jenieckich i póŸniejszej tu³aczki wojennej. 
Notesik szczêœliwie siê zachowa³ w rodzinie do dnia dzisiejszego. 
Mieczys³aw s³u¿y³ w Podlaskiej Brygadzie Kawalerii w stopniu 
plutonowego. Po rozpoczêciu dzia³añ wojennych we wrzeœniu 1939 roku 
bra³ udzia³ w pierwszej akcji wojskowej w rejonie granicy polsko- 
niemieckiej (Prusy Wschodnie). Pod naporem nacieraj¹cych sowieckich 
czo³gów jego oddzia³ przekroczy³ 23 wrzeœnia 1939 roku granicê polsko-
litewsk¹ i trafi³ do obozu internowanych w mieœcie Olita na Litwie. Tam 
trafi³ równie¿ kapral Wiktor Ostrowski, ¿o³nierz Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Losy dwóch polskich ¿o³nierzy wrzeœnia 1939 roku siê 
po³¹czy³y, a relacje z ró¿nych Ÿróde³ ca³kowicie uwiarygadniaj¹ ich historie. 
Przemieszczani do ró¿nych obozów dla internowanych trafili do 
Wi³komierza. Po aneksji Litwy przez Zwi¹zek Sowiecki w dniu 10 lipca 
1940 roku,  jeñców przejmuje NKWD. Od nastêpnego dnia  s¹ 
transportowani w wagonach towarowych w g³¹b Rosji, przez Miñsk, Orszê, 
Suchenicze do Babinicza. 14 lipca nastêpuje roz³adowanie transportu i dalej 
marsz 40 kilometrów do obozu Juchnowo, niedaleko Moskwy. Tutaj 
nastêpuje segregacja jeñców, oficerowie Wojska Polskiego wywiezieni 
zostali do innych obozów, ich los na ogó³ pozostaje nieznany, ale wiele 
poszlak wskazuje, ¿e zostali zamordowani przez NKWD, podobnie jak w 
Katyniu.

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak                          Dalszy ci¹g historii 
w czêœci drugiej.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Pawe³ VI - papie¿
(1897 - 1978)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 26. wrzeœnia

Pragnê Wam, drodzy Czytelnicy, przybli¿yæ” papie¿y, którzy 
towarzyszyli mi w moim d³ugim ¿yciu, i tak:

Od m³odoœci do matury moim papie¿em by³ Pius XII - znakomity 
dyplomata i wybitny mówca, S³uga Bo¿y, bo nadal toczy siê jego proces 
beatyfikacyjny.

 W okresie seminaryjnym od naszych biskupów, którzy wyje¿d¿ali na 
Sobór, du¿o s³uchaliœmy o Janie XXIII, niezwykle sympatycznym 
i ¿yczliwym œwiatu Ojcu œwiêtym - zosta³ kanonizowany razem z Janem 
Paw³em II przez papie¿a Franciszka,

Jako m³ody ksi¹dz codziennie wspomina³em w kanonie mszy œwiêtej - 
papie¿a Paw³a VI - wybitnego intelektualistê i wspania³ego cz³owieka 
(wiêcej o nim w dalszym tekœcie). 

Przez miesi¹c moim Ojcem œw. by³ Jan Pawe³ I - jego proces 
beatyfikacyjny toczy siê w Rzymie. 

Wreszcie ten najwiêkszy, ukochany, jedyny w swoim rodzaju œw. Jan 
Pawe³ II, o którym jego amerykañski biograf Weigel powiedzia³, i¿ pisma 
papie¿a Polaka bêd¹ analizowane jeszcze przez 500 lat.

Obecnie ¿yj¹cy Benedykt XVI, najbardziej uczony ze wszystkich 
pasterzy Koœcio³a i, moim zdaniem, najwybitniejszy teolog XX i XXI wieku.

Ojciec œw. Franciszek od piêciu lat towarzyszy nam niemal codziennie 
i wielu z nas jest naprawdê zachwyconych jego postaci¹.

Wspania³y zestaw wybitnych osobistoœci Koœcio³a.
Piszê ten felietonik w sobotê 13. paŸdziernika, a jutro na placu œw. Piotra 

w Rzymie Ojciec œw. Franciszek og³osi œwiêtym papie¿a Paw³a VI. 
Urodzi³ siê w Breœcie, ojciec by³ wyk³adowc¹ uniwersyteckim, 

redaktorem naczelnym gazety, a tak¿e parlamentarzyst¹. Giovanni Montini 

„

(takie by³o jego imiê i nazwisko) 
ukoñczy³ studia na dwóch 
uniwersytetach i w akademii 
dyplomatycznej. W wieku 26. lat 
przebywa³ w Polsce jako sekretarz 
w nuncjaturze apostolskiej. 
Odwiedza³ Kraków, Czêstochowê 
i zakocha³ siê w Polsce. Po 43. 
latach ju¿ jako papie¿ chcia³ 
wróciæ  nad Wis³ê  z racj i  
uroczystoœci milenijnych, ale 
Komuniœci, by nie dra¿niæ 
towarzyszy moskiewskich,  
odpowiedzieli zdecydowanie - 
nie! Mia³ ju¿ przygotowany dar - 
zlot¹ ró¿ê dla Jasnej Góry - 
ostatecznie po 40.latach przywióz³ 
j¹ do Czêstochowy Benedykt XVI.

Pawe³ VI przeszed³ do historii 
jako wielki reformator. Jako 
pierwszy papie¿ rozpocz¹³ zagraniczne pielgrzymki. Powiêkszy³ kolegium 
kardynalskie. Ustanowi³ zasadê, ¿e biskup, proboszcz, który ukoñczy³ 75 lat 
¿ycia winien przejœæ na emeryturê. Uczyni³ wiele dla ekumenizmu; og³osi³ 
Maryjê - Matk¹ Koœcio³a; kanonizowa³ œw. Maksymiliana Kolbe i Mariê 
Ledóchowsk¹. Przygotowywa³ kardyna³a Karola Wojty³ê na przysz³ego 
papie¿a: zaprasza³ go do redagowania oficjalnych pism papieskich; wysy³a³ 
do ró¿nych krajów jako swego delegata; zaprosi³ do g³oszenia rekolekcji 
w Watykanie, by by³ coraz bardziej rozpoznawalny.

Zmar³ w Castel Gandolfo, w niedzielê 6 sierpnia 1978 roku o godzinie 
21:40. Zosta³ pochowany szeœæ dni po œmierci w Bazylice œw. Piotra. Dniem 
wspomnienia liturgicznego œw. Paw³a VI bêdzie 26. wrzeœnia – dzieñ jego 
urodzin.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Podziêkowanie dla naszych Parafian
Poni¿ej zamieszczamy podziêkowanie od dziewczynki Oliwki 

i z Hospicjum dzieciêcego, z którym wspó³pracuje nasz Parafialny Zespó³ 
CARITAS:

W imieniu Oliwki i ca³ej rodziny dziêkujemy, ¿e czuwacie nad nami...
W hospicjum wspó³czesny cz³owiek uczy siê bezradnoœci. PóŸniej dociera do 
niego, ¿e w obliczu œmierci wszyscy jesteœmy tacy sami. Naturalni. Tyle ¿e 
stajemy siê w jednej chwili ca³ym swoim sercem ze wszystkimi emocjami. 
Dobrymi i z³ymi. Kiedy ju¿ wiemy, ¿e jesteœmy bezradni wobec si³y wy¿szej, 
zdarza siê cud. Zamiast walczyæ zaczynamy wêdrówkê z czasem. Chwytamy 
ka¿dy moment. Delektujemy siê jakbyœmy siê obudzili. Albo nawet na nowo 
narodzili... bo ¿yje siê w pe³ni z odkryciem, ¿e w ci¹gu jednego dnia mo¿na 
prze¿yæ ca³e swoje ¿ycie...

Dziêkujemy, ¿e razem z nami tworzycie Hospicjum Pomorze Dzieciom.
Niech Pan Bóg Was wszystkim b³ogos³awi!

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
I DZIEÑ ZADUSZNY

Uroczystoœæ 
Wszystkich Œwiêtych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmar³ych - Dzieñ Zaduszny

W czwartek 1. listopada, obchodziæ bêdziemy 
30 00. Msze œw. wg porz¹dku niedzielnego, czyli: 7 , 9 , 

30 00 30 00 00 3010 , 12 , 13 , 16  i 20 . Msza œw. o godz. 10  zostanie odprawiona za 
bliskich naszemu sercu, których po¿egnaliœmy w ostatnim roku. 
Przynieœmy na tê mszê œw. œwiecê lub znicz z wypisanym imieniem osoby 
zmar³ej, które umieœcimy przed o³tarzem. Pó³ godziny przed msz¹ œw. 
odmówimy ró¿aniec za zmar³ych.

2. listopada (pi¹tek) we 
15 00 00 00 00 00- msze œw. o godz. 7 , 8 , 9 , 16 , 17 , 18  

15i 19  wypominkowa.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê Uroczystoœci¹ mo¿na pobieraæ kartki 

wypominkowe, na których wypiszemy imiona naszych zmar³ych. 
Bêdziemy je odczytywaæ na mszach œw., sprawowanych za ich dusze, 
przez okres oktawy modlitw za zmar³ych, czyli od 2 do 9. listopada o 

15 00godz. 19  a w niedzielê, 4. listopada, o 20 . Pó³ godziny przed msz¹ œw. 
odmówimy ró¿aniec za zmar³ych.

Wypisane wypominki mo¿na przynosiæ do zakrystii, do biura 
parafialnego lub w niedzielê do przygotowanych stolików.

Pamiêtajmy, i¿ modl¹c siê za zmar³ych, nie tylko sp³acamy d³ug 
wdziêcznoœci wobec nich, ale realizujemy równie¿, w sposób praktyczny, 
przykazanie mi³oœci bliŸniego.

 

KATOLICKI  TELEFON  ZAUFANIA
od poniedzia³ku do soboty w godz. 17.00 - 21.00

Wys³uchamy, doradzimy, pomo¿emy.
www.telefon-zaufania.pl

ZADZWOÑ: 58 380 21 41

NASZ CHÓR ZAPRASZA
Zarz¹d  Chóru im. Ks. prof. Józefa Orszulika, dzia³aj¹cy przy naszej Parafii 
Chrystusa Zbawiciela, niniejszym serdecznie zaprasza osoby kochaj¹ce 
œpiewanie do wst¹pienia w szeregi naszego chóru. Nasz zespó³ jest chórem 
mieszanym i dlatego zapraszamy do g³osów ¿eñskich  sopranów i altów oraz  
do g³osów mêskich  tenorów i basów.
Zapraszamy do nas osoby: kobiety od lat 12 do 55, ch³opców po mutacji 
oraz do g³osów mêskich do lat nawet 60.
Nasz chór poosiada dobry poziom œpiewaczy, wykonuje ró¿ne utwory 
daj¹ce satysfakcjê ka¿demu, a w zespole panuje dobra serdeczna atmosfera.  
Dyrygentem jest Pani  Magdalena Nanowska.
Zapraszamy w poniedzia³ki na godz.18.30 do salki nr 2 w dolnym koœciele.
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