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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na styczeñ

Ewangelizacyjna:  Za ludzi m³odych, zw³aszcza w Ameryce £aciñskiej, 
aby naœladuj¹c Maryjê, odpowiadali na powo³anie Pana, by przekazywaæ 
œwiatu radoœæ p³yn¹c¹ z Ewangelii.

STATYSTYKA   PARAFIALNA
za rok 2018

Wed³ug statystyki w naszej Parafii:
-  ochrzczono 97 (90) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o  180 (206) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 84 (81) gimnazjalistów,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych w parafii zwi¹zki   
   ma³¿eñskie zawar³o 24 (21) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy 36 (37) zmar³ych  parafian.

(w nawiasach podano liczby z 2017 roku)

Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech 
mi siê stanie wed³ug s³owa twego. 

Zgodê Maryi wyra¿on¹ podczas Zwiastowania znamy na 
pamiêæ. Jej s³owa zapisa³ w Ewangelii œw. £ukasz 
i przypomina je sobie ka¿dy, kto odmawia po³udniow¹ 

modlitwê Anio³ Pañski. Zgoda m³odej dziewczyny na niepojête 
dzia³anie Boga w jej ¿yciu okaza³a siê zwrotnic¹ losów œwiata: 
odt¹d dzieje ludzkoœci zmierzaj¹ w nowym kierunku, Bogu 
wiadomym, którego nawet sama Maryja jeszcze wtedy nie 
pojmowa³a.

W pierwszym miesi¹cu Nowego Roku te s³owa Matki Bo¿ej 
Koœció³ wskazuje ludziom m³odym. S¹ one mottem Œwiatowych 
Dni M³odzie¿y w Panamie, które z udzia³em papie¿a Franciszka 
odbêd¹ siê tam w dniach 23-27 stycznia. Ojciec Œwiêty, oprócz 
ceremonii przewidzianych protoko³em, odbêdzie tam osiem 
spotkañ z m³odymi. Ju¿ zapowiedziano, ¿e jednym z nich bêdzie 
nabo¿eñstwo pokutne w oœrodku poprawczym dla nieletnich, 
którzy odbywaj¹ tam karê ograniczenia wolnoœci. Sk¹d ta nowoœæ 
w programie Dni M³odzie¿y? Poniewa¿ najwiêksz¹ plag¹ 
Ameryki £aciñskiej jest przestêpczoœæ. Bogactwa nielicznych 
kontrastuj¹ tam z wielkimi obszarami nêdzy. Region ten 
zamieszkuje 8% populacji globu, jednak mimo ¿e wiêkszoœæ z 
nich to katolicy, po-pe³nianych jest tam a¿ 33% zabójstw w skali 
œwiata. Wiêkszoœæ 
sprawców stanowi¹ 
m³odzi mê¿czyŸni, 
przed 30. rokiem 
¿ycia. W poszuki-
waniu pracy i bez-
pieczeñstwa ludzie 
uciekaj¹ do miast. 
Tam jednak najbar-
dziej rosn¹ slumsy 
i nêdza. Tam szerzy 
siê przestêpczoœæ.

Tu¿ przed spotkaniem w Panamie papie¿ Franciszek zachêca 
nas do modlitwy za ludzi m³odych, zw³aszcza w Ameryce 
£aciñskiej. Mamy prosiæ, aby naœladuj¹c Matkê Bo¿¹, 
odpowiadali na powo³anie Pana. Tak jak dziêki zgodzie Maryi 
Zbawiciel wszed³ w losy œwiata i je odmieni³, tak i zgoda m³odych 
ludzi na dzia³anie Bo¿e we w³asnym ¿yciu mo¿e ukazaæ radoœæ 
p³yn¹c¹ z Ewangelii. Mo¿e przywróciæ m³odym nadziejê na 
zmianê tego, co wydaje siê nie do pokonania. Bo Bóg nadal chce 
dzia³aæ w dziejach. Nadal te¿ chce dzia³aæ przez ludzi, którzy siê 
na to godz¹.

ks. Józef Polak SJ http://www.ampolska.co/art-2207-Wyjasnienie-
papieskiej-intencji-AM-styczen-2019.htm

Przedstawicielami m³odzie¿y naszej Parafii na Œwiatowych 
Dniach M³odzie¿y w Panamie jest kilkoro m³odych ludzi z Osowej.

ROK BÊDZIE DOBRY,
JE¯ELI PRZYJMIEMY DOBROÆ BOGA
Rok, który siê rozpoczyna bêdzie o tyle dobry, o ile ka¿dy przyjmie 

dobroæ Boga, jak¹ Jezus przyszed³ wnieœæ w nasz œwiat.[...]
Sam Jezus, Zbawiciel œwiata, jest b³ogos³awieñstwem dla ka¿dej osoby 

i dla ca³ej ludzkoœci. On bowiem jest Ÿród³em ³aski, mi³osierdzia i pokoju. 
Dlatego œwiêty Papie¿ Pawe³ VI chcia³, aby 1 stycznia by³ Œwiatowym 
Dniem Pokoju. A dzisiaj obchodzimy go po raz piêædziesi¹ty drugi. Jego 
temat brzmi: «Dobra polityka s³u¿y pokojowi». Nie myœlmy, ¿e polityka jest 
zarezerwowana tylko dla rz¹dz¹cych: wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za 
¿ycie «miasta», za dobro wspólne.

Polityka jest dobra w zale¿noœci od tego, na ile ka¿dy wype³nia swoj¹ 
misjê w s³u¿bie pokoju. Niech pomaga nam w tym codziennym trudzie 
Œwiêta Bo¿a Rodzicielka.

Papie¿ Frnciszek, Anio³ Pañski, 01.01.2019

Kontynuujemy prace 
w prezbiterium

  Krzy¿ naszego koœcio³a zosta³ 
uzupe³niony o wizerunki archanio³ów 
Micha³a i Gabriela. Nastêpnym etapem 
bêd¹ wizerunki anio³ów adoruj¹cych 
krzy¿. Ich postacie malowane na 
deskach, nawi¹zywaæ bêd¹ stylem do 
obrazów wczesnoœredniowiecznych. 
Obrazy oraz krzy¿ ujête w z³ocone 
ramy, stanowiæ bêd¹ formê t³a 
symbolizuj¹cego rzeczywistoœæ 
ponad-czasow¹. Zrealizowanie ca³oœci 
projektu pozwoli na zamkniêcie strefy 
prezbiterium nowymi oknami, tworz¹c 
spójn¹ ca³oœæ tego najwa¿niejszego 
miejsca w naszej œwi¹tyni. 

Zob. http://www.zbawiciel.gda.pl/aktualnosci/remonty-inwestycje/
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Gesty wielkodusznego daru s¹ najbardziej wiarygodn¹ drog¹ 
ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu 
i czu³oœci, bezinteresownych gestów, niezw³ocznych i prostych, jak 

zwyczajny dotyk, poprzez który daje sie odczuæ drugiemu, ¿e jest wa¿ny – 
napisa³ Papie¿ w przes³aniu na XXVII Œwiatowy Dzieñ Chorego. Jego temat 
zosta³ zaczerpniêty z Ewangelii œw. Mateusza: „Darmo otrzymaliœcie, darmo 
dawajcie” (Mt 10, 8).

Franciszek zwróci³ uwagê, ¿e ¿ycie cz³owieka jest darem, jaki 
otrzymaliœmy od Boga, st¹d nie mo¿e byæ uwa¿ane za prywatn¹ w³asnoœæ czy 
zwyk³e posiadanie, szczególnie w obliczu zdobyczy medycyny, która 
mog³aby doprowadziæ cz³owieka do ulegniêcia pokusie manipulowania nim. 
Podobnie darowanie nie jest zwyk³ym dawaniem, bo zawiera w sobie dar 
z siebie i zak³ada pragnienie utworzenia wiêzi.

Papie¿ zaznaczy³, ¿e nikt z ludzi na ¿adnym etapie ¿ycia nie jest w stanie 

uwolniæ siê od potrzeby i pomocy innych. St¹d potrzeba pokory, traktowania 
innych jak braci i zdolnoœci do praktykowania solidarnoœci opartej na dobru 
wspólnym.

Jako przyk³ad osoby, wzoru mi³oœci, która jest odbiciem mi³oœci 
samego Boga wobec ubogich i chorych, Franciszek wskaza³ œw. Matkê 
Teresê. „Ona pomaga nam zrozumieæ – napisa³ Ojciec Œwiêty - ¿e jedynym 
kryterium dzia³ania musi byæ bezinteresowna mi³oœæ wobec wszystkich, bez 
wzglêdu na jêzyk, kulturê, grupê etniczn¹ czy religijn¹. Jej przyk³ad nadal 
prowadzi nas do poszerzania horyzontów radoœci i nadziei dla ludzkoœci 
potrzebuj¹cej zrozumienia i czu³oœci; zw³aszcza dla tych, którzy cierpi¹”.

Papie¿ wskaza³ tak¿e na wielk¹ rolê i znaczenie, jakie w sektorze 
spo³eczno-medycznym odgrywaj¹ wolontariusze. Zachêci³ ich, aby bêd¹c 
znakami obecnoœci Koœcio³a w zsekularyzowanym œwiecie, stawali siê 
bezinteresownymi przyjació³mi, którym mo¿na powierzyæ myœli i emocje. 
Dziêki zaœ umiejêtnoœci s³uchania winni stwarzaæ warunki, w których chory 
nie jest ju¿ biernym obiektem opieki, ale aktywnym podmiotem, zdolnym 
do odzyskania nadziei.

W koñcowej czêœci przes³ania Franciszek podkreœli³ wagê postawy 
bezinteresownoœci katolickich placówek s³u¿by zdrowia. Wezwa³ do 
promowania kultury daru i bezineresowanoœci, aby przezwyciê¿yæ kulturê 
zysku i odrzucenia.

Œwiatowy Dzieñ Chorego obchodzony jest 11. lutego, we wspomnienie 
Matki Bo¿ej z Lourdes. Jego obchody ustanowi³ œw. Jan Pawe³ II 13. maja 
1992 r., w rocznicê zamachu na swoje ¿ycie. W tym roku g³ówne obchody 
tego dnia bêd¹ mia³y miejsce w Kalkucie w Indiach.

Pawe³ Pasierbek SJ, Newsletter Vatican News, 08.01.2019

W naszej Parafii w poniedzia³ek 11. lutego o godzinie 10.00 
sprawowana bêdzie specjalna Msza œw. dla chorych, po³¹czona 
z sakramentem namaszczenia chorych i z b³ogos³awieñstwem 
Najœwiêtszym Sakramentem (tzw. b³ogos³awieñstwem lourdzkim). Po 
Mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS i Rodzina Ró¿añcowa 
zapraszaj¹ uczestników na s³odki poczêstunek do Betanii.

Nasi Parafianie uhonorowani Nagrod¹ 
"PRO ECCLESIA ET POPULO" 2019

W

GRATULUJEMY Pani Danusi i Panu Konradowi !!!

 sobotê 5. stycznia br. w Dworze Artusa w Gdañsku po raz 21 
wrêczone zosta³y Nagrody „Pro Ecclesia et Populo” (Dla 
Koœcio³a i Narodu) dla osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ 

Koœcio³a w Archidiecezji Gdañskiej. Nagroda „Dla Koœcio³a i Narodu” jest 
przyznawana od 1998 roku. Do dziœ uhonorowano ni¹ 23 pary ma³¿eñskie 
oraz 89 osób indywidualnych. Kapitu³a w uznaniu zas³ug za 2018. rok 
przyzna³a odznaczenia dwóm osobom i trzem ma³¿eñstwom, w tym
– Pañstwu Danucie i Konradowi Hogom, za wieloletnie zaanga¿owanie 
w organizowaniu pracy i wystêpów chórów: Towarzystwa Œpiewaczego 
imienia F. Nowowiejskiego w Gdañsku Wrzeszczu i Katolickiego 
Stowarzyszenia Œpiewaczego i Muzycznego im. ks. Orszulika w Gdañsku-
Osowej oraz pomoc w dzia³aniach na rzecz obrony ludzkiego ¿ycia, poprzez 
wspó³pracê z Human Life International w Polsce.

Na tegorocznej gali w Dworze Artusa zgromadzi³o siê kilkaset osób, 
oraz goœcie honorowi, wœród których mo¿na wymieniæ bp Zbigniewa 
Zieliñskiego, Jaros³awa Sellina – wiceministra kultury, Dariusza Drelicha – 
wojewodê pomorskiego oraz pos³a Jana Klawitera.

Orêdzie na Œwiatowy Dzieñ Chorego: 
gest wielkodusznego daru
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski

Aby zachowaæ ci¹g³oœæ narracji, ze wzglêdu na d³u¿sz¹ przerwê w publikacji 
opowiadañ, przypomnijmy, ¿e poprzednie siê zakoñczy³o dotarciem Tadeusza 
Petelczyca do obozu organizuj¹cego siê polskiego wojska na terytorium ZSRR.

adeusz Petelczyc tak relacjonuje sytuacjê, jak¹ zasta³ w obozie 
organizuj¹cego siê polskiego wojska, cytujê: „W obozie by³y ca³e 
rzêdy namiotów w œniegu dla przybywaj¹cych chêtnych do wojska, 

a w nich wielu chorych i skrajnie wyczerpanych, wielu z nich umiera³o. 
W pobli¿u namiotów by³o kilka baraków, gdzie pracowa³a komisja 
poborowa. Stawa³em przed komisj¹ kilka razy, zawsze odrzucany z powodu 
gor¹czki i podejrzenia o tyfus. Pewnego dnia, po krótkiej modlitwie, 
poszed³em na komisjê po raz czwarty. Doktor wsadzi³ mi termometr pod 
pachê, trzyma³em go tak lekko, jak tylko to mo¿liwe. Mimo tego doktor 
powiedzia³ "wci¹¿ masz jeszcze gor¹czkê", a ja mu odpowiedzia³em "spójrz 
na moje ubranie, bez bielizny, na tym œniegu ja nigdy nie bêdê zdrowy". 
Os³ucha³ mnie i g³oœno oznajmi³ - "przyjêty", a po cichu doda³ - "wezmê 
ryzyko na siebie". Pierwsza rzecz zabrali mnie do ³aŸni, spalili wszystko co 
mia³em na sobie. Dali mi zupe³nie nowiutk¹ brytyjsk¹ bieliznê we³nian¹, 
nastêpnie ca³e wojskowe umundurowanie. P³aka³em z radoœci.  W takich 
warunkach zakoñczy³ siê mój pierwszy od dwóch lat pogodny dzieñ w ¿yciu. 
W pierwsz¹ noc na strychu pod dwoma kocami by³o mi tak gor¹co, po prostu 
nie do wytrzymania.” 

Nastêpnego dnia wyruszyli do Krasnowodzka nad Morzem 
Kaspijskim, dalej barkami do portu Pahlavi w Iranie. Tak oto zakoñczy³a siê 
dwuletnia nieplanowana „podró¿” Tadeusza Petelczyca po terytorium Rosji, 
ale zaczyna³ siê jeszcze d³u¿szy szlak bojowy w Wojsku Polskim ku 
wolnoœci.

Po pobycie w angielskim polowym szpitalu zosta³ przetransportowany 
do Teheranu i wcielony do 24 pu³ku piechoty. Wtedy dowiedzia³ siê od 
jednego z ¿o³nierzy 5 Dywizji, ¿e jego brat Mieczys³aw tak¿e znajduje siê 
w tym czasie w Iranie. Jednak warunki nie pozwoli³y mu na spotkanie ani na 
jakikolwiek kontakt. 

Nastêpny etap, to szkolenie w Ahvazie nad Zatok¹ Persk¹. Z rozkazu 
wstêpuje do szko³y podchor¹¿ych. W wyniku trzymiesiêcznego szkolenia 
otrzymuje rangê starszego strzelca i zostaje mianowany dowódc¹ dru¿yny. 
Po zakoñczeniu szkolenia i nabrania si³, jego jednostka zostaje wys³ana 
z Iranu, przez Syriê, Jordaniê i Palestynê do Egiptu, najpierw do Kairu, 
a nastêpnie do Suezu. Tam za³adowano ich na statek pasa¿erski 
„Mauretania” i wyruszyli do Po³udniowej Afryki, do Durbanu. Po 6-u 
miesi¹cach w Po³udniowej Afryce dostali rozkaz wyjazdu do Szkocji, jako 
uzupe³nienie dla 1 Dywizji Pancernej, 1 Korpusu Polskiego pod 
dowództwem gen. bryg. Stanis³awa Maczka. 

To wydarzenie opisuje Tadeusz nastêpuj¹co: „To by³ mój wymarzony 
cel, dla którego opuœci³em Polskê i dla którego tak wiele cierpia³em, id¹c po 
tak ciê¿kiej, kolczastej drodze, maj¹c ci¹gle nadziejê do wymarzonego 
powrotu do niezale¿nej Polski”. 

W Szkocji Tadeusz dosta³ przydzia³ do Szwadronu Dowodzenia 
£¹cznoœci w ramach 1 Batalionu £¹cznoœci 1 Dywizji Pancernej. Jednostka 
przechodzi kilkumiesiêczne szkolenia i manewry na terenie Szkocji i Anglii. 
1. sierpnia 1944 roku 1 Dywizja Pancerna wyl¹dowa³a na pla¿y 
Arromanches-les-Bains, w rejonie Dolnej Normandii, we Francji. Zacytujê 
fragment listu opisuj¹cy to wydarzenie:

„Zaraz po wyl¹dowaniu zostaliœmy zaatakowani przez pomy³kê przez 
amerykañskie samoloty w okolicy Caen. Pomy³ka doœæ szybko zosta³a 
wyjaœniona. Po bardzo szybkim czasie (by³y to tylko godziny) zostaliœmy 
ostrzelani przez ciê¿kie moŸdzierze niemieckie. My w tym czasie byliœmy 
w sk³adzie Drugiego Korpusu Kanadyjskiego. Ja na chwilê wyszed³em 
z mojego samochodu pancernego i ze wzglêdu na ciê¿ki ogieñ moŸdzierzy 
nie mog³em wejœæ do œrodka. Zauwa¿y³em, ¿e oficer ³¹cznoœciowy, 
angielski, pracuj¹cy z nami, stara³ siê wyci¹gn¹æ rannego Kanadyjczyka 
spod ognia moŸdzierzy. Widz¹c ich trudnoœci, ja natychmiast pomog³em 
przyci¹gn¹æ go, mimo ciê¿kiego ognia, do mego samochodu 
i obanda¿owa³em tymczasowo jego czo³o i oko. Za to i za kilka innych 
ma³ych rzeczy otrzyma³em Krzy¿ Walecznych.”
 6. wrzeœnia 1944 roku Dywizja wkroczy³a do Belgii w rejonie Ypres, 

a 21 wrzeœnia przekroczy³a granicê Holandii, oczyszczaj¹c teren na pó³noc 
od Skaldy. Holandia by³a dla Dywizji bardzo ciê¿kim terenem. Wielka iloœæ 
kana³ów i rozbitych na nich mostów w znacznym stopniu hamowa³a 
szybkoœæ poruszania siê. W okresie Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 
1945 nast¹pi³ szereg przegrupowañ wojsk z powodu niemieckiej 
kontrofensywy dowodzonej przez genera³a Rundstedta.

„Walka by³a ciê¿ka – wspomina Tadeusz ten okres walk – 

Opowiadanie pi¹te: „Fragmenty historii  
rodziny mojej ¿ony” - Czêœæ trzecia

T

pozostawiliœmy wiele polskich cmentarzy na terenie Holandii. Po 
osi¹gniêciu Bredy i po nieudanym wysi³ku Rundstedta, przez parê miesiêcy 
zasiedzieliœmy siê w tym rejonie. W koñcu marca  weszliœmy na teren 
Niemiec. Dywizja odciê³a od Rzeszy wci¹¿ jeszcze zajmowan¹ przez 
Niemców pó³nocn¹ Holandiê. Wkrótce jeden z naszych pancernych pu³ków 
uwolni³ obóz w Oberlangen, mieszcz¹cy oko³o 2000 Polek, ¿o³nierzy Armii 
Krajowej, osadzonych tu po kapitulacji Powstania Warszawskiego. 
Pomagaliœmy równie¿ wielu Polakom uwolnionym z obozów.”

5. maja 1945 o godzinie 8. rano, zgodnie z rozkazem, Dywizja 
przerwa³a wszelkie dzia³ania ofensywne. Wojna mia³a siê ku koñcowi. 
Przegrupowana w oddzia³y bojowo-okupacyjne zajê³a rejon wielu 
miejscowoœci w pó³nocnych Niemczech. Jego 2. Szwadron £¹cznoœci zosta³ 
przydzielony na okupacjê miasteczka Lingen. „To by³ mój najbardziej 
leniwy okres i mo¿e trochê zepsuty tryb ¿ycia.” - wspomina³. W czerwcu 
1947 roku 1 Dywizja Pancerna wraca do Anglii. Tutaj nastêpuje 
wspomniane wczeœniej spotkanie z bratem Mieczys³awem i wspólna 
decyzja wyjazdu do Australii, jak najdalej od komunistów! 

Nadszed³ czas, aby opowiedzieæ o nastêpnych z rodzeñstwa 
Petelczyców. Kolej przysz³a na historiê Walentyny, m³odszej siostry 
wspomnianych Mieczys³awa i Tadeusza. Rodzina nazywa³a j¹ zdrobniale 
Wala.

Walentyna urodzi³a siê 17.10.1921 roku w Hlebowiczach. Uczêszcza³a 
do liceum w Grodnie.

W obliczu zagro¿enia wybuchu wojny, Wala szkoli³a siê w organizacji 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet. W pierwszych dniach wojny  
zaanga¿owa³a siê przy rozdziale ¿ywnoœci w Grodnie. Po wejœciu na te 
tereny wojsk sowieckich, we wrzeœniu 1939 roku, powróci³a do domu, do 
Hlebowicz. Ich dom by³ usytuowany na skraju wsi, dlatego doskonale siê 
nadawa³ do dzia³añ konspiracyjnych. Miejscowa ludnoœæ darzy³a jej 
rodziców du¿ym szacunkiem i zaufaniem. Ojciec Antoni by³ so³tysem, 
z zawodu felczer, leczy³ mieszkañców, szkoli³ sanitariuszki. Matka 
Boles³awa, jako pielêgniarka i po³o¿na, odbiera³a wszystkie porody we wsi, 
uczy³a m³ode dziewczyny robiæ zastrzyki. Ich dom sta³ siê punktem 
kontaktowym dla podziemnych struktur wojskowych, Walki Zbrojnej, 
a póŸniej Armii Krajowej. 

We wrzeœniu 1941 roku Wala, przez kontakt i porêczenie swojego 
nauczyciela, zosta³a oficjalnie zaprzysiê¿ona. Wkrótce potem zostali tak¿e 
zaprzysiê¿eni rodzice, siostra Wanda i czternastoletni brat Józef. Nale¿eli do 
obwodu Armii Krajowej, który siê nazywa³ Lewy Niemen Grodzieñski. 
Wala pe³ni³a funkcjê ³¹czniczki i kuriera. Mia³a pseudonim Rusa³ka, bo 
czêsto przeprowadza³a grupy partyzantów przez bagna. U¿ywa³a te¿ 
pseudonimów Marta i Krystyna. Wkrótce zosta³a mianowana komendantem 
placówki „Indura”. Wala wspomina, ¿e w domu by³ ruch jak w ulu. Stale 
ktoœ siê u nich ukrywa³, ktoœ przywozi³ broñ na przechowanie, a potem ktoœ 
j¹ odbiera³. W ich ¿yciu stale towarzyszy³o im napiêcie i konspiracja, po 
agresji sowietów w 1939 roku, nastêpnie podczas okupacji niemieckiej, 
a póŸniej po wejœciu Rosjan w 1944 r. 

Nowa wschodnia granica Polski zatrzyma³a rodzinê po stronie 
rosyjskiej.  W paŸdzierniku 1945 roku Wali siê uda³o wyjechaæ do Polski, 
zabra³a siê z grup¹ nauczycieli. Najpierw trafi³a do zupe³nie dla niej obcego, 
poniemieckiego miasta. Po krótkim tam pobycie postanowi³a wyjechaæ do 
Gdañska gdzie podjê³a pracê. W Gdañsku przebywa³ ju¿ stryj Stanis³aw 
i u niego mog³a siê zatrzymaæ. 

Wala spotka³a w Gdañsku swego kolegê szkolnego, Staszka 
Rynkiewicza. Podczas wojny Staszek walczy³ w partyzantce, by³ ranny, 
z tego okresu pozosta³a mu kontuzja kolana. W sierpniu 1945 roku  
przedosta³ siê do Polski przez tak zwan¹ zielon¹ granicê. Legitymowa³ siê 
dokumentami poleg³ego kolegi, tak¿e partyzanta, o nazwisku Henryk 
Lepsza. Pobrali siê z Wal¹ w 1953 roku w Gdañsku. Dopiero w latach 
siedemdziesi¹tych Heñkowi siê uda³o  powróciæ do rodowego nazwiska 
i odt¹d w dokumentach figurowa³ jako Stanis³aw Rynkiewicz, ale dla nas 
tak, jak go poznaliœmy, Heñkiem pozosta³ na zawsze.

Kolejnym z rodzeñstwa, o którym chcê krótko opowiedzieæ, to Józef 
Petelczyc, nazywany w rodzinie zdrobniale Ziutkiem. Urodzi³ siê 
17.03.1928 roku. Podczas wojny, jako nastolatek, wraz z starsz¹ siostr¹ 
Walentyn¹ pomaga³ partyzantom. Po wkroczeniu Rosjan w 1944 roku zosta³ 
aresztowany za tê dzia³alnoœæ i osadzony w wiêzieniu w Wo³kowysku. 
Potem spêdzi³ trzy lata w  ³agrze niedaleko Moskwy. W 1948 roku  uda³o mu 
siê przyjechaæ do Polski. Zamieszka³ w Gdañsku u przebywaj¹cej tutaj 
rodziny. Powo³any do s³u¿by wojskowej, jako rekrut z „przesz³oœci¹”, zosta³ 
karnie skierowany do pracy w kopalni wêgla kamiennego „Ziemowit” 
w Lêdzinach ko³o Tych, wówczas jeszcze kopalni w budowie. Spêdzi³ tam 
trzy lata przy dr¹¿eniu pierwszych szybów i chodników. Po odbyciu s³u¿by 
wojskowej w kopalni powróci³ do Gdañska, podj¹³ pracê w Okrêgowym 
Przedsiêbiorstwie Geodezji i Kartografii w Gdañsku Wrzeszczu.

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

Œwiêci s¹ wœród nas

Z ogromn¹ radoœci¹ przeczyta³em artyku³ “Polskie niebo” 
w noworocznym numerze Naszego Dziennika. Jest to wywiad 
z ojcem dr. hab. Szczepanem Praœkiewiczem - konsultorem 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Okazuje siê, ¿e oko³o 300 Polaków 
oczekuje na wyniesienie na o³tarze. Ogromna wiêkszoœæ to mêczennicy 
ostatniej wojny - ofiary niemieckiego hitleryzmu i rosyjskiego komunizmu. 
Ich zbiorowe procesy tocz¹ siê ju¿ na szczeblu 
rzymskim i pewnie wkrótce zostan¹ beaty-
fikowani i kanonizowani. Wœród kandydatów s¹ 
niekiedy postacie znane z historii, których 
procesy kiedyœ rozpoczête, nigdy nie zosta³y 
dokoñczone z ró¿nych wzglêdów, jak na przyk³ad 
biskup krakowski Jan Prandota lub przeor Jasnej 
Góry ojciec Augustyn Kordecki. Wreszcie s¹ 
osoby bardzo nam znane jak Prymas Stefan 
Wyszyñski, który chyba w tym roku zostanie 
wyniesiony na o³tarze. S¹ znani misjonarze, jak 
s³ynny ojciec Mariusz ¯elazek (+2006 
w Indiach), którego mia³em zaszczyt osobiœcie 
poznaæ.

A by³o to tak. W roku 1993 jechaliœmy we trzech z kolegami do 
Czêstochowy. W miejscowoœci Chludowa w poznañskim zatrzyma³ nas na 
stopa starszy pan w cywilu. Usiad³ ze mn¹ na tylnym siedzeniu. 
Rozmawialiœmy chwilê, a ja mu powiedzia³em - pan jest misjonarzem 
werbist¹ ojcem Marianem z Indii. Mo¿na sobie wyobraziæ jego zaskoczenie, 

bo po 54 latach by³ pierwszy raz w Polsce, a tu ktoœ wie nawet jak siê 
nazywa. Szczerze mówi¹c, nie by³a to wielka sztuka. Chludowo - to miejsce, 
gdzie werbiœci maj¹ swój nowicjat i ta piêkna, stara polszczyzna, któr¹ ju¿ 
dziœ nikt nie mówi. W³aœnie jako m³ody cz³owiek by³ tutaj, gdy wybuch³a 
wojna. Wszyscy z nowicjatu zostali aresztowani i wziêci do obozu. Tam 
postanowi³, jeœli wyjdzie z ¿yciem, pojedzie na misje. Studia skoñczy³ 
w Rzymie i wyjecha³ do Indii. Tam stworzy³ miasteczko dla trêdowatych ze 
wszystkimi instytucjami: szko³y, szpitale, warsztaty, fabryki. Bohater Indii 
i nasz œwiêty.

Z jeszcze wiêksz¹ radoœci¹ przeczyta³em, ¿e w obecnym czasie gdy 
autorytet kap³anów jest niezwykle zajadle atakowany, jest tak¿e wœród 
kandydatów na œwiêtych kilku niemal wspó³czesnych nam ksiê¿y. Dwóch 
jest wymienionych z nazwiska. Jednym z nich jest ksi¹dz Zygmunt 
Trybowski (1935 - 2002), proboszcz i budowniczy koœcio³a na Fordonie 
w Bydgoszczy. Mój kolega z Luzina. Uczy³ siê w Wejherowie i tam przez 
parê lat pracowa³ w banku. Spotkaliœmy siê w Pelplinie w seminarium. 
Potem odwiedzaliœmy siê w swoich domach, w wakacje na rowerach 
odwiedzaliœmy wspólnych znajomych i jeŸdziliœmy na pla¿ê (œwietnie 
p³ywa³). Równie¿ jako ksiê¿a odwiedzaliœmy siê wzajemnie. By³ parê razy 
w Osowej, a ja u niego w Bydgoszczy. By³em na jego pogrzebie, bo zmar³ po 
chorobie na raka w wieku 67 lat. Biskupi a zw³aszcza parafianie mówili 
o nim w samych superlatywach. S¹dzi³em, ¿e tak przecie¿ siê mówi 
o zmar³ych podczas pogrzebu. Tymczasem tu kompletne zaskoczenie 
i wielka radoœæ: rozpoczêto urzêdowe procesy do ewentualnej przysz³ej 
beatyfikacji.

Proszê pomyœleæ - mój kolega seminaryjny i ksiê¿owski, mój 
wakacyjny kumpel, znajomy naszej rodziny byæ mo¿e zostanie œwiêtym. Ju¿ 
siê o to ca³ym sercem modlê.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy
  Zamieszczamy poni¿ej felieton 
Chapman University - zamieszczony w miesiêczniku Œwiat Nauki - polskim wydaniu 
Scientific American. Porusza on psychologiczne problemy m³odzie¿y w rzeczywistoœci 
amerykañskiej. Ciekawe, czy te problemy dotycz¹ tak¿e polskiej m³odzie¿y? Mo¿e ktoœ 
z naszych Czytelników móg³by siê wypowiedzieæ? Serdecznie zapraszamy. Redakcja.

 m³odymi ludŸmi dzieje siê coœ niedobrego. To spostrze¿enie nie jest 
bynajmniej odwieczn¹ skarg¹ z gatunku „
waszego felietonisty w œrednim wieku. Jak relacjonuje Jean Twenge, 

psycholog z San Diego State University w swojej ksi¹¿ce iGen (Atria,2017), 
na pytanie w badaniach przeprowadzonych przez Hugher Education 
Research Institute: „Czy miewasz jakieœ zaburzenia psychiczne (depresja 
itp..)?”, wiêcej studentów urodzonych w roku 1995 i póŸniej (pokolenie 
Internetu, czyli i-pokolenie) odpowiedzia³o twierdz¹co w roku 2016 ni¿ 
w roku 2012. U mê¿czyzn wzrost ten wyniós³ 126% (z 2,7% do 6,1%), 
a u kobiet 150% (z 5,8% do 14,5%). Z kolei w ramach National Survey on 
Drug Use and Health stwierdzono, ¿e pomiêdzy 2011 a 2016 rokiem odsetek 
ch³opców, którzy doznali choæ jednego epizodu depresji w ci¹gu ostatniego 
roku wzrós³ z 4,5% do 6,4%, a w przypadku dziewcz¹t z 13% do 19%.

M³odzi ludzie z i-pokolenia zaczêli podejmowaæ studia w 2013 roku. 
Pomiêdzy 2011 a 2016 rokiem odnotowano 30. procentowy wzrost liczby 
studentów, którzy przyznawali siê do celowego samo okaleczenia siê, 
a wed³ug raportów przypadków œmiertelnych, sporz¹dzanych przez Centra 
Kontroli i Prewencji Chorób, liczba samobójstw w przedziale wiekowym 
16 do 19 lat wzros³a o 46 % pomiêdzy rokiem 2007 a rokiem 2015.              
Dlaczego i -pokolenie ró¿ni siê pod tym wzglêdem od millenialsów (dzieci 
prze³omu i sprzecznoœci urodzone miêdzy 1980 a 2000 rokiem), pokolenia X 
(wkracza³o w ¿ycie zawodowe w latach 90-tych) i pokolenia baby boomers 
(to generacja osób urodzonych w latach 1946-1964)?

Twenge przypisuje to upowszechnianiu siê sieci spo³ecznoœciowych 
i urz¹dzeñ mobilnych, stwierdzaj¹c dodatni¹ korelacjê pomiêdzy 
korzystaniem z mediów elektronicznych a problemami ze zdrowiem 
psychicznym. Wymowne jest, ¿e dostrzega ona jednoczeœnie ujemn¹ 
korelacjê pomiêdzy liczb¹ przypadków depresji a czasem poœwiêconym na 
uprawianie sportów i æwiczeñ fizycznych, osobiste kontakty towarzyskie, 
odrabianie prac domowych, uczestnictwo w praktykach religijnych oraz na 
lekturê ksi¹¿ek i czasopism drukowanych. Dwie godziny korzystania 
z mediów elektronicznych wydaj¹ siê stanowiæ granicê, której przekroczenie 
odbija siê niekorzystnie na zdrowiu psychicznym, zw³aszcza w przypadku 
dziewcz¹t, które poœwiêcaj¹ wiêcej czasu na media spo³ecznoœciowe, co 
sprawia, ¿e czêœciej padaj¹ ofiar¹ fobii w rodzaju FOMO („lêk, ¿e coœ nas 
ominie”) czy FOBLO („lêk przed wykluczeniem”). „Dziewczêta 

Michael’a Shermer’a - naukowca i wyk³adowcy 

ach, ta dzisiejsza m³odzie¿” 

Te dzisiejsze dzieciaki...
Jak zaradziæ nadci¹gaj¹cemu kryzysowi

Z

intensywniej korzystaj¹ z kontaktów sieciowych, przez co wzrasta liczba 
przypadków, kiedy czuj¹ siê pominiête i osamotnione”- stwierdza Twenge 
po odnotowaniu, ¿e odsetek dziewcz¹t przyznaj¹cych siê do poczucia 
wykluczenia pomiêdzy rokiem 2010 a 2015 wzrós³ z 27% do 40% 
w porównaniu ze wzrostem analogicznego odsetka ch³opców z 21% do 
27%.

W poszukiwaniu g³êbszych przyczyn tego problemu - obok 
podejmowanych na kampusach w ostatnich latach dzia³añ, takich jak 
tworzenie miejsc bezpiecznych, ochrona przed mikroagresj¹ i ostrzeganie 
przed drastycznymi treœciami - Greg Lukianoff i Jonathan Haidt w swojej 
ksi¹¿ce Ho³ubienie amerykañskiego umys³u (Penguin, 2018) utrzymuj¹, ¿e 
cz³onkowie i-pokolenia pozostaj¹ pod wp³ywem swoich nazbyt 
opiekuñczych rodziców oraz szerszego œrodowiska kulturowego 
przywi¹zuj¹cego nadmiern¹ wagê do bezpieczeñstwa emocjonalnego. 
Autorzy wyró¿niaj¹ trzy „wielkie fa³sze”:
1. Fa³sz o wra¿liwoœci: „Co ciê nie zabije, to ciê os³abi”.
2. Fa³sz o wnioskowaniu emocjonalnym: „Zawsze ufaj swoim emocjom”.
3. Fa³sz o dobrych i z³ych: „¯ycie to œcieranie siê dobrych ludzi ze z³ymi”.

Przekonani, ¿e konflikty os³abiaj¹, emocje s¹ podstaw¹ reagowania na 
czynniki stresuj¹ce wystêpuj¹ce w naszym otoczeniu, a jeœli nasze sprawy 
przybieraj¹ niepomyœlny obrót, to winni s¹ Ÿli „oni”, a nie my sami, 
cz³onkowie i-pokolenia przenosz¹ obecnie te szkodliwe pogl¹dy do swoich 
miejsc pracy oraz do sfery politycznej. „W mediach spo³ecznoœciowych 
ludzie daj¹ nieskrêpowany upust prywatnym opiniom, co doprowadzi³o do 
wykszta³cenia siê >>kultury wyklinania<< - ka¿dy mo¿e zostaæ postawiony 
przed publicznym prêgierzem za powiedzenie bez z³ych intencji czegoœ, co 
ktoœ inny zinterpretuje jako niew³aœciwe - wyjaœniaj¹ autorzy - Nowe 
platformy i kana³y medialne pozwalaj¹ ka¿demu tkwiæ w samo-
nakrêcaj¹cej siê bañce, gdzie jego najgorsze obawy przed >>z³ymi<< 
innymi ludŸmi s¹ potwierdzane i wzmacniane przez ekstremistów i trolli 
internetowych, nastawionych na sianie niezgody i tworzenie podzia³ów 
w spo³eczeñstwie”.

Jak temu zaradziæ? „Przygotuj dziecko do drogi, a nie drogê dla 
dziecka” - to pierwsze powiedzenie ludowe, które Lukianoff i Haidt poleca 
uwadze rodziców i wychowawców. Druga wskazówka brzmi: „Najgorszy 
wróg nie mo¿e zaszkodziæ ci tak, jak twoje nieopanowane myœli”, poniewa¿ 
„gdy nad nimi zapanujesz, nikt nie zdo³a ci bardziej pomóc”. I wreszcie, za 
Aleksandrem So³¿enicynem powtarzaj¹: „Linia oddzielaj¹ca dobro od z³a 
przebiega przez ka¿de ludzkie serce”, a zatem nale¿y byæ dobrym dla 
innych.

Takie zalecenia mog¹ siê wydawaæ czymœ trywialnym, niemniej 
przynosz¹ wymierne efekty w ka¿dym obszarze, od osobistego dobrostanu 
po harmoniê spo³eczn¹. Jeœli tylko nasze i nastêpne pokolenia siê do nich 
dostosuj¹, z dzieciakami bêdzie wszystko w porz¹dku.

Michael Shermer, Œwiat Nauki, styczeñ, 2019
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