
Wczwartek 22. lutego przypada liturgiczne Œwiêto Katedry 
Œwiêtego Piotra w Rzymie. Œwiêto to jest tematem felietonu 
ksiêdza Henryka na stronie 4. niniejszego biuletynu. Dlatego, 

uzupe³niaj¹c infomacje, pragniemy naszym Czytelnikom przedstawiæ 
cztery bazyliki papieskie, dawniej zwane patriarchalnymi, które mo¿na 
zwiedziæ w Rzymie, wœród nich tak¿e bazylikê œw. Piotra w Watykanie.
I tak (wybrane dane z Wikipedii):

Arcybazylika œw. Jana na Lateranie, jej pe³na nazwa to: Papieska 
arcybazylika Najœwiêtszego 
Zbawiciela, œw. Jana Chrzci-
ciela i œw. Jana Ewangelisty 
na Lateranie. Poœwiêcona 
przez papie¿a Sywestra I 
w 324. roku.

Jest katedr¹ biskupa 
Rzymu. Zgodnie z tradycj¹ 
k o œ c i o ³ a  k a t o l i c k i e g o  
uwa¿ana jest za "Matkê 
i g³owê wszystkich koœcio³ów 
miasta i œwiata".

Bazylika œw. Piotra zosta³a konsekrowana w roku 1626 przez 
papie¿a Urbana VIII. Przez wiele lat by³ 
to najwiêkszy koœció³ chrzeœcijañski.

Wymiary bazyliki:  d³ugoœæ 
zewnêtrzna – ponad 211,50 m.; d³ugoœæ 
wewnêtrzna – 186,00 m; szerokoœæ 
nawy g³ównej – 27,00 m.; wysokoœæ 
nawy g³ównej – 46,00 m.. Wymiary 
kopu³y: masa ca³kowita – ok. 14000 
ton; wysokoœæ zewnêtrzna (od poziomu 
ulicy do wierzcho³ka krzy¿a na kopule) 
– 133,30 m.; œrednica zewnêtrzna – 
58,90 m.

Bazylika œw. Paw³a za Murami 
zosta³a zbudowana przy Via Ostiense w 
latach 386-440. Piêcionawowa budowla poprzedzona zosta³a atrium 
(granitowa kolum-nada). Zbudowano j¹ w miejscu, gdzie wczeœ-niej 

L u c y n a  R z y m s k a  
pochowa³a cia³o œw. Paw³a 
(on sam zosta³ œciêty oko³o 
3 km od tego miejsca). 
W roku 1823, podczas 
prowadzenia prac dekar-
skich zosta³ zaprószony 
ogieñ. Po¿ar zniszczy³ 
prawie ca³¹ bazylikê. 
P o d j ê t o  o d b u d o w ê ,  

staraj¹c siê zachowaæ pierwotny kszta³t œwi¹tyni. Zakoñczenie prac i 
ponowne poœwiêcenie bazyliki nast¹pi³o w 1854 roku.

Bazylika Matki Bo¿ej Wiêkszej jest po³o¿ona na wzgórzu Eskwilin 
w Rzymie. Bazylika zosta³a 
poœwiêcona œw. Marii z Nazaretu 
(V wiek). Jej inna nazwa to 
Bazylika Matki Boskiej Œnie¿nej. 
Od momentu gdy w bazylice 
znalaz³y siê relikwie ¯³óbka, 
powsta³a nazwa - Bazylika Matki 
Bo¿ej przy ¯³óbku. W liturgii 
Koœcio³a katolickiego jest znana 
j a k o  R z y m s k a  B a z y l i k a  
Najœwiêtszej Maryi Panny.
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CZTERY  BAZYLIKI
WIECZNEGO  MIASTA

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 luty 2019 r.

Intencja powszechna:  Aby z wielkodusznoœci¹ by³y 
otaczane opiek¹ ofiary handlu ludŸmi, przymusowej 
prostytucji i przemocy.

Wyjaœnienie papieskiej intencji
Pan Bóg stworzy³ cz³owieka do wolnoœci, dlatego prawdziwe dobro 

mo¿na tworzyæ tylko w wolnoœci i z poszanowaniem osobistego 
cz³owieczeñstwa, i cz³owieczeñstwa bliŸnich. Wszelkie zniewolenie istoty 
ludzkiej jest powa¿nym wykroczeniem przeciw jej godnoœci, czego strzeg¹ 
nawet systemy prawne. Nikt nie mo¿e czyniæ siê panem bliŸniego, gdy¿ 
cz³owiek nie mo¿e byæ traktowany jak w³asnoœæ, jak rzecz. Naród Wybrany, 
zanim dosta³ od Boga Prawo, zosta³ wyzwolony spod w³adzy tyrana - 
egipskiego faraona, który go uciska³ i poni¿a³. Pierwotne doœwiadczenie 
Boga daj¹cego wolnoœæ jest wiêc doœwiadczeniem wyzwolenia „z domu 
niewoli”, aby doœwiadczyæ wolnoœci chronionej Bo¿ymi Przykazaniami.

Niestety, nawet dziœ wiele osób na œwiecie doœwiadcza brutalnej 
przemocy, poni¿enia ich godnoœci i uprzedmiotowienia. Niewolnictwo 
fizyczne i psychiczne sprawia, ¿e osoby takie s¹ traktowane jak zwierzêta, 
a nawet gorzej. Jak¿e wielka ciemnoœæ panuje w duszach dzisiejszych 
tyranów nie licz¹cych siê z godnoœci¹ cz³owieka! ¯¹dza w³adzy, posiadania 
i przemocy cielesnej dotyka najbardziej bezbronne dzieci i kobiety, czyni¹c 
je ofiarami okrutnej przemocy. Odebrane w ten sposób cz³owieczeñstwo 
sprawia, ¿e ofiary terroru czuj¹ siê ca³kowicie opuszczone i pozbawione 
nadziei.

Papie¿ Franciszek jest szczególnie wra¿liwy na ten op³akany stan ofiar 
handlu ludŸmi i przymusowej prostytucji. Zepsuci moralnie tyrani 
dopuszczaj¹cy siê takiego z³a, pozostaj¹ zwykle g³usi na wszelkie ludzkie 
apele, gdy¿ te grzechy ci¹gn¹ siê przez ca³¹ historiê ludzkoœci. Dlatego 
potrzebna jest przede wszystkim modlitwa do Boga, aby Jego moc odmieni³a 
grzeszne serca, a do ofiar przemocy, by dotarli wielkoduszni ludzie, którzy 
pomog¹ wyzwoliæ siê ofiarom, by zaczê³y wieœæ ¿ycie godne cz³owieka.

ks. Robert Janusz SJ
http://www.ampolska.co/art-2225-Wyjasnienie-papieskiej-intencji-AM-luty-2019.htm

Papieskiej intencji modlitewnej tradycyjnie ju¿ towarzyszy krótki film; 
ten mówi¹cy o tragedii wspó³czesnych niewolników jest na stronie:

https://youtu.be/wdboCitEHvk

INFORMACJE  PARAFIALNE
W Czwartek 31. stycznia zakoñczyliœmy wizytê duszpastersk¹. W tym 

roku  kolêdê przyjê³o 73% Parafian. Dziêkujemy za wszelk¹ ¿yczliwoœæ, 
wspóln¹ modlitwê, goœcinne przyjêcie i za z³o¿one ofiary, które 
przeznaczymy  nacele remontowo-inwestycyjne. Bóg zap³aæ.

Powróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku Mszy œw. w dni powszednie: rano 
o godz. 7.15, 8.00, popo³udniu o 17.00 i 18.00. Biuro parafialne czynne 
we wtorek, œrodê i czwartek od 19.00 do 20.00.

Z inicjatywy naszych Parafian, w Archidiecezjalnym Roku 
B³ogos³awionych Mêczenników okresu II wojny œwiatowej, pojawi³y siê 
w kaplicy b³. Stefana Wincentego Frelichowskiego w dolnym koœciele 
2 nowe obrazy: obraz beatyfikacyjny 108 Mêczenników z ograniczeniem do 
mêczenników z Pomorza i Kresów oraz portret b³. ks. Stefana Wincentego - 
oba autorstwa prof. Stanis³awa Baja z ASP w Warszawie. Inicjatorom dzie³a 
i ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.
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Szczêœæ Bo¿e, nazywam siê Micha³ Jaremczuk, mam 17 lat, 
chodzê do drugiej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego oraz od 
ponad oœmiu lat jestem ministrantem w naszej Parafii. 

Niedawno wróci³em z trzydziestych czwartych Œwiatowych Dni 
M ³ o d z i e ¿ y  
zorganizowanych 
w Panamie, stolicy 
Panamy. By³em 
tam razem z grup¹ 
m ³ o d y c h  l u d z i  
z parafii Œwiêtego 
J u d y  Ta d e u s z a  
w Chwaszczynie. 
W tym miejscu 
c h c i a ³ b y m  s i ê  
z Pañstwem podzieliæ moimi wra¿eniami z wyjazdu.

Kiedyœ us³ysza³em ¿e jak cz³owiek siê stresuje i czymœ martwi to 
mu czas wolno 
leci, a jak jest 
szczêœliwy i ra-
dosny, to ten czas 
p³ynie mu szyb-
ko. No to mój czas 
w Panamie min¹³ 
B A A A R D Z O  
szybko. Przede 
wszystkim, ze 
wzglêdu na ludzi 
którzy tam byli 

i przyjechali z ca³ego œwiata. Najbardziej mi siê podoba³y chwile, 
kiedy zupe³nie obce osoby do mnie podchodzi³y zrobiæ sobie zdjêcie, 
w y m i e n i æ  s i ê  
gad¿etami albo po 
p r o s t u  p o r o z -
m a w i a æ .  T e  
w³aœnie przelotne 
znajomoœci, by³y 
dla mnie jedn¹ 
z fa jnie jszych 
rzeczy podczas 
Œwiatowych Dni 
M³odzie¿y. Warto 
jeszcze powie-
dzieæ, o s³owach 
które us³yszeliœ-
my w Panamie. Podczas otwarcia g³ównych uroczystoœci ksi¹dz 
prowadz¹cy mszê powiedzia³ "Przestajemy byæ m³odzi, kiedy 

przestajemy marzyæ". Wtedy 
pomyœla³em, ¿e od tamtego 
momentu moim marzeniem 
bêdzie byæ m³odym do koñca 
¿ycia. A jeœli chodzi o s³owa 
papie¿a Franciszka które mi 
najbardziej utkwi³y w g³owie 
to, abyœmy my, m³odzi 
z ca³ego œwiata byli nie 
przysz³oœci¹, ale teraŸniej-
szoœci¹ oraz, ¿e na ka¿de 
wezwanie Pana Boga mamy 
odpowiadaæ tak jak Maryja: 
"Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, 
niech¿e mi siê stanie wed³ug 
Twego s³owa", "He aquí la 
sierva del senor, hágase en mí 
según tu palabra".

Jakbym podsumowa³ mój 

c a ³ y  w y j a z d ?  
Przygoda ¿ycia, te 
dwa s³owa wydaje 
mi siê, ¿e najlepiej 
odda-dz¹ to co 
prze¿y-³em tam, w 
tym maleñk im 
pañ-stwie zwanym 
"Mostem œwia-ta", 
w Panamie. Mam 
n a d z i e j ê  d o  
z o b a c z e n i a  
w 2022. roku na 
Œ w i a t o w y c h  
Dniach M³odzie¿y 
w Lizbonie.

Z Panem Bogiem, Micha³

Mój czas w Panamie min¹³ BAAARDZO szybko...

Dzieñ chorych w naszej Parafii

W zwi¹zku ze Œwiatowym Dniem Chorych w poniedzia³ek 11. 
lutego,  o godz. 10.00 sprawowana by³a specjalna Msza œw. dla 
chorych, po³¹czona z sakramentem namaszczenia chorych i z 

b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Po Mszy œw. Parafialny 
Zespó³ CARITAS i Rodzina Ró¿añcowa zaprosili wszystkich chorych i 
seniorów - uczestników Mszy œwiêtej - na poczêstunek do Betanii. 
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski

Opowiadanie siódme: „Fragmenty historii  
rodziny mojej ¿ony” - Czêœæ czwarta

Poprzednio opowiada³em o prze¿yciach cz³onków rodziny mojej ¿ony 
ze strony jej mamy, czyli rodziny Petelczyców. Myœlê, ¿e bêdzie te¿ 
interesuj¹ce opowiedzieæ, co w tych czasach tworzenia siê 

niepodleg³oœci Polski dzia³o siê w rodzinnym domu ¿ony, czyli w rodzinie 
Sarosieków. 

Rodzina Sarosieków od lat zamieszkiwa³a w Poniatowiczach, 
w miejscowoœci po³o¿onej niedaleko Sokó³ki, niejako w sercu Podlasia. 
Z odnalezionych dokumentów wynika, ¿e jeden z protoplastów rodu, 
Szymon Sarosiek, za zas³ugi wojenne otrzyma³ ziemiê w dobrach 
królewskich, nadan¹ przez Króla Zygmunta Augusta w 1563 roku. 
W póŸniejszych latach jego potomkowie otrzymuj¹ w ramach zamiany dwie 
w³óki ziemi, to jest oko³o 36 hektarów, we wsi Poniatowicze. Jeden 
z potomków Szymona na niej siê osiedli³ i ziemia ta zawsze by³a 
w u¿ytkowaniu rodu Sarosieków. W okresie miêdzywojennym dziadek 
Julian wydzieli³ po³owê ziemi dla starszego syna Józefa, który pobudowa³ 
tutaj dom i za³o¿y³ w³asne gospodarstwo. W pocz¹tku lat trzydziestych Józef 
o¿eni³ siê z Klementyn¹ Petelczyc z miejscowoœci Hlebowicze i w ten 
sposób dwa staroszlacheckie rody siê po³¹czy³y. Dawniej obie te 
miejscowoœci s¹siadowa³y ze sob¹, nale¿a³y do powiatu grodzieñskiego, 
dzisiaj nowa granica pañstwa je rozdziela. W 1932 roku urodzi³ siê syn 
Czes³aw. Mo¿na zapytaæ, dlaczego jest to wa¿ne, ¿e o tym piszê? Czes³aw 
jest g³ównym œwiadkiem wydarzeñ, o których chcê opowiedzieæ. U schy³ku 
swego ¿ycia Czes³aw opisa³ na 135 stronach szkolnego brulionu „Rodowód 
Sarosieków”. Z tego opracowania czerpiê wiele szczegó³owych informacji, 
ale korzystam tak¿e z rodzinnych opowieœci oraz z innych dokumentów. 
Tyle wyjaœnieñ tytu³em wstêpu do opowiadania.

Tak¿e na wstêpie trzeba powiedzieæ kilka s³ów o historii tego regionu. 
W wyniku  rozbiorów Polski, Podlasie znalaz³o siê w zaborze rosyjskim. 
Podczas I i II wojny  œwiatowej ludnoœæ Podlasia zosta³a dotkniêta 
wyj¹tkowo ciê¿ko, g³ównie przez prowadzone na tych terenach dzia³ania 
wojenne. Zim¹ 1915 r. Niemcy przeprowadzili ofensywê przeciwko 
wojskom rosyjskim, której celem by³o zmuszenie armii rosyjskiej do 
wycofania siê z terenów Królestwa Polskiego. Za³amanie pogody w lutym 
pozwoli³o jedynie zepchn¹æ Rosjan na liniê Niemna. Druga ofensywa 
niemiecka nast¹pi³a w lipcu. Po kilku tygodniach krwawych walk oddzia³y 
niemieckie zajê³y Bia³ystok, Grodno i Bielsk Podlaski, wa¿ny wêze³ 
komunikacyjny. Bitwa o Bielsk Podlaski by³a jedn¹ z najbardziej zaciek³ych 
i krwawych na Podlasiu. W walkach po obu stronach frontu walczy³o 
kilkaset tysiêcy ¿o³nierzy, g³ównie z terenów dzisiejszej Polski, dziesi¹tki 
tysiêcy poleg³o. Wojska rosyjskie, wycofuj¹c siê na wschód, pozostawia³y za 
sob¹ „spalon¹ ziemiê”. Plony i wsie niszczono, zabierano zapasy chleba i 
paszy, byd³o i konie. Wywo¿ono fabryki i cerkiewne dzwony. Mieszkañców  
zachêcano do wyjazdu na wschód, opornych wypêdzano.  

W Bia³ymstoku podczas I wojny œwiatowej stacjonowa³ niemiecki 
garnizon. 11 listopada 1918 roku  próbowano rozbroiæ Niemców i wyzwoliæ 
miasto. Jednak za zgod¹ polskiego rz¹du niemieckie wojska wycofywa³y siê 
przez Bia³ystok do Prus Wschodnich. Dopiero 19 lutego 1919 roku 
wkroczy³o Wojsko Polskie i nast¹pi³o praktyczne wyzwolenie Bia³egostoku. 
Tymczasem na wschodnich terenach ci¹gle trwa³y walki z bolszewikami. 
27. lipca 1920 roku wojska bolszewickie wkroczy³y do Bia³egostoku. 
Komuniœci dzia³aj¹cy w bolszewickiej Rosji, Julian Marchlewski i Feliks 
Dzier¿yñski, utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Jednak 
po trzech tygodniach zwyciêska kontrofensywa polskich wojsk wyzwoli³a 
Podlasie, które zosta³o przy³¹czone do Polski, a Bia³ystok zosta³ stolic¹ 
województwa. Przy wielkim zaanga¿owaniu spo³ecznym nast¹pi³a 
odbudowa miasta, przemys³u, organizacja w³adz lokalnych, szkolnictwa, 
odbudowa zniszczeñ wojennych na ca³ym terenie Podlasia. Przyk³adem 
takiej dzia³alnoœci spo³ecznej jest wujek Stanis³aw Petelczyc, pisa³em o nim 
w opowiadaniu czwartym.

1. wrzeœnia 1939 r. Niemcy zaatakowa³y Polskê z trzech kierunków, 
pó³nocy, zachodu i po³udnia. Na pó³nocy  najciê¿sze walki toczono o liniê 
rzeki Narwi, pod Wizn¹, Nowogrodem i £om¿¹. Mimo bohaterskiej postawy 
polskiego wojska, Niemcy zajêli Podlasie, atakuj¹c w kierunku Warszawy. 
Tak Czes³aw, wówczas 7-leni ch³opiec, opisuje w swoim opracowaniu 
pierwszy nalot niemieckich samolotów 9 wrzeœnia: „Nadlecia³y niemieckie 
samoloty i zaczê³y nas ostrzeliwaæ z karabinów maszynowych. Pomaga³em 
wtedy ojcu grabiæ siano, na jego okrzyk skryliœmy siê pod fur¹ z sianem. 
Potem przera¿ony pobieg³em do domu. W nocy dosta³em gor¹czki i ci¹gle 
krzycza³em: samoloty! samoloty!” 

15. wrzeœnia Niemcy zajêli Bia³ystok, a pod koniec wrzeœnia, zgodnie 
z paktem Ribentrop-Mo³otow, sowieci przejmowali zajête tereny, które 

w³¹czono do Zwi¹zku Sowieckiego.
Czesiek wiele pamiêta³ z tamtego okresu, szczególnie wejœcie 

Sowietów, którzy zaprowadzali nowy ³ad i porz¹dek. Na zebraniach 
ludnoœci propagowali, ¿e Polska ju¿ nigdy nie powstanie. Przeprowadzili 
wybory do Rady Rejonowej zwanej „Sielsowietem”. Tak zwani 
„deputowani” rekrutowali siê z grupy najbiedniejszych mieszkañców 
z okolicznych wsi. Tworzyli posterunki milicji i NKWD. Nast¹pi³ ciê¿ki 
okres dla wielu polskich rodzin, niektórzy z mieszkañców zostali zes³ani na 
Sybir i do Kazachstanu. W szkole podstawowej w Malawiczach 
wprowadzono jêzyk rosyjski jako wyk³adowy.

W opuszczonym dworku w To³oczkach, po³o¿onym nieopodal 
Poniatowicz, stacjonowa³ sowiecki oddzia³ kawalerii, a jego dowódca 
wybra³ dom Sarosieków na swoj¹ kwaterê. Nazywa³ siê Wasyl Biera¿noj. 
Kiedy  sprowadzi³ swoj¹ ¿onê z dwójk¹ dzieci, zaczê³y siê k³ótnie 
i awantury, szczególnie dwie gospodynie nie mog³y siê pogodziæ w kuchni. 
Ojciec sk³ada³ skargi na zachowanie rodziny sowieckiego oficera. Ten 
przys³a³ dwóch m³odych ¿o³nierzy, aby ojca aresztowaæ. Mama siê 
zachowa³a bohatersko, a przecie¿ by³a wtedy w ci¹¿y z Wand¹. Posadzi³a 
ma³¹ Walê na kolanach ojca, a sama z t³uczkiem do kartofli w rêkach 
zagrodzi³a drogê ¿o³nierzom. Ci siê nie odwa¿yli odepchn¹æ ciê¿arn¹, wiêc 
siê wycofali i zameldowali oficerowi o ca³ym zajœciu. Tymczasem ojciec 
wyskoczy³ z domu i ukrywa³ siê przez kilka tygodni. Mia³ te¿ czego siê baæ, 
albowiem bra³ udzia³ w wojnie bolszewickiej w 1920 roku, jako saper-miner 
42. pu³ku piechoty. Ujawnienie jego osoby grozi³o w najlepszym wypadku 
zsy³k¹ na Sybir. Tymczasem rodzina musia³a opuœciæ w³asny dom, czasowo 
zamieszkali po s¹siedzku u ojca brata.  Po kolejnych skargach, w ich domu 
zjawi³ siê wojskowy prokurator i nakaza³ sowieckiemu oficerowi opuœciæ 
kwaterê razem z ca³¹ rodzin¹, oraz pozwoli³ Sarosiekom powróciæ do 
swojego domu. Podczas wyprowadzki Biera¿noj grozi³ zemst¹:
- Uwiditie bie³yje miedwiedi – to znaczy, zapowiedzia³ rodzinie wywózkê na 
Syberiê. - Nie straszyj nas! Uje¿d¿aj skorej! – odpar³a spokojnie mama. 
Jednak nie mieli pewnoœci, co do dalszych losów. Przys³anie na kwaterê 
nowego sowieckiego oficera chyba ochroni³o ich przed zsy³k¹.

Atak Niemców 22. czerwca 1941 roku przyniós³ nowe znamienne 
wydarzenia. Sowieckie wojska w pop³ochu siê wycofywa³y w obawie przed 
okr¹¿eniem. Ich czo³gi przedziera³y siê przez Poniatowicze na wschód. 

- Nagle nadlecia³y niemieckie samoloty i rozpoczê³y bombardowanie - 
opisuje Czes³aw - jedna bomba spad³a na nasze podwórko. Szczyt domu 
zosta³ uszkodzony, wylecia³y szyby i spad³o czêœæ dachówek, szczêœliwie 
nikt z rodziny nie zgin¹³ ani nie zosta³ ranny. Zaczê³a siê okupacja 
niemiecka.

Niemcy wyznaczyli du¿e kontygenty zbo¿a i innych produktów 
rolnych na zaopatrzenie swojej armii. Ubój zwierz¹t domowych, nawet na 
w³asny u¿ytek, zosta³ ca³kowicie zabroniony. Pomimo tego, miejscowi 
gospodarze robili to po kryjomu w lesie, najczêœciej pod os³on¹ nocy. 
Ryzykowali  ¿yciem, a w najlepszym wypadku wys³aniem do obozu 
koncentracyjnego. Niemcy zamknêli szko³ê podstawow¹ w Malawiczach, 
a w budynku urz¹dzili szpital wojskowy. Dzieciom polskim zakazano nauki 
w szkole, wobec tego mieszkañcy wsi zorganizowali tajne nauczanie. 
Lekcje siê odbywa³y w prywatnych domach w ma³ych grupkach, codziennie 
w innym domu. St¹d szko³ê nazywano wêdruj¹c¹. Ju¿ w pierwszych dniach 
okupacji powsta³y organizacje konspiracyjne. Spoœród nich najwa¿niejsz¹ 
rolê odgrywa³a Armia Krajowa. O udziale rodziny w dzia³aniach AK 
wspomnia³em w poprzednim opowiadaniu.

Czes³aw doskonale pamiêta³, co siê zdarzy³o w Poniatowiczach latem 
1944 roku, mia³ wtedy dwanaœcie lat. W po³owie lipca rozpoczê³o siê 
ostrzeliwanie i bombardowanie przez wojska sowieckie pozycji 
niemieckich, znajduj¹cych siê w okolicy Poniatowicz. By³a to oznaka 
zbli¿aj¹cego siê frontu. Mieszkañcy kryli siê w zaimprowizowanych 
schronach, piwnicach i ziemiankach. Rodzina Sarosieków schroni³a siê 
w istniej¹cej do dziœ ziemiance, po s¹siecku na podwórzu wujka 
W³adys³awa Sarosieka. Szczêœliwie nikt z rodziny nie ucierpia³ podczas 
bombardowania, chocia¿ straty materialne we wsi by³y spore. 21. lipca 
wojska sowieckie wypar³y Niemców ze wsi i odrzuci³y ich na kilka 
kilometrów w kierunku na zachód. Dowódca II Frontu Bia³oruskiego, 
gen. Gieorgij Zacharow, wraz ze swoim sztabem, zajêli dom Sarosieków. 
Wieœ otoczono bateriami przeciwlotniczymi dla ewentualnej os³ony sztabu 
przed niemieckimi atakami z powietrza. 24. lipca oswobodzona zosta³a 
Sokó³ka i front siê przesun¹³ bardziej na zachód. Po kilku dniach dowódca 
frontu i jego sztab opuœcili czasow¹ kwaterê i wreszcie rodzina mog³a 
wróciæ do swojego domu. Trzeba by³o natychmiast przyst¹piæ do prac 
w gospodarstwie, rozpocz¹æ ¿niwa i ratowaæ to, czego wojna nie zniszczy³a. 
We wrzeœniu 1944 roku wznowi³a dzia³alnoœæ szko³a podstawowa 
w Malawiczach. Czes³aw zosta³ przyjêty do klasy IV. Tajne nauczanie 
podczas wojny mu zaliczono. ¯ycie na Podlasiu powoli wraca³o do normy, 
chocia¿ wojna na terenach Polski jeszcze trwa³a.

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak         c.d.n
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œwiêto Katedry Œwiêtego Piotra
Wspomnienie liturgiczne w dniu 22. lutego

W styczniu policja w³oska aresztowa³a 
20- le tniego Omara z  Somal i .  
Pods³uchuj¹c jego telefon, policja 

zorientowa³a siê, ¿e przygotowuje wielki zamach 
w Bazylice œw. Piotra w Rzymie. Wiemy, czym ta 
œwi¹tynia jest dla katolicyzmu.

Otó¿, parê metrów za o³tarzem znajduje siê 
tron - katedra, na którym siada³ pierwszy papie¿ 
Piotr. Stara zaœ tradycja g³osi, i¿ koœció³ zosta³ 
zbudowany na miejscu pochówku œw. Piotra. 
Wiemy, ¿e na pocz¹tku IV wieku zbudowano 
w Rzymie cztery bazyliki:
1. Bazylika Zbawiciela na Lateranie  - przez tysi¹c lat miejsce rezydencji 
    papie¿y, najwa¿niejsza œwi¹tynia Wiecznego Miasta.
2. Bazylika œw. Piotra na Watykanie.
3. Bazylika œw. Paw³a - miejsce jego mêczeñskiej œmierci.
4. Bazylika Matki Najœwiêtszej - najstarsza œwi¹tynia poœwiêcona Matce  
    Syna Bo¿ego.

W XIV wieku po tzw. niewoli awinioñskiej, papie¿ wróci³ do Rzymu, 
ale Bazylika na Lateranie i pa³ac apostolski by³y ca³kowicie zniszczone, 
rozkradzione i zdewastowane. Zdecydowa³ siê na Watykan i odt¹d z tego 
miejsca papie¿ kieruje Koœcio³em.

Papie¿e renesansu w ramach rywalizacji z mo¿nymi rodami 
Mediolanu, Florencji, Wenecji postanowili przewa¿yæ ich dokonania 
i w roku 1626 dokonano poœwiêcenia tej Bazyliki, która jest nam wszystkim 
doskonale znana. Stara tradycja g³osi³a, ¿e zarówno poprzedni¹ jak i obecn¹ 
œwi¹tyniê zbudowano na grobie œw. Piotra. Dopiero Pius XII w roku 1939 
pozwoli³ rozpocz¹æ badania archeologiczne pod bazylik¹. Trwa³y wiele lat, 
zaanga¿owani byli najwybitniejsi uczeni. W roku 1968 œwiêty Pawe³ VI 
uroczyœcie og³osi³ - znaleŸliœmy Piotra i to dok³adnie parê metrów pod 
o³tarzem. Dzisiaj mo¿na to wszystko zobaczyæ.
PS. Przed tygodniem Ojciec œw. Franciszek odwiedzi³ Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, a za kilka miesiêcy nawiedzi Maroko (œw. Jan Pawe³ II by³ tam 
przed trzydziestu laty). Wydaje siê - jest wspaniale. Tymczasem w sobotê 
8. grudnia zosta³o wyniesionych na o³tarze 19. mêczenników algierskich, 
wœród nich 7. trapistów, o których opowiada film francuski ”Ludzie Boga”, 
a tak¿e ostatnia ofiara mêczeñska bp Pierre Claverie: wielki przyjaciel wielu 
Polaków m.inn. naszych parafian (p. Szklany); odwiedzi³ Osowê 
i oczywiœcie tak¿e nasz koœció³ - jak¿e siê nie cieszyæ - nowy b³ogos³awiony 
w naszej dzielnicy.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

  
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

WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

INFORMACJA  PZ CARITAS
Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela

ZA ROK 2018

AKCJE PZ CARITAS OSOWA W ROKU 2018

WYKORZYSTANIE  ŒRODKÓW 
POZYSKANYCH  PRZEZ  PZCARITAS

  dofinansowanie do wyjazdów szkolnych - Sp81.................
  korepetycje dla dzieci ...........................................................  
  pomoc w utrzymaniu zdrowia, zakup lekarstw...................... 
  pomoc w  zakupie opa³u i op³aty za energiê...........................
  zakup ¿ywnoœci..................................................................... 
  pomoc na potrzeby mieszkaniowe......................................... 
  obozy i kolonie (organizowane przez CARITAS)..................  
  wigilia dla podopiecznych PZC Osowa ................................
  organizacja Dnia Chorego w parafii i pielgrzymka Oliwska..
  pomoc rodzinom z dzieæmi niepe³nosprawnymi....................
  ofiara Mszy za darczyñców CARITAS..................................    
  koszty dzia³alnoœci (telefon, druki,  smycze z logo PZC itp.)..    
  hospicjum „ Pomorze Dzieciom”..........................................
  zakupy na potrzeby PZC Osowa 
  koszulki na akcjê TAK POMAGAM 40 szt.,  
  zakup Toreb na TUTKI SZKOLNE- 100 szt., 
  smycze z logo PZC Osowa do kluczy 200 szt.,
  zakup identyfikatorów na akcjê TAK Pomagam,
  i inne.....................................................................................

OGÓ£EM WARTOŒCI UDZIELONEJ POMOCY ........

Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 
organizowane przez Archidiecezjalny CARITAS – dop³aty do wyjazdów.
TAK POMAGAM” organizowanej 9-10 marca 2018 w sklepie MARCIN  –  
zebrano 578  kg ¿ywnoœci;
POMOC WIELKANOCNA” –  zbiórka ¿ywnoœci w Wielk¹ Sobotê 
rozprowadzanie ”Baranków Wielkanocnych” i 'Skarbonek Ja³mu¿ny 
Wielkopostnej;
WIGILIJNE DZIE£O POMOCY DZIECIOM” – w ramach akcji 
rozprowadzono œwiece, z których dochód jest przeznaczony na pomoc dla 
dzieci;
„TAK POMAGAM” organizowana 7 - 8  grudnia 2018 w sklepach 
MARCIN, MARIOL, DELFIN -  zebrano   948 kg ¿ywnoœci;
„TUTKA CHARYTATWNA” – zbiórka ¿ywnoœci do specjalnych 
papierowych toreb. Zebrano 120 wype³nionych tutek;
„TUTKA SZKOLNA” – zbiórka przyborów szkolnych – dary zosta³y 
przekazane szkole podstawowej nr 81 w Gdañsku Osowej;
„OP£ATEK DLA SENIORÓW I OSÓB SAMOTNYCH” – op³atek 
organizowany wraz ze szko³¹ podstawow¹ nr 81 w Gdañsku Osowej przy 
udziale Rady Osiedla Osowa;

„WIGILIA DLA PODOPIECZNYCH PZC OSOWA” – po raz pierwszy 
zorganizowana zosta³a WIGILIA dla podopiecznych w dniu 22 grudnia;

„SPI¯ARNIA CARITAS” – organizacja ¿ywnoœci z krótkim okresem 
przydatnoœci ze sklepów „Biedronka” – ¿ywnoœæ przekazywana 
podopiecznym PZC Osowa;

„PACZKI ŒWI¥TECZNE” – paczki z ¿ywnoœci¹ przygotowywane 
i przekazywane podopiecznym w okresie Wielkanocnym oraz 
Bo¿onarodzeniowym;

„AKCJA SZALIK DLA BEZDOMNEGO” – w ramach akcji przekazano 
jako prezenty dla bezdomnych szaliki  i czapki na Wigiliê organizowan¹ 
przez CARITAS Archidiecezji Gdañskie.

    Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim, którzy wsparli 
nasz¹ dzia³alnoœæ poprzez ofiary materialne i rzeczowe. Szczególne 
podziêkowania kierujemy do w³aœcicieli sklepów Marcin, Mariol oraz 
Delfin, którzy umo¿liwili nam zbiórkê ¿ywnoœci w ramach akcji „TAK 
POMAGAM”; ponadto dziêkujemy Szkole Podstawowej nr 81 za 
zaanga¿owanie siê w akcjê „ TUTKA CHARYTATYWNA” oraz  
uczniom ze szko³y podstawowej nr 81 , ZSO nr 2 oraz Szkole Happy 
KIDS.

BÓG ZAP£AÆ!

   6 200,- z³
   2 880,- z³
   6 960,- z³
 12 336,- z³
 13 560,- z³
   2 404,- z³
   3 190,- z³
   1 633,- z³
   1 320,- z³
    5 500,-z³
      100,- z³
      391,- z³
 10 700,- z³

   2 460,- z³

 69 634,- z³

PODZIÊKOWANIE
Szczêœæ Bo¿e,
W rozpoczynaj¹cym siê Nowym 2019 Roku chcia³am z³o¿yæ 

Wszystkim ¿yczenia szczêœliwego i b³ogos³awionego czasu, niech  
Maryja wyprasza potrzebne ³aski na ka¿dy dzieñ dla nas i naszych 
najbli¿szych. 

Pocz¹tek rozpoczynaj¹cego roku jest te¿ dla nas okazj¹ do z³o¿enia 
serdecznych podziêkowañ po stracie mego mê¿a i taty Wies³awa 
G¹siorowskiego. Maj¹c d³ug wdziêcznoœci za okazan¹ nam dobroæ, 
wczeœniej nie mog³am siê zebraæ, bo to by³o dla mnie jeszcze wci¹¿ 
trudne.

Sk³adamy podziêkowania dla Wszystkich którzy otaczali nasz¹ 
rodzinê swoj¹ modlitw¹ w czasie choroby Wies³awa, a po Jego stracie  
okazali wiele serca i dobroci. Towarzyszenie nam w trudnych chwilach 
by³o dla nas bardzo wa¿ne, by³o wielk¹ podpor¹ w cierpieniu.            

 Za wszystkie wyrazy wspó³czucia i pamiêci serdecznie dziêkujemy.
Dziêkujemy ksiêdzu Henrykowi za modlitwê, ksiêdzu Proboszczowi 

za piêkne s³owo na Mszy œw. i uroczyste  odprowadzenie Wies³awa  na 
miejsce spoczynku. 

Dziêkujemy Wspólnotom parafialnym, wszystkim znajomym, 
s¹siadom i naszym Przyjacio³om za zorganizowanie Modlitwy 
Ró¿añcowej, liczn¹ obecnoœæ na Mszach œw. i ¿arliw¹ modlitwê za duszê  
œ.p. Wies³awa G¹siorowskiego. 

Jeszcze raz z ca³ego serca dziêkujemy. 

Danusia  Leszczewicz  z dzieæmi Dari¹ i Jakubem G¹siorowskimi
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