
Szczególny okres w ¿yciu duchowym
Œroda Popielcowa!
Dzieñ ten otwiera okres szczególnie zobowi¹zuj¹cy w ¿yciu 

duchowym ka¿dego chrzeœcijanina, który pragnie godnie przygotowaæ siê 
do obchodzenia Tajemnicy Paschalnej, to znaczy - pami¹tki œmierci 
i zmartwychwstania Pana.

Ten niezwykle wa¿ny okres roku 
liturgicznego naznaczony jest przez 
orêdzie biblijne, które mo¿na streœciæ 
w jednym s³owie: metanoeite, to znaczy: 
”nawracajcie siê”. Wezwanie to zostaje 
wiernym uprzytomnione poprzez 
surowy obrzêd posypania g³ów 
pop io ³em,  obrzêd ,  k tó ry  wraz  
z towarzysz¹cymi mu s³owami: 
“nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê” 
oraz “Pamiêtaj, ¿e prochem jesteœ 
i w proch siê obrócisz” - wzywa 
wszystkich do zastanowienia siê nad 
obowi¹zkiem nawrócenia, przypo-
minaj¹c o nieuchronnym przemijaniu 
i zn ikomoœci  ludzkiego ¿ycia ,  
poddanego œmierci.

Pe³na wyrazu ceremonia popiel-
cowa kieruje nasze myœli ku rzeczy-
wistoœci wiecznej, nigdy nieprze-
mijaj¹cej ,  ku Bogu, który jest  
pocz¹tkiem i koñcem, alf¹ i omeg¹ 
naszego istnienia.

Nawrócenie w swej istocie nie jest 
niczym innym, jak tylko powrotem do Boga i ocen¹ rzeczywistoœci 
ziemskich w nieodmiennym œwietle Jego prawdy. Ocena ta prowadzi nas 
do coraz wyraŸniejszej œwiadomoœci faktu, ¿e jesteœmy przechodniami 
wœród mêcz¹cej zmiennoœci tego œwiata, oraz pobudza i przynagla nas do 
podjêcia ka¿dego wysi³ku, aby zosta³o w nas przywrócone królestwo 
Bo¿e i zatryumfowa³a Bo¿a sprawiedliwoœæ.

Synonimem nawrócenia jest tak¿e s³owo “pokuta”. Pokuta jako 
wyraz dobrowolnego i radosnego zaanga¿owania siê w naœladowanie 
Chrystusa.[...]                                         L’ Osservatore Romano, 1983 nr 2 s.8

Chrystus - Odkupiciel cz³owieka jest obecny w Koœciele, który 
obmy³ swoj¹ w³asn¹ krwi¹ na Krzy¿u. W imiê Chrystusa te¿ g³osi Koœció³ 
cz³owiekowi co roku orêdzie Wielkiego Postu: Ewangeliê nawrócenia 
i przebaczenia. W Chrystusie znajduje zarazem nadziejê swojej w³asnej 
odnowy i pewnoœæ pos³annictwa.

I bêdzie Koœció³ zarazem wskazywa³ na Chrystusa, który z mi³oœci ku 
nam chcia³ byæ poddany próbom i cierpieniu.

Christum Dominum pro nobis tentatum et passum, venite , adoremus!
(Chrystus, Pan, który by³ kuszony i cierpia³ za nas: PójdŸcie, oddajmy Mu pok³on!)

Przeró¿ne s¹ doœwiadczenia - próby i cierpienia - ludzkoœci, narodów 
i ludów, rodzin, ka¿dego cz³owieka.

Przeró¿ne tak¿e s¹ próby, którym Pan poddaje swój Koœció³ od 
wewn¹trz i od zewn¹trz.

Koœció³ ¿yje wœród ludzi i ludów. Koœció³ jest œwiadkiem pokoleñ 
i stuleci. Nie mo¿e byæ wolny od prób, doœwiadczeñ i cierpieñ.

Trzeba, a¿eby Koœció³ naszych czasów by³ w pe³ni œwiadom próby, 
przez któr¹ przechodzi.

¯eby tak¿e œwiadom kuszenia, które ten czas mu gotuje. Koœció³ nie 
mo¿e byæ wolny od pokus, jeœli sam Pan przyj¹³ je na siebie...

Œwiadomoœæ podlegania pokusom jest poniek¹d pierwszym 
warunkiem pokuty, czyli nawrócenia.

JanPawe³ II, Nauczanie Papieskie,Pallotinum, 1980 

foto Wojciech Kapusta
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WIELKI  POST

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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na marzec

Ewangelizacyjna:  Aby wspólnoty chrzeœcijañskie – szczególnie te, 
które s¹ przeœladowane – odczu³y, ¿e s¹ blisko Chrystusa, a ich prawa by³y 
respektowane.

INFORMACJE PARAFIALNE
Droga Krzy¿owa

 
Gorzkich ¯alów 

W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu  bêdzie odprawiana  
piêæ razy i tak: 
o godz. 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godz. 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa
o godz. 17.00. Kazania pasyjne w tym roku g³osiæ bêdzie 

o. Grzegorz Wawrzyniak.

Uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania odbêdzie siê w naszej parafii 
21. marca, w czwartek, o godz. 18.00. Szafarzem sakramentu bêdzie 
ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ Metropolita Gdañski.

Kurs dla narzeczonych w ramach bezpoœredniego przygotowania do 
sakramentu ma³¿eñstwa odbêdzie siê w naszej parafii 29 i 30 marca (w pi¹tek 
i sobotê). Szczegó³y na naszej stronie internetowej a zapisy e-mailem. 
Uczestnictwo obojga narzeczonych w ca³oœci kursu (pt-sob) upowa¿nia do 
otrzymania zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu przedma³¿eñskiego, który jest 
czêœci¹ przygotowania do sakramentu ma³¿eñstwa.

Wyjaœnienie intencji papieskiej 
Je¿eli Mnie przeœladowali, to i was bêd¹ przeœladowaæ. Te s³owa Jezusa do 

uczniów raz po raz siê spe³niaj¹. Sam Chrystus w Ewangelii œw. Jana t³umaczy, 
dlaczego tak jest: Gdybyœcie byli ze œwiata, œwiat by was kocha³ jako swoj¹ 
w³asnoœæ. Ale poniewa¿ nie jesteœcie ze œwiata, bo Ja was wybra³em sobie ze œwiata, 
dlatego was œwiat nienawidzi (J 15, 19). Los Pana jest losem Jego wyznawców. Co 
ciekawe – z Bo¿ego wyboru mi³oœci. To sam Pan wybiera swych œwiadków, On te¿ 
ich podtrzymuje i daje si³ê do ¿ycia wiar¹, tak¿e w œrodowiskach niesprzyjaj¹cych 
czy wrogich.

Organizacja Open Doors w Œwiatowym Indeksie Przeœladowañ 2019 wskazuje, 
¿e gwa³townych ataków na chrzeœcijan i koœcio³y znacznie przyby³o: 
udokumentowano 4136 samych zabójstw chrzeœcijan, czyli a¿ o 1354 wiêcej ni¿ 
w roku poprzednim. W samej Korei Pó³nocnej od 50 do 70 tys. wyznawców 
Chrystusa cierpi z powodu wiary w obozach karnych, wykonuj¹c przymusowe prace 
i doœwiadczaj¹c tortur. W innych krajach, jak Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, 
Sudan, Erytrea, Jemen, Iran czy Indie chrzeœcijanie doznaj¹ wykluczenia i ucisku ze 
strony pañstwa, poniewa¿ pod¹¿aj¹ nie za dan¹ ideologi¹ czy religi¹, lecz za swoj¹ 
wiar¹. Tak¿e z dorocznego raportu Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Koœcio³owi 
w Potrzebie” wynika, ¿e aktualnie oko³o 300 mln chrzeœcijan doznaje przeœladowañ, 
a w 38 krajach s¹ oni dyskryminowani. W ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy 
ubieg³ego roku w samej tylko Nigerii prawie 500 chrzeœcijan zginê³o z r¹k 
radykalnych islamistów.

Œwiadomy tych faktów papie¿ podkreœla, ¿e dziœ jest wiêcej mêczenników, ni¿ 
by³o w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Przeœladowania - zauwa¿y³ Franciszek 
w jednej z homilii w Domu œw. Marty - s¹ czêœci¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego, a wrêcz 
bycie przeœladowanymi jest b³ogos³awieñstwem: „B³ogos³awieni jesteœcie, gdy wam 
ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was z powodu mego imienia”.

Obecnie Ojciec Œwiêty prosi nas o modlitwê za wspólnoty chrzeœcijañskie, 
zw³aszcza przeœladowane. W pierwszym rzêdzie mamy prosiæ, by odczuwa³y 
bliskoœæ Chrystusa. Jezus, który sam odda³ za nas ¿ycie, w przedziwny sposób buduje 
Koœció³ na ofierze tych, którzy przed najwy¿sz¹ ofiar¹ siê nie cofaj¹. Dalej, mamy siê 
modliæ, aby prawa chrzeœcijan by³y uznawane.

Ks Józef Polak SJ,  http://www.ampolska.co/



Numer konta: 31 1140 2017 0000 4602 1289 5464
WA¯NE! tytu³ przelewu: Pomoc dla Biwakowej.

Do 28. lutego zebrano na tym koncie na odbudowê domu 
poszkodowanych prawie 37.000 z³otych.

PZ Caritas zgromadzi³ du¿o darów: odzie¿y, rêczników, œrodków 
czystoœci. Dlatego Zespó³ wstrzyma³ obecnie zbiórkê rzeczow¹. 
O ewentualnych dalszych potrzebach bêdzie Pañstwa informowaæ, 
zwracaj¹c siê o wsparcie.

W pierwszym tygodniu po po¿arze, na pomoc poszkodowanym nasza 
CARITAS zebra³a 18.000 z³. Rodzina mo¿e liczyæ na opiekê naszego 
Zespo³u, który m. in. partycypuje w kosztach wynajmu mieszkania tutaj 
w Osowej i zabezpiecza bie¿¹ce potrzeby. Przygotowujemy siê tak¿e do 
koncertu charytatywnego na rzecz poszkodowanych, który odbêdzie siê 
w naszym koœciele w niedzielê 24. marca o godzinie 18.00. 

Ofiarodawcom oraz wszystkim osobom, pomagaj¹cym przy trwaj¹-
cym nadal uprz¹taniu domu po po¿arze, sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

JJ

PO¯AR  NA  BIWAKOWEJ

W pi¹tek 22. lutego wieczorem na ulicy Biwakowej sp³on¹³ dom 
naszego s¹siada w osiedlu “stoczniowym” - Pana Leszka 
Rudnika. Po¿ar by³ intensywny, dym i p³omienie by³o widaæ 

z daleka. Przyby³o siedem 
zastêpów stra¿y po¿arnej. 
Potrzebny by³ wysiêgnik, 
aby gasiæ górn¹ czêœæ 
d o m u .  D z i ê k i  B o g u  
rodzina Pana Leszka 
ocala³a. Na szczêœcie 
nikomu nic siê nie sta³o. 
Sp³onê³o piêtro domu. 
Dolna kondygnacja zosta³a 
zalana i zniszczona pod-
czas gaszenia ognia. 

Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e utracili wszystko 
i potrzebne jest im wielo-
stronne wsparcie.

Rodzin¹   zaj¹³ siê 
Zespó³ CARITAS parafii 
pw. Chrystusa Zbawiciela 
oraz radni mieszkaj¹cy 
w naszej dzielnicy. Na 
pierwsz¹ noc i kilka 
nastêpnych poszkodowani 
otrzymali schronienie. 

Podkreœliæ nale¿y 
dobrze zorganizowan¹ 
wspó³pracê wielu osób, 

które pomagaj¹. Od pierwszych chwil do³¹czy³o do nich stowarzyszenie 
“ INNE jest piêkne”, udostêpniaj¹c swoje konto:
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NAWRACAJCIE  SIÊ,
CZYTAJCIE  KATECHIZM  

KOŒCIO£A KATOLICKIEGO (KKK)

W okresie Wielkiego Postu musimy pamiêtaæ o drugim 
i trzecim przykazaniu koœcielnym:

Drugie przykazanie („Przynajmniej raz w roku spowiadaæ 
siê”) zapewnia przygotowanie do Eucharystii przez przyjêcie 
sakramentu pojednania, który jest kontynuacj¹ dzie³a 
nawrócenia i przebaczenia, zapocz¹tkowanego na chrzcie 
(KKK2042).

Trzecie przykazanie („Przynajmniej raz w roku w czasie 
wielkanocnym Komuniê œwiêt¹ przyj¹æ”) okreœla minimum w 
przyjmowaniu Cia³a i Krwi Pañskiej w zwi¹zku ze œwiêtami 
wielkanocnymi, Ÿród³em i oœrodkiem liturgii chrzeœcijañskiej 
(KKK2042).

Inaczej mówi¹c, te dwa przykazania koœcielne wzywaj¹ nas 
do nawrócenia. W œrodê popielcow¹ kap³an posypuj¹c nasz¹ 
g³owê popio³em wzywa³ miêdzy innymi: Nawróæcie siê... 
Nawrócenie, zw³aszcza w Roku Wiary, domaga siê 
przekonania o grzechu, zawiera w sobie wewnêtrzny s¹d 
sumienia - wymaga przeprowadzenia rachunku sumienia. 
Przede wszystkim musimy zdawaæ sobie co to jest grzech. 

Oto definicja grzechu wed³ug KKK:
KKK1849 Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, 

prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej mi³oœci 
wzglêdem Boga i bliŸniego z powodu niew³aœciwego 
przywi¹zania do pewnych dóbr. Rani on naturê cz³owieka i 
godzi w ludzk¹ solidarnoœæ. Zosta³ okreœlony jako “s³owo, czyn 
lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu”.

Zgodnie z KKK, grzechy nale¿y oceniaæ wed³ug ich 

ciê¿aru. Rozró¿nia siê grzech œmiertelny oraz grzech 
powszedni, i tak:

KKK1857 Aby grzech by³ œmiertelny, s¹ konieczne 
jednoczeœnie trzy warunki: „Grzechem œmiertelnym jest ten, 
który dotyczy materii ciê¿kiej i który nadto zosta³ pope³niony 
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i ca³kowit¹ zgod¹”.

KKK1858 Materiê ciê¿k¹ uœciœla dziesiêæ przykazañ 
zgodnie z odpowiedzi¹, jakiej Jezus udzieli³ bogatemu 
m³odzieñcowi: „Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie 
zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkê. 
(Mk10,19) (...)

KKK1862 Grzech powszedni jest pope³niony wtedy, gdy 
w materii lekkiej nie przestrzega siê normy prawa moralnego 
lub gdy nie przestrzega siê prawa moralnego w materii 
ciê¿kiej, lecz bez pe³nego poznania czy ca³kowitej zgody.

I jeszcze musimy pamiêtaæ:
KKK1864 „Kto by... zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, 

nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego” (Mk 3,29). Mi³osierdzie Bo¿e nie zna granic, lecz 
ten, kto œwiadomie odrzuca przyjêcie ze skruch¹ mi³osierdzia 
Bo¿ego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie 
darowane przez Ducha Œwiêtego. Taka zatwardzia³oœæ mo¿e 
prowadziæ do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby.

Redakcja

Foto: Osowa24

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
Informujemy,  ¿e paraf ialne Rekolekcje  

Wielkopostne rozpoczn¹ siê w niedzielê, 31. marca 
i bêd¹ trwa³y do œrody, 3. kwietnia. Nauki dla doros³ych 
bêdzie g³osi³ ks. prof. Piotr Roszak z UMK w Toruniu. 
Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Marcin 
Bukowski.
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski

Opowiadanie ósme: „Fragmenty historii z mojego 
domu rodzinnego” - Czêœæ pierwsza

Kilka poprzednich opowiadañ poœwiêci³em wybranym historiom 
z rodziny mojej ¿ony, teraz wracam z opowiadaniem z Podlasia do 
Wielkopolski, do moich stron rodzinnych, oraz do mojego 

rodzinnego domu. Uprzednio opowiedzia³em o Powstaniu Wielkopolskim 
i jego skutkach, teraz nadszed³ czas na przedstawienie niektórych wydarzeñ 
z okresu miêdzywojennego oraz drugiej wojny œwiatowej. Na wstêpie, dla 
lepszego zrozumienia zdarzeñ, o których chcê teraz opowiedzieæ, przytoczê 
kilka s³ów o dziadkach i rodzicach. Obie rodziny, Derczyñscy ze strony 
matki i PrzewoŸniakowie ze strony ojca, zamieszkiwa³y od lat w Œrodzie 
Wielkopolskiej. 

Dziadek Stanis³aw Derczyñski o¿eni³ siê z Zofi¹ Pospieszalsk¹, pann¹ 
ze Œrody, w 1897 roku. Dochowali siê szeœciorga dzieci, imiona wymieniam 
w kolejnoœci urodzeñ: Franciszka, Stanis³aw, Tadeusz, Czes³aw, Marianna, 
oraz Helena, moja przysz³a mama jako ostatnia. Dziadek  zajmowa³ siê 
hurtow¹ dostaw¹ byd³a do rzeŸni w Poznaniu, a oprócz tego by³ mistrzem 
rzeŸnickim. Razem z najstarszym synem Stanis³awem prowadzi³ wytwórniê 
wyrobów ze sklepem detalicznym w³¹cznie. Babcia Zofia prowadzi³a 
gospodarstwo domowe, pomaga³a w sklepie oraz zajmowa³a siê 
wychowaniem licznego potomstwa.  Takie zasady wychowania w rodzinie 
jak: pos³uszeñstwo, sumiennoœæ wykonywania obowi¹zków domowych 
i nauki w szkole, skromnoœæ i oszczêdnoœæ, szacunek dla starszych 
obowi¹zywa³y w tamtych czasach.  Wszystkie dzieci ukoñczy³y 
przynajmniej szko³ê œredni¹, ka¿dy wyuczy³ siê zawodu. PóŸniej nasi 
rodzice próbowali nam wpajaæ te same zasady i myœlê, ¿e w du¿ym stopniu 
to siê im uda³o. Dla przyk³adu kilka s³ów o naszej mamie, która, jak 
wszystkie dzieci w zaborze pruskim w owym czasie, rozpoczyna³a naukê 
w szkole niemieckiej. Po odzyskaniu niepodleg³oœci uczêszcza³a do 
Gimnazjum Humanistycznego w Œrodzie, gdzie uzyska³a ma³¹ maturê. 
Pracowa³a od dzieciñstwa, zgodnie ze wspomnian¹ zasad¹ wychowania, 
pomagaj¹c w sklepie i w innych obowi¹zkach domowych. Mama mia³a 
wiele zainteresowañ humanistycznych, du¿o czyta³a. Zna³a niemiecki 
i francuski, gra³a na pianinie, lubi³a graæ w tenisa z przyjació³kami, gra³a te¿ 
w amatorskim teatrze.

Dziadek Józef PrzewoŸniak o¿eni³ siê z Leokadi¹ Jankowsk¹ z Nowego 
Miasta nad Wart¹ w roku 1899. Urodzi³o im siê troje dzieci, wymieniam ich 
w kolejnoœci starszeñstwa: Bronis³aw, Zofia, oraz najm³odszy Czes³aw, mój 
przysz³y ojciec. Dziadek Józef by³ cz³owiekiem interesu, zajmowa³ siê 
handlem hurtowym. Miêdzy innymi sprowadza³ wagonami wêgiel ze Œl¹ska 
dla ca³ego miasta, handlowa³ hurtowo cygarami i wieloma innymi towarami. 
Oprócz tego prowadzili z babci¹ ma³¹ restauracjê zwan¹ popularnie 
wyszynkiem, gdzie niejedn¹ umowê handlow¹ zawarto i gdzie niejeden 
interes miejscowych notabli oblewano. Dziadek Stanis³aw Derczyñski 
równie¿ tam finalizowa³ swoje interesy.

Czes³aw  ukoñczy³ Gimnazjum Humanistyczne w Œrodzie. 
Interesowa³a go technika, wiêc we wrzeœniu 1927 roku wst¹pi³ do 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu. 
Ukoñczy³ Wydzia³ Mechaniczny tej uczelni w styczniu 1931 roku. Po 
uzyskaniu dyplomu tata nie móg³, niestety, znaleŸæ sta³ej pracy, pracowa³ 
wiêc sezonowo przy elektryfikacji miasta i przedsiêbiorstw w Œrodzie oraz 
podczas kampanii cukrowniczych w cukrowni Œroda jako pomocnik 
mechanika, kierownik zmianowy, energetyk, chemik. Co by nie powiedzieæ, 
to by³a dla niego niez³a praktyka zawodowa. Pomaga³ te¿ swojej mamie, 
czyli babci Leokadii, w prowadzeniu restauracyjki, bo dziadek Józef zmar³ 
niestety nagle 2. lutego 1932 roku.

Moi rodzice poznali siê w 1928 roku na œlubie ich starszego rodzeñstwa. 
Bronis³aw, starszy brat ojca,  o¿eni³ siê wówczas z Mariann¹, starsz¹ siostr¹ 
naszej mamy. Rodzice pobrali siê w kwietniu 1934 roku i w ten sposób obie 
rodziny siê zwi¹za³y podwójnym wêz³em. Ojciec stale szuka³ okazji do 
uzyskania sta³ej pracy. Taka szansa nadarzy³a siê w 1935 roku. W wyniku 
konkursu og³oszonego przez fabrykê opon Stomil w Poznaniu, zosta³ tam 
przyjêty do pracy na stanowisku konstruktora. Wybuch wojny spowodowa³ 
wydarzenia opisane w pierwszym moim opowiadaniu pt. „Pocz¹tki”. Po 
powrocie do domu ojciec zatrudni³ siê w miejscowej cukrowni na 
stanowisku mechanika, w ten sposób nie musia³ doje¿d¿aæ do pracy do 
Poznania.

W tym miejscu chcia³bym wspomnieæ o kilku moich bliskich 
krewnych, którzy nie powrócili z kampanii wrzeœniowej do swoich domów:

- Stanis³aw Derczyñski, brat mojej matki, bra³ udzia³ w Powstaniu 
Wielkopolskim, by³ ¿o³nierzem 1. kompanii œredzkiej. Nastêpnie s³u¿y³ 
w wojsku polskim, walczy³ podczas wojny bolszewickiej na froncie 
kijowskim w 8. pu³ku strzelców wielkopolskich. Zosta³ odznaczony miêdzy 
innymi Krzy¿em Walecznych. W okresie miêdzywojennym wujek Stanis³aw 

by³ dzia³aczem Zwi¹zku Zachodniego. Mieszka³ w Œrodzie, by³ 
w³aœcicielem zak³adu rzeŸnickiego. Zmobilizowany we wrzeœniu do 
polskiej armii, nie dotar³ do swojej jednostki. Przy³¹czy³ siê do innego 
oddzia³u i razem z nim wycofywa³ siê na wschód. Dosta³ siê do niewoli 
sowieckiej, aresztowany jako inteligent, zosta³ osadzony razem z oficerami 
w obozie w Kozielsku. W konsekwencji zamordowany przez NKWD 
w Katyniu, zgin¹³ prawdopodobnie 27 kwietnia 1940 roku.

- Stanis³aw Mielcarski, kuzyn mojej mamy, oficer wojska polskiego, 
by³ jednym z dziesiêciorga rodzeñstwa, synem Teodora i Michaliny, siostry 
dziadka Stanis³awa Derczyñskiego, urodzony 30 marca 1892 roku 
w Sobótce w Wielkopolsce.  Bra³ udzia³ w wojnie polsko – bolszewickiej.

Po zakoñczeniu wojny s³u¿y³ w wojsku polskim w 62. pu³ku piechoty 
w Bydgoszczy, nastêpnie w randze porucznika w 60. pu³ku piechoty 
w Ostrowie Wlkp. Walczy³ w kampanii wrzeœniowej, Dosta³ siê do niewoli 
sowieckiej, osadzony razem z innymi oficerami w obozie w Kozielsku 
i zamordowany przez NKWD w Katyniu.

- Franciszek Œwit, m¹¿ siostry mego ojca, Zofii. Zmobilizowany 
w wyniku wybuchu wojny do polskiego wojska, walczy³ na ró¿nych 
odcinkach frontu na terenie Wielkopolski, bra³ tak¿e udzia³ w bitwie pod 
Kutnem. Co prawda powróci³ do domu z kampanii wrzeœniowej, ale jako 
powstaniec wielkopolski natychmiast zosta³ aresztowany przez Gestapo 
i osadzony w wiêzieniu w Œrodzie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tylko cudem 
unikn¹³ rozstrzelania jak inni na œredzkim rynku. Za to zosta³ z ca³¹ swoj¹ 
rodzin¹ wysiedlony do tak zwanej Generalnej Guberni. Najpierw do 
Koœciana,  póŸniej do obozu dla ¯ydów i Polaków w Konstantynowie ko³o 
£odzi, a¿ wreszcie trafili do wsi Pomorzany Fabryczne ko³o K³odawy. 
Szczêœliwie siê znaleŸli przyjaŸni ludzie i udzielili im kwatery. Tu znalaz³ 
pracê jako magazynier w fabryce cukierków i marmolady „Alfa”, a przed 
wojn¹ by³ dyrektorem banku w Œrodzie Wlkp. Po wyzwoleniu nie uzyska³ 
ju¿ pracy w banku, bo teraz zarz¹dza³ nim jego by³y portier. Utracili te¿ na 
zawsze w³asne mieszkanie w Œrodzie, najpierw na rzecz Niemców, a potem 
w³adzy ludowej. 

Teraz kilka wybranych historii z rodzinnych wydarzeñ w okresie II 
wojny œwiatowej.

Podczas okupacji hitlerowskiej brat mojej matki, Czes³aw Derczyñski, 
dzia³a³ w strukturach Armii Krajowej, w organizacji pomagaj¹cej rodzinom 
polskich oficerów osadzonych w niemieckich obozach jenieckich. 
19. grudnia 1942 roku, podczas spotkania cz³onków organizacji, zosta³ wraz 
z wszystkimi uczestnikami spotkania aresztowany przez Gestapo w swoim 
mieszkaniu w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyn¹ aresztowania by³o 
doniesienie konfidenta, który podobno zosta³ po wojnie os¹dzony. 
Pocz¹tkowo Czes³aw zosta³ osadzony w wiêzieniu w £odzi, nastêpnie dnia 
30 stycznia 1943 roku przewieziony do obozu koncentracyjnego 
„Auschwitz” i oznaczony numerem 97312. Nigdy stamt¹d nie powróci³, 
jedynie komendantura obozu przys³a³a rodzinie zawiadomienie o jego 
œmierci odnotowanej dnia18.4.1943 roku. Mój ojciec bra³ tak¿e udzia³ w tej 
organizacji pomocy rodzinom oficerów w niewoli. Pewnego dnia znalaz³ siê 
na dworcu kolejowym w Jarocinie z zamiarem jazdy na spotkanie do wujka 
Czes³awa, do Ostrowa Wielkopolskiego. Czekaj¹c na peronie us³ysza³ 
równie¿ zapowiedŸ poci¹gu w przeciwnym kierunku, czyli do Œrody, do 
domu. Postanowi³ wsi¹œæ do tego, który wjedzie pierwszy. Pierwszy wjecha³ 
poci¹g do Œrody, wiêc wsiad³ do niego. To tego dnia Gestapo wesz³o do 
mieszkania wujka Czes³awa i aresztowa³o wszystkich zebranych. O losie 
wujka ju¿ w³aœnie wspomnia³em. Czy tym razem równie¿ Opatrznoœæ 
uratowa³a ¿ycie memu ojcu? Czy by³ to tylko przypadek? Ja jednak wierzê 
w pewne znaki, co próbujê pokazaæ w ró¿nych wspomnieniach. 

By³ Sylwester 1943 roku. Nagle wieczorem w mieœcie œwiat³o zgas³o. 
Wówczas nie by³o sieci energetycznych, tak jak dzisiaj. Energiê elektryczn¹ 
dla miasta dostarcza³a cukrownia, która posiada³a generator, czyli pr¹dnicê 
napêdzan¹ turbin¹ parow¹. Ojciec jako odpowiedzialny mechanik 
natychmiast uda³ siê na miejsce, by zbadaæ przyczynê awarii. Awarii uleg³ 
g³ówny zawór parowy na zasilaniu turbiny i to spowodowa³o jej wy³¹czenie. 
Natychmiast zorganizowano grupê remontow¹ i przyst¹piono do usuwania 
awarii. Ale tak¿e natychmiast przyby³o równie¿ Gestapo, podejrzewaj¹c 
o sabota¿. Postawili ojca pod œcian¹, jeden z nich skierowa³ lufê karabinu 
w jego stronê i postawi³ warunek: - Je¿eli do pó³nocy nie bêdzie œwiat³a 
w mieœcie, to waszego mechanika bêdziecie mogli wywieŸæ, tylko ¿e na 
cmentarz. Niemcy te¿ nie chcieli witaæ Nowego Roku w ciemnoœciach. 
Ludzie pracowali z wielkim poœwiêceniem i w rzeczywistym ukropie, bo 
przecie¿ instalacja by³a rozgrzana do ponad 200° C. Presja czasowa by³a 
ogromna, bo chodzi³o o ¿ycie ludzkie i to o kogoœ im bliskiego. Nie 
zwracaj¹c uwagi na poparzenia, pracowali najsprawniej jak potrafili; 
i zd¹¿yli. Oko³o godziny 23. œwiat³o zab³ys³o w mieœcie i wszyscy 
odetchnêli z ulg¹, a tata ca³y i zdrowy wróci³ do domu.

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak         cdn. 
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Z cyklu: Mêczennicy Gdañscy

B³. Franciszek Rogaczewski
(1892 - 1940)

Na pierwszej stronie nowego kalendarza liturgicznego naszej 
archidiecezji jest dekret Metropolity Gdañskiego, i¿ rok 2019 bêdzie 

1rokiem Mêczenników Gdañskich . Chcia³bym, aby nasi Czytelnicy 
zapoznali siê z tymi niezwyk³ymi postaciami, tak zas³u¿onymi zw³aszcza dla 
Polonii Gdañskiej. Rozpocznê od b³ogos³awionego ksiêdza Franciszka 
Rogaczewskiego, bo piêknego opracowania ¿ycia tej postaci dokona³ ksi¹dz 
Jaros³aw Piotrowski - nasz d³ugoletni wikariusz; otrzyma³em tê ksi¹¿kê 
z piêkn¹ dedykacj¹.

Ksi¹dz Franciszek Rogaczewski urodzi³ siê w roku 1892 w Lipinkach 
ko³o Œwiecia. Wyœwiêcony na ksiêdza 
zosta³ 16. marca 1918 roku. Pierwsz¹ jego 
placówk¹ by³a parafia w Nowym Mieœcie 
Sulewskim. Natomiast 9. marca 1920 
roku zosta³ skierowany do parafii Najœw. 
Serca Pana Jezusa w Gdañsku Wrzeszczu. 
By³ to bardzo trudny okres, zw³aszcza 
z przyczyn spo³eczno - politycznych. 
W wyniku kompromisu miêdzy zwyciês-
kimi aliantami powsta³o Wolne Miasto 
Gdañsk, a w roku 1922 powsta³a nowa 
diecezja gdañska. Jako sta³y mieszkaniec 
miasta otrzyma³ obywatelstwo gdañskie. 
Jako zadanie duszpasterskie mia³ siê 
zaj¹æ prac¹ wœród Polaków Gdañska.

O¿ywi³ i zdynamizowa³ ró¿ne grupy, stowarzyszenia katolickie. W roku 

1927 zosta³ przeniesiony do parafii œw. Brygidy, a w 1928 r. do parafii 
œw. Józefa.

Mimo nieprzychylnego stanowiska ksiê¿y niemieckich, na ró¿nych 
frontach walczy³ o równouprawnienie dla polskich katolików. W tym celu 
za³o¿y³ komisjê kulturalno religijn¹, która dokumentowa³a ró¿ne formy 
dyskryminacji Polaków.

W roku 1930 zostaje mianowany rektorem, a póŸniej proboszczem, 
maj¹cej powstaæ nowej parafii w Gdañsku, zw³aszcza dla polskich 
katolików. Budowa nowej œwi¹tyni Chrystusa Króla posuwa³a siê naprzód 
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu siê, zw³aszcza Polaków. Ju¿ w roku 1932 
zosta³ poœwiêcony nowy koœció³, jednak ksi¹dz Franciszek nadal zabiega³ o 
powstanie kolejnych parafii tzw, personalnych dla Polonii. Dziêki temu 
powsta³y takie miêdzy innymi we Wrzeszczu przy parafii œw. Stanis³awa 
Szczepanowskiego.

Dzia³alnoœæ duszpasterska ks Franciszka zosta³a przerwana 1. wrzeœnia 
1939 roku o czwartej rano; zosta³ umieszczony w tzw. Victoria Schule.  
nastêpnego dnia w Stutthowie - Koncentriation Lager. Sytuacja Ksiê¿y 
w obozie by³a dramatyczna, byli szczególnie bici, poni¿ani i torturowani. 
Krótko przed œmierci¹ powiedzia³ do swojego kolegi ks Alojzego 
Muzalewskiego: “Wiesz, czujê, ¿e zginê. Powiedz moim kochanym 
parafianom z Chrystusa Króla, ¿e chêtnie oddajê ¿ycie Pro Christe et Patria”. 
Zosta³ zamordowany w lesie ko³o obozu 11. stycznia 1940 roku. Razem 
z nim rozstrzelani zostali ksiê¿a: Bernard Wiecki z Woc³aw i W³adys³aw 
Szymañski ze Sopotu oraz grupa kolejarzy i pocztowców.
--------------------------------------
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Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Z cyklu: Praktyki katolickie
PRAKTYKI  KATOLICKIE  W  WIELKIM POŒCIE

Ró¿norodnoœæ nabo¿eñstw, wspólnot i rytów stanowi cudowne 
bogactwo wspólnoty Koœcio³a, bogactwo dane nam przez Boga. Korzystajmy 
z tego daru! Dlatego, rozpoczynaj¹c nowy cykl, pragniemy, aby nasi 
Czytelnicy przyjrzeli siê niektórym celebracjom liturgicznym 
i nabo¿eñstwom, aby wybraæ dla siebie te, przez które najpe³niej bêdziemy 
mogli oddaæ Bogu czeœæ, dziêki którym bardziej zjednoczymy siê z naszym 
Panem. Rozpoczynamy od praktyk zwi¹zanych  z Wielkim Postem, czyli  od: 
drogi krzy¿owej, gorzkich ¿alów, ja³mu¿ny i postu. Pos³u¿ymy siê cytatami 

1
z ksi¹¿eczki Wojciecha Jaronia “Praktycznie o katolickich praktykach” .

“Droga krzy¿owa jest jednym z najpiêkniejszych i najbardziej 
wzruszaj¹cych nabo¿eñstw, podczas których mo¿emy towarzyszyæ Jezusowi 
w ostatnich chwilach Jego ziemskiego ¿ycia. Starajmy siê uczestniczyæ 
w tym nabo¿eñstwie! Stawajmy przy naszym Zbawicielu, zobaczmy, jak 
wielkie z³o powoduje nasz grzech!I proœmy Pana o zmi³owanie, ³¹czmy 
nasze cierpienia z Jego drog¹ na szczyt Golgoty.

Nabo¿eñstwo drogi krzy¿owej powsta³o w Jerozolimie, a pierwsze 
wzmianki o tym, ¿e ludzie tworz¹ procesjê, id¹c po “bolesnej drodze Jezusa” 
od pretorium do szczytu Golgoty, pochodz¹ ju¿ z VIII wieku. Dok³adne opisy 
poszczególnych miejsc, przy których siê zatrzymywano, aby siê d³u¿ej 
modliæ, znajdujmy w dokumentach z drugiej po³owy XIII wieku.

Do upowszechnienia tego nabo¿eñstwa przyczynili siê g³ównie 
franciszkanie, którzy od 1329 roku przebywaj¹ w Jerozolimie, opiekuj¹c siê 
miejscami uœwiêconymi przez historyczn¹ obecnoœæ Jezusa Chrystusa. To 
oni w XV i XVI stuleciu zbudowali w Europie ca³y szereg kaplic, w których 
odtwarzano ostatni¹ drogê naszego Pana na ziemi.

Swoj¹ nazwê “droga krzy¿owa” wziê³a od angielskiego pielgrzyma 
Williama Weya, który opisuj¹c jerozolimskie praktyki religijne, stwierdzi³, 
¿e lud zatrzymuje siê na modlitwie przy kolejnych “stacjach drogi 
krzy¿owej”. Wspó³czeœnie znany nam uk³ad stacji zosta³ ustalony pod koniec 
XVIII wieku.”

W naszej parafii w
bêdzie odprawiana piêæ razy i tak: o godzinie 8.30 po mszy, 15.00 z koronk¹, 
16.00 dla dzieci, 17.30 dla wszystkich i 19.00 dla m³odzie¿y. 

“Nabo¿eñstwo gorzkich ¿alów wyros³o z polskiej duchowoœci Bractwa œw. 
Rocha. Powsta³o najprawdopodobniej pod koniec XVII wieku. Cz³onkowie 
bractwa którzy spotykali siê w koœciele Œwiêtego Krzy¿a w Warszawie, du¿o 
czasu spêdzali na rozwa¿aniu Mêki Pañskiej. Jednym ze sposobów ich 
modlitwy by³ œpiew, który swoj¹ budow¹ nawi¹zywa³ do modlitwy 
brewiarzowej.

Tekst gorzkich ¿alów zosta³ spisany i wydany drukiem w lutym 1707 

 ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa 

roku przez ksiêdza Stanis³awa Wawrzyñca Biennika ze Zgromadzenia 
Ksiê¿y Misjonarzy œw. Wincentego a Paulo. Ksi¹dz Biennik da³ mu doœæ 
oryginalny tytu³: Snopek Myrry z Ogroda Gethsemañskiego albo Gorzkiey 
Mêki Syna Bo¿ego rozpamiêtywanie.

Pierwsze oficjalne gorzkie ¿ale zosta³y odprawione we wspomnianym 
koœciele 13. marca 1707 roku, w pierwsz¹ Niedzielê Wielkiego Postu. 
Dziêki ksiê¿om ze Zgromadzenia Misjonarzy nabo¿eñstwo 
rozpowszechni³o siê wœród wiernych w Polsce i na œwiecie. Szybko te¿ 
uzyska³o akceptacjê Stolicy Apostolskiej. Do dzisiaj praktykuje siê je we 
wszystkie niedziele Wielkiego Postu. W tym w³aœnie czasie postarajmy siê 
przyjœæ na to nabo¿eñstwo do koœcio³a i ofiarowaæ swoje uczestnictwo 
w intencjach, które le¿¹ nam na sercu.”

W naszej parafii we wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy 
na nabo¿eñstwa Gorzkich ̄ alów o godz. 17.00.

“Ja³mu¿na jest jednym z najpiêkniejszych uczynków mi³osierdzia. Jest ona 
przede wszystkim postaw¹ serca, które dostrzega potrzeby bliŸniego 
i spieszy mu z pomoc¹ - z pomoc¹ bezinteresown¹, wynikaj¹c¹ 
bezpoœrednio z przykazania mi³oœci.

Ja³mu¿na jest dobrowolnym wyrzeczeniem siê czegoœ, co posiadamy 
albo chcemy posiadaæ, po to, aby ubogaciæ tym drugiego cz³owieka. 
Powszechnym rodzajem ja³mu¿ny jest pieniê¿ny datek na rzecz ubogich. 
Ale zawsze powinien on wywo³ywaæ z mi³oœci. O ja³mu¿nie mówi³ te¿ Pan 
Jezus: “Kiedy wiêc dajesz ja³mu¿nê, nie tr¹b przed sob¹, jak ob³udnicy 
czyni¹ w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdê, 
powiadam wam: ci otrzymali ju¿ swoj¹ nagrodê. Kiedy zaœ ty dajesz 
ja³mu¿nê, niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni prawa, aby twoja 
ja³mu¿na pozosta³a w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie” (Mt 6,2-4). Ja³mu¿na jest wiêc przede wszystkim darem serca dla 
bliŸniego, darem, za który nie oczekujemy podziêkowania.”

“Postem mo¿emy nazwaæ dobrowolne powstrzymanie siê od spo¿ywania 
pokarmów b¹dŸ tylko okreœlonych pokarmów, na przyk³ad miêsnych. Czas i 
zakres postu w Koœciele okreœla prawo kanoniczne (kanon 1251),  w którym 
mo¿emy przeczytaæ, ¿e “wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania miêsa lub 
innych pokarmów, zgodnie z zarz¹dzeniem Komisji Episkopatu, nale¿y 
zachowywaæ we wszystkie pi¹tki ca³ego roku, chyba ¿e w danym dniu 
przypada jakaœ uroczystoœæ”. Post mo¿na te¿ podj¹æ samemu i ofiarowaæ go 
w jakiejœ intencji. Znaczenie tej praktyki religijnej podkreœli³ Pan Jezus, gdy 
powiedzia³, ¿e pewien rodzaj z³ych duchów mo¿na wypêdziæ “tylko 
modlitw¹ i postem” (Mt 17,21).”
----------------------
1
 Wojciech Jaroñ, “Praktycznie o katolickich praktykach”, D.W. Rafael, 2019
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