
Przygarnij nas do siebie
Nasza Pani i Matko! Na pocz¹tku dziejów zbawienia, 

odwieczny Ojciec wyznaczy³ i wybra³ Ciebie, Niepokalan¹, na 
Matkê S³owa, które sta³o siê Cia³em. Na pocz¹tku walki dobra ze 
z³em wybra³ Ciebie jako niewiastê, która zmia¿d¿y g³owê wê¿a. 
W ten sposób uczyni³ Twoje pokorne macierzyñstwo znakiem 
nadziei dla wszystkich, którzy - w tym zmaganiu, w tej walce - 
pragn¹ wytrwaæ przy Twoim Synu i z³o dobrem zwyciê¿aæ.

G³êboko odczuwamy te zmagania. Wydarzenia, w których 
uczestniczymy, ukazuj¹ nam stale, jak bardzo s¹ groŸne - w nas 
samych i wokó³ nas - si³y grzechu, nienawiœci, okrucieñstwa 
i œmierci. Tak wiêc znów kierujemy nasze wejrzenie na Matkê 
Odkupiciela œwiata, na tê niewiastê z Apokalipsy Œwiêtego Jana, 
na niewiastê obleczon¹ w s³oñce, w której widzimy Ciebie 
jaœniej¹c¹ œwiat³em, które rozœwietla mroczne i niebezpieczne 
etapy ludzkiego ¿ycia na ziemi.[...]

Nie pozwól zatraciæ siê braciom i siostrom Twojego Syna. 
Daj naszym sercom moc prawdy. WprowadŸ pokój i ³ad w nasze 
¿ycie. Oka¿ siê nam Matk¹! Królowo Niebios, raduj siê! Amen.

Jan Pawe³ II, Turyn, 13 IV 1980 r.
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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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na maj

Ewangelizacyjna:  Aby Koœció³ w Afryce poprzez zaanga¿owanie 
swoich cz³onków by³ zaczynem jednoœci pomiêdzy narodami, a tak¿e 
znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Wyjaœnienie papieskiej intencji

Budowanie jednoœci narodów afrykañskich to kluczowy problem 
Czarnego L¹du. W lipcu ubieg³ego roku obradowa³o nad tym w Etiopii 
dwustu biskupów Afryki Wschodniej. Stwierdzili, ¿e w obliczu wielkich 
ró¿nic kulturowych i etnicznych harmonijne wspó³¿ycie wydaje siê tam 
wrêcz niemo¿liwe. Oprócz konfliktów zbrojnych i zwi¹zanych z nimi fal 
uchodŸców, zachowanie jednoœci utrudnia fakt, ¿e wszyscy, którym zale¿y 
na wyzysku naturalnych bogactw Czarnego L¹du, celowo pog³êbiaj¹ 
istniej¹ce podzia³y. W takich okolicznoœciach œwiadectwo chrzeœcijan 
¿yj¹cych wiar¹ ponad podzia³ami etnicznymi i kulturowymi jest niezwykle 
wa¿ne.

Afryka to drugi pod wzglêdem wielkoœci kontynent ziemi. Zamieszkuje 
go 1/7 mieszkañców globu. Jest to kontynent m³ody, gdy¿ po³owa 
Afrykanów nie ukoñczy³a 18 lat. Na ostatnim synodzie poœwiêconym 
m³odzie¿y, który obradowa³ w Watykanie w paŸdzierniku ubieg³ego roku, 
przedstawiciele Afryki zwracali uwagê, ¿e problemem tego kontynentu nie 
s¹ pustoszej¹ce koœcio³y i m³odzie¿ odchodz¹ca od Boga, jak w Europie. 
Prawdziwe wyzwanie w Afryce polega na tym, ¿e nie ma tam mo¿liwoœci 
zapewnienia wszystkim chêtnym dostêpu do katechezy i sakramentów. St¹d 
koniecznoœæ anga¿owania siê ogó³u wierz¹cych w przekaz wiary, gdy¿ tylko 
Chrystus mo¿e przemieniaæ ludzkie serca i pomagaæ ¿yæ ponad konfliktami. 
Papie¿ Franciszek, który w 2015 roku odwiedzi³ Keniê, Ugandê i Republikê 
Œrodkowoafrykañsk¹, w marcu bie¿¹cego roku Maroko, a we wrzeœniu 
pojedzie do Mozambiku i na Madagaskar, prosi nas o modlitwê, aby dziêki 
zaanga¿owaniu swoich cz³onków Koœció³ w Afryce by³ zaczynem jednoœci. 
Ka¿dy przyk³ad wybaczenia krzywd, nieszukania zemsty gdy doœwiadczy³o 
siê ra¿¹cej niesprawiedliwoœci, czy powrotu na tereny, z których 
w zagro¿eniu wojn¹ trzeba by³o uciekaæ, jest znakiem nadziei. Modliæ siê o to 
trzeba tym bardziej, ¿e w twardej rzeczywistoœci Afryki s¹ to czyny wrêcz 
heroiczne.

ks. Józef Polak SJ

MATKA  BO¯A  OLIWSKA

MAJ
MIESIAC  MARYJNY

  Zapraszamy wszystkich na 

Nabo¿eñstwa Majowe
odprawiane codziennie 

o godzinie 20.30. 

55 ROCZNICA ŒWIÊCEÑ KAP£AÑSKICH

  W niedzielê 19. maja, na godzinê 13.30 zapraszamy 
naszych Parafian na Mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ za 55 lat 
kap³añstwa budowniczego i Pierwszego Proboszcza 
naszej Parafii ksiêdza Henryka Bietzke. Zobacz na str. 2.
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Maryja stanie siê nasz¹ moc¹ 
i si³¹...

Maryja zosta³a og³oszona Królow¹ Korony Polskiej przez 
króla Jana Kazimierza w 1656 roku, po cudownej obronie 
Jasnej Góry przed Szwedami. Ze strony Koœcio³a tytu³ ten 

zosta³ oficjalnie zatwierdzony przez Œwiêt¹ 
Kongregacjê obrzêdów i wprowadzony do 
Liturgii Loretañskiej w 1923 roku.

Maryja, która jest Królow¹ polskich 
dziejów i Matk¹ troskliw¹, nigdy nas nie 
zawiod³a. My mo¿emy na Ni¹ liczyæ, tylko czy 
Ona dobrze siê czujê w swoim królestwie, czy 
pomagamy Jej we w³odarzeniu w Polskim 
Domu? Królowanie Matki wyra¿a³o siê 
poprzez wieki wiern¹ z Ni¹ wspó³prac¹, 
pos³uszeñstwem Jej Synowi oraz Koœcio³owi. 
Ta owocna wspó³praca by³a gwarantem naszej 
to¿samoœci religijnej oraz narodowej i nadal 
¿yjemy jej owocami. Polskie królowanie 
Matki Bo¿ej sta³o siê swoistym przymierzem - 
jak mówi³ œw. Jan Pawe³ II - przymierzem, 
które nadal obowi¹zuje i domaga siê wysi³ku z 
naszej strony.

Czy Matka Bo¿a nadal jest mocna 
w narodzie polskim, czy jako Jej dzieci 
jesteœmy Jej wierni? - pytaj¹ niektórzy. Ona 
j e s t  m o c n a ,  a l e  d l a  s k u t e c z n o œ c i  
macierzyñskiego dzia³ania potrzebuje nas, 
którym zaufa³a, i liczy, ¿e Jej nie zawiedziemy. 
Prymas Stefan Wyszyñski przez ca³y czas 
pos³ugi Koœcio³owi i narodowi wo³a³ o stawanie Jej do pomocy, 
“B¹dŸmy pomocnikami Maryi, bo Ona potrzebuje naszego 
zaanga¿owania, naszej odwagi oraz œwiadectwa” - tak mo¿na streœciæ 
jego przes³anie. [...]

Co myœli œw. Jan Pawe³ II, który widzi podcinanie korzeni 

narodu, zbudowanego na fundamencie krzy¿a? Czy¿ nie cierpi s³uga 
Bo¿y Stefan Wyszyñski, który, dziêki bezgranicznemu zawierzeniu 
Maryi polskich spraw, uratowa³ Koœció³ i naród z potopu 
bezbo¿nego komunizmu? Œwiêty Papie¿ Polak do koñca swego 
¿ycia przypomina³, ¿e jasnogórskie œcie¿ki maryjne s¹ jedyn¹ drog¹ 
dla Koœcio³a w Polsce, ¿e s¹ to dziœ œcie¿ki sprawdzone i bezpieczne 
dla przysz³oœci. Czy my jeszcze s³uchamy tych najwiêkszych 
Polaków naszych czasów?  [...]

Jasna Góra te¿ by³a osamotniona przed 
ponad trzema wiekami, gdy wiêkszoœæ narodu 
posz³a na wspó³pracê z protestanckim 
agresorem ze Szwecji, ale Maryja nie 
pozwoli³a, aby uœpiono sumienia Jej 
najbli¿szych rycerzy. Tak¿e dziœ Ona na to nie 
pozwoli!

Jasna Góra têtni ¿yciem modlitwy dzieñ i 
noc, nadal podtrzymywane jest pielgrzy-
mowanie, zw³aszcza ludzi m³odych, grup 
œwiadomego opowiedzenia siê po stronie Boga 
i Maryi. Nawiedzenie Matki Bo¿ej w Jej stolicy, 
równie¿ stanowi czas przebudzenia dla wielu 
ludzi. Jest te¿ w Polsce wiele grup du¿ego 
zaanga¿owania w ¿ycie Koœcio³a. Wa¿ne, ¿eby 
wszyscy oni poczuli siê mocno razem, ¿eby siê 
zjednoczyli w zrozumieniu, ¿e nie s¹ samotni, 
¿e dzieje siê w Polsce wiele dobra.  Mamy 
przecie¿ oparcie w Matce Bo¿ej, która chce 
razem z nami zwyciê¿aæ.

Potrzebna jest w Polsce mobilizacja dobra, 
spo³eczna krucjata mi³oœci i prawdy. Je¿eli 
doœwiadczenia wieków pokazuj¹, ¿e dziêki 
s³uchaniu Matki Bo¿ej dochowaliœmy 

wiernoœci Bogu i Koœcio³owi, to trzeba powróciæ na sprawdzone 
œcie¿ki maryjnej szko³y i od Maryi uczyæ siê autentycznego 
s³uchania Jezusa. 

O. Jan Pach OSPPE, Niedziela nr 18’2015, s.17, fragmenty

Dobry pasterz, pasterz wed³ug Bo¿ego serca jest najwiêkszym skarbem, jaki dobry 
Bóg mo¿e daæ parafii i jednym z najcenniejszych darów Bo¿ego mi³osierdzia.

œw. Jan Maria Vianney

si¹dz Henryk Bietzke obchodzi w tym roku 55. rok œwiêceñ kap³añskich. W niedzielê 
19. maja, na godzinê 13.30 zapraszamy na Mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ za 55 lat 
kap³añstwa budowniczego i Pierwszego Proboszcza naszej Parafii.  A oto krótka 

informacja o sylwetce i ¿yciu ksiêdza Henryka.
Pochodzi z Rumii, z bardzo religijnej rodziny. 

Urodzony w 1941 roku. Po wojnie, po ukoñczeniu 
siódmej klasy zdecydowa³, ¿e pójdzie do tzw. Ni¿szego 
Seminarium do Wejherowa, a po maturze zg³osi³ siê do 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Œwiêcenia 
kap³añskie przyj¹³ 17. maja 1964 roku w Pelplinie. 
Magisterium zdoby³ na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim.

Cudownie wspomina swoj¹ pierwsz¹ placówkê w 
parafii w Wygodzie nad Jeziorem Raduñskim, W roku 
1967 otrzyma³ dekret do parafii Najœwiêtszego Serca 
Pana Jezusa w Gdyni i tam pracowa³ 13 lat. W tamtym 
okresie (1967 - 1980) trwa³y nieustanne awantury z 

w³adz¹ komunistyczn¹. Ksi¹dz Henryk, miêdzy innymi, podczas Wydarzeñ Grudniowych w roku 1970 przyczyni³ siê do zbierania danych 
personalnych ofiar u¿ycia broni przez milicjê i wojsko.

W 1980 roku zosta³ mianowany proboszczem nowej parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Osowej. Spotka³ tu ¿yczliwych ludzi, z 
którymi stworzy³ wspólnotê parafialn¹; najpierw zbudowa³ nielegaln¹ kaplicê, a potem w latach 1984 - 1992 nasz¹ piêkn¹ œwi¹tyniê.

W roku 2008 przeszed³ na emeryturê. Jak sam stwierdzi³: Pomagam w duszpasterstwie u boku ksiêdza proboszcza Wojciecha Tokarza.
Z okazji Brylantowego Jubileuszu ¿yczymy ksiêdzu Henrykowi, aby dobry Bóg udziela³ mu swojego b³ogos³awieñstwa, Matka 

Najœwiêtsza mia³a go w swojej opiece, a ludzie darzyli ¿yczliwoœci¹.                                                                     
Redakcja Rodziny Osowskiej z Czytelnikami

K

55 LAT KAP£AÑSTWA KSIÊDZA HENRYKA

Módlmy siê za ksiêdza Henryka

  Panie Jezu! Ty jesteœ jedynym 
i wiecznym kap³anem. Dziêkujemy Ci 
za naszego kap³ana, ksiêdza Henryka. 
Wiemy, Panie, jak kochasz swoich 
kap³anów. Niech on bêdzie nadal 
kap³anem wed³ug Twojego Serca. 
Niech nadal bêdzie m¹dry i œwiêty.  
A za to, ¿e g³osi nam Twoj¹ naukê, ¿e 
w Twoim imieniu nam przebacza, ¿e 
rozdaje nam Twoje Cia³o, przytul go 
z mi³oœci¹, jak Jana do swojego serca. 
My zaœ podtrzymamy w modlitwie jego 
rêce. Amen.
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski

Opowiadanie dziewi¹te: „Fragmenty historii z mojego 
domu rodzinnego” - pierwsze lata powojenne.

Przed wojn¹, jak i na jej pocz¹tku, moi rodzice wraz z dwójk¹, wówczas 
ma³ych dzieci, mieszkali w Œrodzie razem z ojca mam¹, babci¹ 
Leokadi¹. Dziadek Józef zmar³ jeszcze przed wojn¹, babcia 

prowadzi³a nadal ma³¹ restauracyjkê, a rodzice jej pomagali. Tam siê 
urodzi³em. Pewnego dnia babcia dosta³a nakaz od w³adz okupacyjnych, aby 
w jej mieszkaniu przygotowa³a kwaterê dla niemieckiego oficera. Nie 
mogliœmy mieszkaæ wszyscy razem pod jednym dachem, wiêc przygarnê³a 
nas siostra dziadka Stanis³awa, Marianna Koz³owska, mieszkaj¹ca przy 
ulicy Krótkiej 5. Ciocia by³a wdow¹ i bardzo schorowan¹ osob¹, opieka 
naszej mamy by³a dla niej bardzo potrzebna. Cioci domek mia³  wa¿n¹ zaletê 
dla utrzymania naszej rodziny podczas wojny, na jego zapleczu  znajdowa³ 
siê ma³y ogródek, pieczo³owicie uprawiany przez mamê oraz chlewik, 
w którym trzymaliœmy kozê. Jej t³uste mleko by³o wa¿nym czynnikiem 
przetrwania wojny dla ca³ej rodziny. Brat matki, Tadeusz, pracowa³ w w tym 
czasie  w garbarni. W wielkiej tajemnicy przemyca³ do domu t³uszcz 
zeskrobywany z przygotowywanych do garbowania skór. Z tego mama 
wytapia³a smalec, a powsta³e skwarki dodawa³a do ziemniaków w bia³ym 
sosie, które stanowi³y nasze g³ówne danie obiadowe przez wiêkszoœæ okresu 
wojny. Nasza mama by³a zawsze artystk¹ w przyrz¹dzaniu potraw, ale jak 
potrafi³a w czasie wojny zrobiæ z niczego coœ, to tylko jeden Pan Bóg móg³ 
wiedzieæ. Ja oczywiœcie najbardziej zapamiêta³em z okresu wojny s³odycze 
produkowane przez nasz¹ ukochan¹ artystkê kulinarn¹: marcepany robione 
z ziemniaków oraz tak zwane ci¹gutki. Masa by³a przygotowywana 
w garnku na gor¹co wed³ug mamy patentu, potem wylewana na blachê do 
pieczenia ciasta. Po zastygniêciu kroi³o siê to w kostkê i ka¿de z dzieci 
dostawa³o swoj¹ dzienn¹ porcjê. Musia³o nam na d³ugo wystarczyæ!

Co cztero-piêcioletni ch³opiec móg³ zapamiêtaæ z tamtych czasów, 
z koñca wojny i wyzwolenia? Okazuje siê, ¿e sporo zapamiêta³. O kilku 
takich wydarzeniach teraz opowiem. Jedno z nich dotyczy sublokatora babci 
Leokadii, czyli niemieckiego oficera. Pochodzi³ ze starej szlachty 
niemieckiej, z przekonania by³ antyhitlerowcem, co mia³o siê w przysz³oœci 
potwierdziæ. By³ chêtny do rozmów, których wiele przeprowadza³ z moim 
ojcem.  Z czasem stosunki miêdzy nimi u³o¿y³y siê poprawnie, z pe³nym 
szacunkiem i zrozumieniem dla sytuacji, w jakiej obaj siê znajdowali. Jego 
zadaniem by³o obs³ugiwanie linii telefonicznej ³¹cz¹cej kwaterê Hitlera w 
Gier³o¿y ko³o Kêtrzyna z Berlinem. Linia ta przebiega³a przez Œrodê, wiêc 
codziennie o okreœlonych godzinach urzêdowa³ w budynku poczty 
i osobiœcie nadzorowa³ po³¹czenia, oczywiœcie bez œwiadków. 20 lipca 1944 
roku, w imieniny ojca Czes³awa, zosta³ z tej okazji zaproszony na ma³y 
poczêstunek. O pewnej godzinie przeprosi³, ¿e ma obowi¹zki i poszed³ jak 

Latem 1944 roku przebywa³em w Lesznie u cioci Marysi, mojej matki 
chrzestnej. Ciocia ubra³a mnie  w zielone spodenki, bia³¹ bluzeczkê 
i sanda³ki. Moja kuzynka Irka, najstarsza córka cioci, zabra³a mnie wtedy na 
spacer. By³a szesnastoletni¹ piêkn¹ dziewczyn¹ o kszta³tach 
znamionuj¹cych ju¿ dojrza³oœæ. Wysoka, zgrabna, lekko smag³a cera, 
ciemne w³osy splecione w d³ugi warkocz, wyprostowana sylwetka, szczery 
lekki uœmiech. Nic dodaæ, po prostu piêkna m³oda kobieta. W parze 
wygl¹daliœmy jak m³oda mama z synkiem. Trzyma³a mnie za r¹czkê i tak 
spacerowaliœmy po mieœcie, wszyscy przechodnie ogl¹dali siê za nami. 
Nagle pojawi³a siê na ulicy, id¹ca w przeciwnym kierunku, kolumna jeñców 
wojennych prowadzona przez eskortê niemieck¹. Jak siê póŸniej okaza³o, 
byli to jeñcy norwescy lub angielscy, z obozu w Gronowie ko³o Leszna, 
id¹cy pod eskort¹ do miejskiej ³aŸni. Mijaj¹c nas, kolumna na chwilê 
przystanê³a z wra¿enia, jakie wywar³ na nich nasz widok. Dzisiaj mogê 
przysi¹c, ¿e wszyscy na moment zapomnieli o wojnie, o niewoli, o swoim 
po³o¿eniu. Tak samo i jeñcy i agresorzy wspomnieli dom rodzinny, 
najbli¿szych, ukochanych, obudzi³a siê w nich têsknota. By³a to ulotna 
chwila, po czym ruszyliœmy, ka¿dy w swoj¹ stronê, i wszystko wróci³o do 
rzeczywistoœci.   

Jesieni¹ 1944 roku ojciec, jak wielu innych cywilów z Wielkopolski, 
zosta³ przymusowo zwerbowany przez Niemców i wywieziony na roboty na 
Kujawy. Niemcy wykorzystywali okres zatrzymania siê sowieckiego frontu 
na Wiœle na kilka miesiêcy i w tym czasie organizowali obronê. Cywilnymi 
si³ami kopali rowy przeciwczo³gowe, wykonywali umocnienia, lotniska 
polowe i podobne prace. Mama postanowi³a wys³aæ ojcu w liœcie kilka 
aktualnych fotografii rodzinnych z dzieæmi, które wykona³ znajomy 

zwykle na pocztê Po jakimœ czasie wróci³ wzburzony i od drzwi rzuci³:
- Ta œwinia ¿yje! - Konsternacja w towarzystwie, nikt nie zrozumia³,o co 
chodzi, prosz¹ o wyjaœnienie.
- By³ zamach na Hitlera i ta œwinia prze¿y³a,
W ten sposób nasz ojciec dowiedzia³ siê o zamachu na Hitlera, byæ mo¿e 
jako jedna z pierwszych osób w Polsce.

fotograf. Pamiêtam scenê fotografowania w ogródku. W koñcu listopada 
ojciec wróci³ do domu i nast¹pi³a powtórka z historii, po dziewiêciu 
miesi¹cach urodzi³ siê braciszek Stefan. 

Front ruszy³ na pocz¹tku stycznia 1945 roku i szybko zbli¿a³ siê do 
Poznania. Coraz czêœciej syrena alarmowa³a o zbli¿aj¹cych siê samolotach, 
a my wszyscy chowaliœmy siê w piwnicy. Niewiele to chroni³o przed 
skutkami upadku bomby, jednak œwiadomoœæ, ¿e mamy coœ nad g³ow¹, 
dodawa³a nam otuchy. Byliœmy przygotowani na wypadek jakiegoœ 
przykrego zdarzenia lub zagubienia. Ka¿dy mia³ plecak wyposa¿ony przez 
ojca w suchy prowiant, coœ do picia, myd³o i rêcznik, sweter, opatrunek, no 
i oczywiœcie kartkê z imieniem, nazwiskiem i adresem. Zrozumia³e, ¿e ja 
mia³em najmniejszy.  Szczêœliwie nigdy tego nie musieliœmy u¿yæ!

Propaganda sowiecka g³osi³a swoim ¿o³nierzom,  ¿e po przekroczeniu 
Wis³y s¹ ju¿ na terytorium Niemiec. Szczególnie Wielkopolska i Œl¹sk by³y 
traktowane jako integralne terytoria niemieckie, wiêc stosunek wielu ich 
¿o³nierzy do miejscowej ludnoœci nie by³ przyjazny. Uwidoczni³o siê to 
najbardziej, kiedy Rosjanie u¿yli ludnoœci cywilnej jako ¿ywej tarczy 
w ataku na poznañsk¹ cytadelê. 

Wszyscy ju¿ wiedzieli, ¿e Rosjanie zabieraj¹ ludnoœci cywilnej co siê 
da, a najbardziej lubi¹ zegarki, rowery i tym podobne sprzêty. Naszego tatê 
przechodz¹cego ulic¹ z³apali, wci¹gnêli do gazika i ruszyli, szukaj¹c czegoœ 
na rêkach i w kieszeniach. Czego szukali? Oczywiœcie zegarka. Nic nie 
znaleŸli, wiêc wypchnêli go z jad¹cego samochodu i tyle. Na szczêœcie upad³ 
na pryzmê œniegu i nie odniós³ ¿adnych wiêkszych obra¿eñ. A szwajcarska 
„Cyma” zapiêta na lewej nodze powy¿ej kostki te¿ nie ucierpia³a. Nosi³ j¹ 
jeszcze wiele lat po wojnie, mówi¹c, ¿e przynosi mu szczêœcie. Mo¿e i tak 
by³o, bo naszemu tacie szczêœcia w ró¿nych trudnych sytuacjach ¿yciowych 
nie brakowa³o.

Któregoœ dnia sam cichcem siê wymkn¹³em z domu i uda³em siê na 
rynek, aby zobaczyæ sowieckie czo³gi. Jednak szybko umkn¹³em do domu 
ze strachu, ¿eby siê nie pakowaæ w jakieœ tarapaty. Tego dnia pod wieczór do 
naszego mieszkania wesz³a za³oga sowieckiego czo³gu . Chcieli coœ jeœæ. 
Usiedli za sto³em. Mama w kuchni nastawi³a wodê na herbatê i coœ tam 
zaczê³a pichciæ. Nakry³a stó³ bia³ym obrusem. Natychmiast kierowca 
czo³gu opar³ siê obu ³okciami na nim. O zgrozo! A jak wygl¹da³ mundur 
kierowcy mechanika to nietrudno sobie wyobraziæ. Szczególnie rêkawy, po 
³okcie utyt³ane w olejach i smarach, natychmiast pozostawi³y obrzydliwe, 
ciemne plamy na tej nieskazitelnej bieli. Biedne matczysko, o ma³o serce jej 
nie pêk³o, wiêc stara³a siê w jakiœ sposób go powstrzymaæ. Widocznie 
wykona³a zbyt gwa³towny ruch, bo ¿o³nierz wyj¹³ pistolet i wymierzy³ do 
matki. Moment i wszyscy zamarli. Dowódca jednak b³ysn¹³ refleksem, 
waln¹³ go w wyci¹gniête ramiê, a¿ pistolet wypad³ mu z rêki na pod³ogê 
i krzykn¹³: „nie lzja”. To by³y pierwsze s³owa w jêzyku rosyjskim, które 
zapamiêta³em i mia³em pamiêtaæ przez ca³e ¿ycie. Bo te¿ przez nastêpne 
d³ugie lata te s³owa by³y w u¿yciu podczas naszej „przyjaŸni” 
ze Wschodnim Bratem. Dalej posi³ek czo³gistów przebiega³ w milczeniu. 
Najedli siê i poszli, a my odetchnêliœmy z ulg¹. Tylko mama siê rozp³aka³a, 
nerwy puœci³y. 

Naloty na Poznañ i odg³osy walki o cytadelê s³ychaæ by³o w Œrodzie 
jeszcze przez miesi¹c. Jednak radoœæ z oswobodzenia by³a ogromna. Jedni 
liczyli straty, szukali bliskich, inni dziêkowali Bogu, ¿e prze¿yli. Ale 
wszyscy cieszyli siê, ¿e koszmar wojny ju¿ siê skoñczy³, oby raz na zawsze. 

Nadesz³a Wielkanoc i mimo ¿e  walki o Berlin jeszcze trwa³y, to nastrój 
radosny i podnios³y udzieli³ siê wszystkim. Dzieciom te¿, a w drugi dzieñ 
Œwi¹t szczególnie, bo dyngus to wspania³a okazja do nieskrêpowanej 
zabawy i upustu radoœci. Ja te¿ uleg³em emocjom i jak opêtany gania³em 
z butelk¹ pe³n¹ wody po podwórku za Józkiem i Marychn¹, moim starszym 
rodzeñstwem. Na skutki wariactwa nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Potkn¹³em 
siê i ju¿ le¿a³em jak d³ugi, a szk³o z rozbitej o bruk butelki rozciê³o mi 
g³êboko lew¹ d³oñ od kciuka a¿ do jej œrodka. Rodzice z krewnymi 
i przyjació³mi celebruj¹ przy stole œwiêta, a tu p³acz, krew siê leje, co robiæ? 
Ani lekarza, ani tym bardziej pogotowia ratunkowego nie by³o. Mama 
szybko nala³a wody do miski na trójnogu i obmy³a mi d³oñ. Woda od razu 
zrobi³a siê czerwona. Tymczasem ojciec, jak zwykle spokojny w trudnych 
sytuacjach, przerwa³ biesiadê. Wyj¹³ z kieszeni scyzoryk i ostrze no¿a 
wydezynfekowa³ we w³aœciwym „specyfiku”, którego na stole nie 
brakowa³o. Po czym ostrzem no¿a oczyœci³ ranê ze szk³a, odkazi³ j¹ tym 
samym specyfikiem, dok³adnie z³o¿y³ mi d³oñ i umiejêtnie zawin¹³ 
banda¿em. Rycza³em jak g³upi, nie tyle z bólu, co ze strachu. PóŸniej 
uspokoi³em siê, a doroœli kontynuowali celebrowanie œwi¹t i wolnoœci. Po 
dwóch tygodniach noszenia rêki na temblaku tata rozci¹³ opatrunek, umy³ 
d³oñ i sprawdzi³ efekt zabiegu. Wszystkie palce funkcjonowa³y normalnie, 
by³ zadowolony i ja te¿.  Tylko blizna pozosta³a do dziœ i chyba ros³a razem 
z moj¹ d³oni¹, bo ci¹gle przebiega od kciuka do jej œrodka, przypominaj¹c 
mi nadejœcie wolnoœci. Tak mi siê wtedy wydawa³o. 

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak   cdn.
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Z cyklu: B³ogos³awieni Mêczennicy Koœcio³a Gdañskiego

B³. siostra Alicja Kotowska
zakonnica i mêczennica

(1899 - 1939)

Urodzi³a siê w roku 1899 w Warszawie. Rodzice po utracie 
maj¹tku ziemskiego przenieœli siê do Warszawy, gdzie ojciec 
w koœciele œw. Jacka zosta³ organist¹. W rodzinie panowa³ 

duch religijny i g³êboko patrio-
tyczny. Maturê z³o¿y³a w 1918 
roku. Po odzyskaniu niepo-
dleg³oœci w wolnej ju¿ Polsce 
zosta³a przyjêta na Wydzia³ 
Lekarski Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W czasie wojny polsko - 
bolszewickiej pracowa³a jako 
sanitariuszka w szpitalach 
wojskowych.

W czasie studiów zaintereso-
wa³a siê charyzmatem Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstanek. 
W proœbie o przyjêcie napisa³a: 
“Pragnê ¿yæ i umieraæ dla 
Chrystusa, mi³uj¹c Go nad 
wszystko”. Z pewnoœci¹ to 
stwierdzenie sta³o siê myœl¹ 
przewodni¹ ca³ego jej ¿ycia 
zakonnego .  W roku  1922  
rozpoczyna tzw. postulat w Kêtach ko³o Bielska - Bia³ej; tutaj te¿ 
otrzyma³a imiê zakonne Alicja. Potem nowicjat, habit zakonny, 
a w roku 1924 pierwsze œluby zakonne, potem s³u¿ba w klasztorze 
w Warszawie. Otrzymuje skierowanie do pracy pedagogicznej 
w Seminarium Nauczycielskim. Jednoczeœnie podejmuje studia 
uniwersyteckie na Wydziale Chemii Organicznej, który ukoñczy³a 
zdobywaj¹c magisterium. Wkrótce uzyskuje upowa¿nienie do 
nauczania fizyki i chemii w szko³ach œrednich. W roku 1928 sk³ada 
tzw. profesjê wieczyst¹.

W 1934 roku zostaje prze³o¿on¹ domu zakonnego w ̄ oliborzu, 
wkrótce jednak powierzona siostrze zostaje nowa placówka 
w Wejherowie, a tak¿e dzia³alnoœæ pedagogiczno - oœwiatowa 
w szkole œredniej dla dziewcz¹t. Kanoniczne otwarcie nast¹pi³o 
22. lipca 1934 roku. Siostry z wielkim zapa³em zabra³y siê do pracy, 
tak, ¿e wkrótce dzia³a³y: Gimnazjum, Szko³a Powszechna, 
Przedszkole i internat dla dziewcz¹t. Dla swych uczennic siostra 
Alicja organizowa³a ró¿ne wyjazdy, spotkania; funkcjonowa³y 
ró¿ne organizacje i ruchy, harcerstwo, Sodalicja Mariañska, 
Samorz¹d Szkolny. Warto zaznaczyæ, ¿e patronk¹ szko³y zosta³a 
Matka Bo¿a Swarzewska (Królowa Polskiego Morza).

Sierpieñ roku 1939 - w samym Wejherowie zauwa¿yæ mo¿na 
by³o wielki niepokój i poruszenie. Siostra jednak by³a 
zdecydowana: “My tu zostajemy”. Stara³a siê przygotowaæ siostry 
i budynki na przysz³e wydarzenia. Zakopa³a ró¿ne dokumenty, 
naczynia liturgiczne, a klasztor stara³a siê przystosowaæ na szpital.

W dniu 9. wrzeœnia do Wejherowa wkroczy³y wojska 
niemieckie i rozpoczê³a siê gwa³towna eksterminacja Polaków. 
Dnia 9. wrzeœnia do klasztoru przyjecha³o gestapo, aresztuj¹c 
siostrê Alicjê. W wiêzieniu by³a upokarzana i drêczona. 
11. listopada w Œwiêto Narodowe Polski zosta³a z innymi 
wywieziona do lasów piaœnickich, rozstrzelona i spalona.

Siostry dopiero po paru miesi¹cach dowiedzia³y siê 
o okolicznoœciach œmierci swojej prze³o¿onej; natomiast w czasie 
ekshumacji w roku 1969 znaleziono tylko charakterystyczny do 
Zmartwychwstanek - ró¿aniec. By³ ona eksponatem w czasie 
procesu Forstera, potem przewo¿ono go na ró¿ne wystawy, gdzie 
zagin¹³.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ¿yczenie siostry Alicji by³o 
prorocze: “...czy to nie wszystko jedno, gdzie cia³o bêdzie le¿a³o? 
Chcia³abym nawet, by nikt o mnie nie wiedzia³. Przecie¿ o jedno 
tylko chodzi, by móc siê po³¹czyæ z Panem Jezusem i by w Nim 
zatopiæ siê jak kropla wody w morzu Jego mi³osierdzia, to jedyne 
moje pragnienie”.

I tak siê w³aœnie sta³o.
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. 

WYDARZENIA PARAFIALNE
    W niedzielê 2. maja o godzinie 10.30 odprawiona zosta³a msza œwiêta 
w Rocznicê I Komunii. Na mszê rocznicow¹ dzieci przysz³y w swoich albach 
komunijnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W niedzielê, 12 maja, w Betanii zorganizowana zosta³a akcja rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku.  Akcja mia³a na celu pomoc w znalezieniu 
dawcy szpiku dla choruj¹cej na ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹ p. Alicji 
Sadowskiej - córki naszych Parafian pp. Wandy i Marka Rutkowskich. 
Zg³osi³o siê wielu naszych Parafian. Po wszystkich mszach tworzy³y siê przed 
Betani¹ niewielkie kolejki potencjalnych dawców.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wczorajsz¹ sobotê 18.maja w czasie mszy œwiêtych o godz. 10.30 oraz 
13.30 w naszej parafii odby³y siê Uroczystoœci I Komunii œwiêtej. Do 
Sakramentu Eucharystii przyst¹pi³o w tym roku 57 dzieci. Dziêkujemy 
ksiêdzu Andrzejowi oraz wszystkim osobom zaanga¿owanym 
w przygotowanie tego piêknego wydarzenia. Dzieciom pierwszokomunijnym 
¿yczymy, aby to pierwsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, 
zaowocowa³o na cale ¿ycie g³êbok¹ przyjaŸni¹ z panem Jezusem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W niedzielê, 26 maja, nasza parafia 
organizuje kolejny festyn "Majówka 
u Zbawiciela". Zapraszamy Parafian do 
wspó³tworzenia tej inicjatywy. Wspólne 
œwiêtowanie i zabawa s¹ doskona³¹ form¹ 
pokazania swojej dzia³alnoœci i reklamy w 
lokalnym œrodowisku. Osoby i firmy, które 
chcia³yby np. zasponsorowaæ fanty do 
loterii fantowej lub inne atrakcje, czy wesprzeæ finansowo nasz festyn, 
proszone s¹ o kontakt z koordynatorem, czyli ksiêdzem Markiem lub 
ksiêdzem Proboszczem.
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