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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na czerwiec
Powszechna: Za kap³anów, aby prowadz¹c wstrzemiêŸliwe i
pokorne ¿ycie, z zaanga¿owaniem okazywali aktywn¹ solidarnoœæ
najubo¿szym.
foto Wojciech Kapusta

Kim jest Duch Œwiêty?

K

im jest Duch Œwiêty? Jest On samym Bogiem.Trzeci¹
Osob¹ Trójcy Przenajœwiêtszej. Jest On pos³any
ka¿demu z nas przez Ojca i Syna. Jest ich najwiêkszym
darem i pozostaje ci¹gle z nami. On zamieszkuje w nas.
Najbardziej jasny opis dzia³ania Ducha Œwiêtego zosta³
przedstawiony przez œwiêtego Paw³a. Powiedzia³ on, ¿e Duch
Œwiêty przynosi “mi³oœæ, radoœæ, pokój,
cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ,
³agodnoœæ i opanowanie” (Ga 5,22). Cechy
takie jak te s¹ idea³em na
ka¿d¹ drogê ¿ycia i na
wszystkie okolicznoœci
w domu, z rodzicami,
braæmi i siostrami,
w szkole, z nauczycielami i kolegami
w fabryce i na uniwersytecie, ze wszystkimi osobami, które
napotykacie.
Tak¿e prorok Izajasz wylicza szczególne dary Ducha
Œwiêtego: “duch m¹droœci i rozumu, duch radu i mêstwa, duch
wiedzy i bojaŸni Pañskiej” (Iz 11, 2). Œwiêty Pawe³ s³usznie
mówi: “Maj¹c ¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujemy”
(Ga 5,25).
Z tymi darami i z tymi zaletami jesteœmy w stanie podo³aæ
jakiemukolwiek zadaniu i pokonaæ jakiekolwiek trudnoœci.
Dopóki trwa nasze ¿ycie, Duch Œwiêty dzia³a w ka¿dym z nas na
ró¿ny sposób, w harmonii z nasz¹ osobowoœci¹ i charakterem,
które otrzymaliœmy od naszych rodziców wraz z wychowaniem,
które otrzymaliœmy w naszych domach.
Poniewa¿ On jest tak blisko nas i tak dyskretnie, powinniœmy
zwróciæ siê do Ducha Œwiêtego we wszystkich potrzebach i prosiæ
Go o Jego przewodnictwo i pomoc. Bóg pos³a³ Go do nas
z powodu naszej bezradnoœci... “Duch przychodzi z pomoc¹
naszej s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³aganich, których nie
mo¿na wyraziæ s³owami” (Rz 8, 26). Co móg³by wiêcej uczyniæ
dla nas Bóg? Czego mo¿na bardziej oczekiwaæ od Boga ni¿ tego?

MSZE ŒWIÊTE W CZASIE WAKACJI
Od 1. lipca do 31. sierpnia w³¹cznie obowi¹zywaæ bêdzie wakacyjny
porz¹dek Mszy œw.:
- w dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00 (nie ma 7.15)
- w niedziele: 7.30, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 20.00 (nie ma 9.00
w dolnym koœciele),

PROCESJA BO¯EGO CIA£A
W czwartek 20. czerwca bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym
Cia³em. Msze œw. w tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7.30,
9.00, 10.30 - po której wyruszymy z procesj¹ i po procesji ok. 12.30;
nastêpne o godzinie 16.00, 20.00 (nie ma mszy o 13.30).
W tym roku trasa procesji przebiegaæ bêdzie tak, jak w ubieg³ym
roku: wyruszymy z koœcio³a ulic¹ Zeusa do ronda na wysokoœci
Zeusa 59 (I o³tarz), potem Junony do ulicy Ledy. Nastêpnie ulic¹
Ledy (II o³tarz na wysokoœci Ledy 1), potem przetniemy ul. Pegaza
i wejdziemy na ul. Chirona (III o³tarz na wysokoœci Chirona 7). Dalej
Chirona i Zeusa powrócimy do koœcio³a, gdzie bêdzie IV o³tarz.
Bardzo serdecznie prosimy o pomoc s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy polowych; prosimy mieszkañców domów
o przystrojenie trasy. Panie i dziewczêta prosimy o przygotowanie
chor¹gwi, ró¿añca, figury Matki Bo¿ej Fatimskiej i wziêcie ich na
swe ramiona. Zapraszamy tak¿e dziewczynki do sypania kwiatków.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

TRWA MIESI¥C
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO
W czerwcu codziennie odprawiamy

Naboýeñstwo do Najúwiætszego Serca Pana Jezusa:
w dni powszednie po Mszy úw. o godz. 18.00,

MAPKA TRASY
PROCESJI
BO¯EGO CIA£A
o³tarze polowe

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji,
a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy, ¿e
podczas urlopów i wypoczynku mamy obowi¹zek udzia³u
w niedzielnej mszy œwiêtej.
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40. rocznica I pielgrzymki Jana Paw³a II
uczczona uchwa³¹ Sejmu

N

iech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! –
papie¿ Jan Pawe³ II 40 lat temu, 2 czerwca 1979 r., podczas
swej pierwszej Mszy œwiêtej odprawionej na polskiej ziemi,
na placu Zwyciêstwa w Warszawie. Te s³owa zapad³y g³êboko
w zbiorow¹ pamiêæ Polaków, staj¹c siê sygna³em do niezwyk³ych
przemian – tak na wstêpie g³osi uchwa³a Sejmu, przyjêta we czwartek
16 maja podczas 81. posiedzenia Sejmu.
Dokument przypomina o zbli¿aj¹cej siê 40. rocznicy pierwszej
pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski oraz 30. rocznicy odrodzenia
Senatu. Obudzeni jako naród przez Jana Paw³a II, znaleŸliœmy

w sobie si³ê, by wbrew
przemocy i k³amstwu
budowaæ sferê wolnoœci
w ofiarnej dzia³alnoœci
opozycji demokratycznej
oraz w ramach wielkiego
ruchu “Solidarnoœæ”.
Zmierzaj¹c ku niepodleg³oœci, witaj¹c papie¿a podczas jego kolejnych pielgrzymek, Polacy wo³ali: „Nie ma wolnoœci bez Solidarnoœci –
podkreœlono w uchwale.
Jej treœæ odnosi siê
tak¿e do rocznicy czêœciowo wolnych wyborów sprzed 30 lat. Wspominane s¹ wydarzenia,
które prowadzi³y do spe³nienia marzeñ Polaków o wolnoœci
i niepodleg³oœci. 4 czerwca 1989 r. Polacy mogli po raz pierwszy,
choæ jeszcze w formie bardziej plebiscytowej ni¿ realnie
demokratycznej, potwierdziæ swoje niepodleg³oœciowe aspiracje
w akcie wyborczym. Ówczesny obóz „Solidarnoœci” odniós³
spektakularne zwyciêstwo w wolnych wyborach do Senatu,
a w kontraktowych wyborach do Sejmu zdoby³ wszystkie mandaty,
których dotyczy³a autentyczna rywalizacja. Klêska komunistów
w wyborach otworzy³a drogê do odbudowy demokracji
i przywrócenia suwerennoœci Polski, a nastêpnie, jesieni¹ 1989 r., do
demokratycznych przemian w pañstwach sowieckiej strefy
wp³ywów” – czytamy w uchwale.
KAI, 17.05.2019

PIERWSZA KOMUNIA
W NASZEJ PARAFII

W

sobotê 18. maja w czasie mszy œwiêtych o godzinie 10.30
oraz o 13.30 w naszej parafii odby³y siê Uroczystoœci
I Komunii œwiêtej. Do Sakramentu Eucharystii przyst¹pi³o
w tym roku 55 dzieci, w tym 34 dziewczynki oraz 21 ch³opców.
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

FESTYN "MAJÓWKA
U ZBAWICIELA"

niedzielê 26. maja, z okazji "Dnia Matki" i „Dnia
Dziecka” w godzinach od 13.00 do 20.00, nasza parafia
zorganizowa³a festyn. W ramach festynu mogliœmy
obejrzeæ ró¿ne atrakcje, wystêpy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci.
Wystêpowa³y ró¿ne zespo³y: Schola dzieciêca naszej Parafii,
klub JUDO GRIZZLYz pokazem sztuk walki, przedszkole i rodzice

HAPPY KIDS z pokazem ZUMBY, Akademia Talent z wystêpami
tanecznymi dzieci. Na scenie pojawi³a siê grupa "Motopozytywnych", która przypomnia³a zasady bezpieczeñstwa i pomocy na
drodze. Potem nast¹pi³o poœwiêcenie dwuœladów (motocyklistów
i cyklistów mieszkaj¹cych w Osowie).
Atrakcj¹ tak¿e by³a loteria fantowa, w której ka¿dy wygrywa³
oraz licytacja na rehabilitacjê 7-miesiêcznej Zuzi, podopiecznej
Hospicjum. Pod koniec oko³o godziny 18.00 wylosowano nagrodê
g³ówn¹ festynu, któr¹ by³ rower.
JJ
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski
Opowiadanie dziesi¹te: „Fragmenty historii z mojego domu
rodzinnego” - pierwsze lata powojenne.

P

o zakoñczeniu dzia³añ wojennych ojciec zosta³ mianowany wicedyrektorem cukrowni w Œrodzie. Musia³ przygotowaæ zak³ad do
jesiennej kampanii cukrowniczej. W samym koñcu wojny bomba
lotnicza trafi³a w magazyn cukru. Dziesiêæ tysiêcy kwintali cukru sp³onê³o
lub stopi³o siê na karmel. Plac fabryczny, drogi, przejœcia, kanalizacja
deszczowa zosta³y zalane karmelem, który zastyg³ i skamienia³. Olbrzymi¹
pracê wykonano, aby to usun¹æ i uruchomiæ cukrowniê. Jesieni¹ kampania
ruszy³a. Ojciec siê anga¿owa³ tak¿e spo³ecznie, by³ jednym z inicjatorów
przeprowadzenia ekshumacji zamordowanych przez hitlerowców
powstañców wielkopolskich i ich uroczystego pochówku na œredzkim
cmentarzu oraz ich upamiêtnienia przez umieszczenie pami¹tkowej tablicy
na murze budynku s¹du, miejscu kaŸni. Dzia³alnoœæ ojca zosta³a doceniona
przez ówczesne w³adze, bo otrzyma³ awans na dyrektora cukrowni
w Szamotu³ach. Latem 1946 roku tam siê przeprowadziliœmy.
Zamieszkaliœmy w willi otoczonej piêknym parkiem. Obok siê znajdowa³
ogród warzywny ze szklarni¹ i sad. Tutaj ¿ycie by³o ³atwiejsze, bo wspiera³y
nas ogrody i drób, który mama chêtnie hodowa³a. Tutaj rozpocz¹³em
edukacjê w szkole. Nauka nie sprawia³a mi ¿adnych k³opotów, umia³em ju¿
czytaæ, pisaæ i liczyæ, to by³ rezultat prywatnej nauki z moim starszym
rodzeñstwem jeszcze podczas wojny. Poza szko³¹ interesowa³o mnie
wszystko, prze¿ywa³em wiele atrakcji, ¿y³em beztrosko. Jednak jak
w piosence: „nic nie mo¿e wiecznie trwaæ”, sytuacja siê zmieni³a w 1949
roku, kiedy nasz tata awansowa³ na stanowisko dyrektora technicznego
Zjednoczenia Cukrownictwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kolejna
przeprowadzka, tym razem do Poznania. To by³o olbrzymie prze¿ycie dla
mnie, wielkie miasto z tramwajami! Zamieszkaliœmy w centrum,
w s³u¿bowym, piêciopokojowym mieszkaniu. Zapowiada³o siê wspaniale
do czasu, a¿ po niespe³na roku siê zmieni³y przepisy, mieszkania s³u¿bowe
przesz³y pod kwaterunek i dokwaterowano nam dwie rodziny. Ojca te¿
w nied³ugim czasie przeniesiono s³u¿bowo do fabryki „Stomil”, gdzie
pracowa³ przed wojn¹. Warunki ¿ycia znacznie siê pogorszy³y, nie by³o ju¿
wsparcia z ogrodów ani z hodowli drobiu. Ojca pensja nie wystarcza³a na
utrzymanie siedmioosobowej rodziny. Mama siê zajê³a cha³upnictwem:
prê¿enie firan, szycie sukienek dla prywatnego handlu, to by³y jej dodatkowe
zajêcia. Natomiast ojciec naprawia³ nam buty, to by³ jego wk³ad
w cha³upnictwo. Zaopatrzenie w sklepach siê pogarsza³o z roku na rok.
Brakowa³o wielu asortymentów ¿ywnoœci i towarów przemys³owych.
Szczególnie braki miêsa i mas³a powodowa³y nieraz olbrzymie kolejki.
Jak chcia³eœ coœ „dostaæ”, to musia³eœ swoje w kolejkach „odstaæ”.
W tamtych czasach handel by³ zcentralizowany, towarami spo¿ywczymi
handlowa³o PSS „Spo³em” a towarami przemys³owymi MHD (Miejski
Handel Detaliczny). Udzia³ handlu prywatnego by³ mocno ograniczony,
jedynie stragany na targowiskach wspiera³y w jakimœ stopniu zaopatrzenie
ludnoœci. Tak¿e z roku na rok pogarsza³a siê sytuacja w zak³adach pracy.
Wymownym przyk³adem mo¿e byæ najwiêkszy zak³ad produkcyjny
w Poznaniu czyli „H.Cegielski” przemianowany w tamtych czasach na
„Zak³ady im. Stalina Poznañ” w skrócie „ZISPO”. Podnoszono stale normy,
ograniczano pracê w nadgodzinach, obcinano dodatki za prace szkodliwe
itp., co skutkowa³o zmniejszaniem zarobków. Czêste braki dostaw
surowców powodowa³y przerwy w produkcji, które tak¿e wp³ywa³y na
obni¿enie zarobków. Dodatkowo braki w zaopatrzeniu sklepów pogarsza³y
nastroje spo³eczne. W czerwcu 1956 roku delegacje robotnicze
przedstawia³y krytyczn¹ sytuacjê w³adzom partyjnym, centralnym
i lokalnym, jednak bez widocznej poprawy. Wœród za³ogi roznios³a siê
wiadomoœæ, ¿e niektórzy z delegatów zostali aresztowani. To by³o
bezpoœredni¹ przyczyn¹ strajku. By³em naocznym œwiadkiem wydarzeñ,
wiêc siê postaram w wielkim skrócie przedstawiæ moje obserwacje.
By³ to okres Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Zatrudni³em siê,
wówczas szesnastoletni ch³opak, jako goniec w targowej agencji
reklamowej. Tego pamiêtnego dnia, w czwartek 28 czerwca rano, bêd¹c
jeszcze w domu, us³ysza³em jakiœ ha³as, jakieœ okrzyki dochodz¹ce z ulicy.
Ojciec wróci³ z wiadomoœci¹, ¿e „Cegielski” strajkuje i ¿e inne zak³ady
przy³¹czaj¹ siê równie¿ do strajku. Wybieg³em natychmiast z domu
i zobaczy³em przechodz¹cy nasz¹ ulic¹ t³um nios¹cy transparenty, polskie
flagi z okrzykami: „Chleba! Chleba! Wolnoœci!” To by³ dla mnie szok, ¿e coœ
takiego mo¿e siê w naszym kraju i w tym systemie wydarzyæ.
Poszed³em na plac przed Zamkiem. Ca³y teren od mostu
Uniwersyteckiego przez plac a¿ do koñca ulicy Œw. Marcina (w tamtym
czasie Armii Czerwonej) jak okiem siêgn¹æ pe³en by³ ludzi. Sta³y tramwaje,
z trybuny zaimprowizowanej na ciê¿arówce ktoœ przemawia³. T³um wznosi³
co chwilê okrzyki: „Chleba i wolnoœci”!” Ktoœ zaintonowa³ i t³um podj¹³
œpiew „Jeszcze Polska nie zginê³a”. Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ
wra¿enie, jakie robi wspólny œpiew hymnu narodowego wykonany z g³êbi
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serca przez co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Wycofa³em siê ku
domowi i zobaczy³em zaskakuj¹c¹ scenê. Dwie tramwajarki podesz³y do
ca³kowicie zdezorientowanego milicjanta i zabra³y mu kaburê z pistoletem.
Nie stawia³ ¿adnego oporu.
Pad³o podejrzenie, ¿e delegaci „Cegielskiego” zostali aresztowani i s¹
przetrzymywani w wiêzieniu przy ul. M³yñskiej. Natychmiast t³um uda³ siê
pod wiêzienie, rozbroi³ s³u¿bê wiêzienn¹ i wypuœci³ wszystkich wiêŸniów.
Delegatów tam jednak nie znaleziono. Nastêpnie t³um siê uda³ pod siedzibê
Urzêdu Bezpieczeñstwa przy ul. Kochanowskiego, domagaj¹c siê
pokojowo wypuszczenia zatrzymanych delegatów. Z budynku UB pad³y
pierwsze strza³y do t³umu, pad³ pierwszy zabity, kilkunastoletni ch³opak. To
rozwœcieczy³o t³um. Zaczêto obrzucaæ budynek kamieniami, potem
butelkami z benzyn¹, wreszcie pad³y strza³y. Studenci zabierali broñ ze
studiów wojskowych wy¿szych uczelni. Rozbrojono pierwsze dwa czo³gi,
które oko³o po³udnia pojawi³y siê w okolicy ul. Kochanowskiego. Broni po
stronie powstañców przybywa³o. Przybywa³o tak¿e zabitych i rannych. Ale
przybywa³o tak¿e wojska. Wieczorem i w nocy przyjecha³y ca³e kolumny
czo³gów i wozów bojowych piechoty, które siê rozlokowa³y
w newralgicznych punktach miasta. W³adze zorganizowa³y ogromne si³y
militarne przeciwko grupie zdesperowanych cywilów. W nocy wojsko
otoczy³o pierœcieniem rejon budynków UB, zaczê³o siê wy³apywanie
powstañców. W pi¹tek Premier Cyrankiewicz wyg³osi³ radiowe
przemówienie do narodu. I wtedy pad³o z jego ust to s³ynne stwierdzenie,
które brzmia³o mniej wiêcej tak: „Rêka podniesiona na ustrój socjalistyczny
i klasê robotnicz¹ zostanie odciêta”. Tego powiedzenia i odciêtej rêki nigdy
poznaniacy mu nie zapomnieli.
Uda³em siê w kierunku Ubezpieczalni, na chodniku le¿a³y urz¹dzenia
stacji zag³uszaj¹cej, które ludzie wyrzucili na bruk. Nie by³o zag³uszania,
mo¿na by³o przez najbli¿sze dni s³uchaæ bez przeszkód Radia Wolna
Europa! Nagle z oddali ul. D¹browskiego rozleg³y siê strza³y karabinu
maszynowego w naszym kierunku. Zgromadzeni ludzie w pop³ochu zaczêli
kryæ siê, gdzie kto móg³, ja pad³em na chodnik. W tej¿e chwili nadjecha³
czo³g z przeciwnej strony, stan¹³ na chodniku tu¿ obok mnie i otworzy³
ogieñ w kierunku, sk¹d pad³y strza³y. Po chwili wszystko ucich³o, otworzy³
siê w³az w wie¿yczce czo³gu, wychyli³ siê oficer i krzycza³ do nas po
rosyjsku, aby siê natychmiast usun¹æ. Rosjanin w mundurze polskiego
oficera! A wiêc dowódcami w Ludowym Wojsku Polskim byli Rosjanie!
Wracaj¹c do domu natkn¹³em siê na strzelaninê na naszej ulicy.
Natychmiast wskoczy³em do najbli¿szej bramy, ¿eby przeczekaæ
zagro¿enie. Gdy ucich³o, wyjrza³em na ulicê z zamiarem przeskoczenia do
mego budynku, tylko dwie bramy dalej. Nie mia³em jednak szczêœcia.
W³aœnie natkn¹³em siê na przebiegaj¹cych gêsiego pod murami milicjantów
z karabinami i nasadzonymi bagnetami. Zrobi³em natychmiast w ty³ zwrot
z powrotem do bramy, aby siê schroniæ. W tym momencie dosta³em w plecy
w okolicy pasa. Potê¿ne uderzenie na odlew kolb¹ karabinu powali³o mnie
na schody. Instynkt samozachowawczy jest jednak potê¿ny w chwili
zagro¿enia. W u³amku sekundy by³em ju¿ na pó³piêtrze, a mieszkañcy
wci¹gnêli mnie do œrodka. Pocz¹tkowo wiêkszego bólu nie czu³em, ale
kiedy stres min¹³ i dotar³em do w³asnego domu, poczu³em w plecach ból
niemi³osierny. Pole¿a³em kilka dni na brzuchu, mama robi³a mi ok³ady
i powoli siniak wielki jak d³oñ znika³. Nie mo¿na by³o zg³osiæ siê do
przychodni ani do lekarza w szpitalu, bo wszystkich poszkodowanych
aresztowano pod zarzutem ataku na w³adzê ludow¹. Trzeba by³o w miarê
mo¿liwoœci leczyæ siê po cichu samemu w domu. Dopiero po latach, po
wykonaniu warstwowych zdjêæ krêgos³upa okaza³o siê, ¿e mia³em wówczas
dziewi¹ty krêg piersiowy z³amany i trzy wy³amane z osi. A jednak mia³em
szczêœcie, bo mog³em zgin¹æ lub byæ kalek¹ na ca³e ¿ycie.
A skutki wydarzeñ by³y tragiczne. Nikt do dzisiaj nie og³osi³ faktycznej
listy zabitych. Mówi siê, ¿e by³o ich kilkudziesiêciu i oko³o tysi¹ca rannych.
Wielu ludzi, szczególnie m³odych, zosta³o aresztowanych i jesieni¹
rozpocz¹³ siê publiczny proces. W paŸdzierniku, po dojœciu do w³adzy
W³adys³awa Gomu³ki, proces przerwano, a aresztantów zwolniono. Jednak
nikt wtedy nie móg³ przewidzieæ, ¿e system jest nie reformowalny i bez
zgody Wielkiego Brata nie mo¿na zmieniæ czegokolwiek. Jedynie pomnik
postawiony w Poznaniu, na placu opodal Zamku, w miejscu g³ównej
manifestacji, przypomina o tamtych wydarzeniach czerwca 1956 roku.
Mnie przypomina tamte wydarzenia coœ jeszcze, trwa³y œlad pozostawiony
w przetr¹conym krêgos³upie.
Pos³owie.
Szanowni Czytelnicy. Na tym koñczê moje felietony z okazji rocznicy
100-lecia niepodleg³oœci naszej Ojczyzny. Pisz¹c, by³em ograniczony do
objêtoœci jednej strony, st¹d koniecznoœæ wyboru tylko niektórych
wydarzeñ z bogatych wspomnieñ i materia³ów ikonograficznych, jakie
posiadam. Je¿eli moje opowiadania siê spotka³y z zainteresowaniem
czytelników, to czujê satysfakcjê.
Serdecznie pozdrawiam. Brunon PrzewoŸniak
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Z cyklu: B³ogos³awieni Mêczennicy Koœcio³a Gdañskiego

B³. ksi¹dz Bronis³aw Komorowski
(1889 -1940)

U

rodzi³ siê 25. maja 1889 roku w Bar³o¿nie ko³o Starogardu
w dosyæ zamo¿nej rodzinie ch³opskiej, bardzo religijnej dwie jego siostry zosta³y zakonnicami. Uczy³ siê
w Collegium Marianum w Pelplinie, a po maturze wst¹pi³ do
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Œwiêcenia otrzyma³ 29. marca
1914 roku.Pierwsz¹ jego placówk¹ by³ wikariat w £êgowie, a po roku
wikariat przy koœciele œw. Miko³aja
w Gdañsku. Kazania wyg³asza³ po
niemiecku dla Niemców, a po polsku
dla swoich rodaków. Przygotowywa³ Polaków do przyjêcia
Sakramentów œw., a nadto uczy³
historii i jêzyka polskiego.
Po I wojnie œwiatowej, gdy
powsta³o Wolne Miasto Gdañsk,
dzia³ania germanizacyjne jeszcze siê
spotêgowa³y. ¯ycie mniejszoœci
polskiej stawa³o siê coraz
trudniejsze. Ksi¹dz Bronis³aw
zdecydowanie stawa³ w ich obronie.
Zwi¹za³ siê na d³ugie lata z Gmin¹
Polsk¹, która troszczy³a siê tak¿e
o ¿ycie religijne Polaków. W roku
1922 by³o tylko siedmiu polskich ksiê¿y, chocia¿ Polacy stanowili
1/3 ogó³u katolików w Gdañsku. Warto zaznaczyæ, ¿e dziêki
zaanga¿owaniu Komisarza Generalnego Rz¹du Polskiego
w Gdañsku, powsta³o Towarzystwo Budowy Koœcio³ów Polskich.
Chocia¿ nadal pracowa³ w parafii œw. Miko³aja, ksi¹dz Bronis³aw
Komorowski przewodniczy³ tej organizacji. Miêdzy innymi na
potrzeby katolickiej ludnoœci zakupiono dawn¹ uje¿d¿alniê koni
we Wrzeszczu (dzisiejsza Aleja Legionów). Prace przy przebudowie
uje¿d¿alni na koœció³ pw. œw. Stanis³awa Biskupa postêpowa³y
bardzo szybko. W roku 1925 nast¹pi³o poœwiêcenie koœcio³a, a potem
stopniowe wyposa¿anie œwi¹tyni. Zaistnia³y wtedy zdecydowanie
lepsze warunki dla opieki duchowej nad polskimi Katolikami.

GOŒCILIŒMY PIELGRZYMKÊ

W

piàtek 31. maja goúciliœmy w parafii pielgrzymów
z Katedry, udajàcych siæ juý po raz 351. na Kalwariæ
Wejherowskà. Pielgrzymka przyby³a do nas o 10.30.
Przy wejœciu do górnego koœcio³a pielgrzymkê przywita³ ksi¹dz
Marek œwiêcon¹ wod¹, a w prezbiterium, po wniesieniu i wykonaniu
skomplikowanego obrzêdu pok³onu obrazem MB Oliwskiej i wejœciu
wszystkich pielgrzymów do œwi¹tyni, odby³a siê krótka ceremonia
powitalna. Nastêpnie pielgrzymi zostali zaproszeni do czterech salek
w dolnym poziomie naszego koœcio³a, gdzie czeka³ na nich,
przygotowany przez panie z Parafialnego Zespo³u Caritas i Rodziny
Ró¿añcowej, poczêstunek postny, ciasto oraz napoje, a nawet lody.
Po posileniu siê pielgrzymi odpoczywali do godziny 11.10 i po
ceremonii po¿egnania o 11.15 wyruszyli w dalsz¹ trasê.
Gor¹co dziêkujemy Paniom i Panom z PZ CARITAS i Rodziny
Ró¿añcowej, którzy bezpoœrednio zaanga¿owali siê w przygotowanie poczêstunku dla pielgrzymów.
JJ

Powstawa³y organizacje religijno - narodowe, chór parafialny
z repertuarem religijnym i patriotycznym, wyjazdy na pielgrzymki
do Czêstochowy i Wilna. Potem w roku 1932 wybudowano kolejny
koœció³ polonijny pw Chrystusa Króla.
Ksi¹dz Rektor Komorowski - bo tak go tytu³owano (w³adze
Gdañska nie zgodzi³y siê na mianowanie go proboszczem
personalnym) - by³ kap³anem wed³ug Serca Jezusowego. By³
wspania³ym pasterzem Ludu Bo¿ego. W roku 1925 zosta³ patronem
Ligi Katolickiej i zasiada³ w ³awach rady miejskiej w Gdañsku jako
jedyny Polak. Walczy³ jak lew w obronie swoich rodaków, a sytuacja
stawa³a siê coraz groŸniejsza. ZaprzyjaŸnieni z nim Niemcy
ostrzegali go, ¿e lada chwila wybuchnie wojna, a on jest na liœcie
osób, które maj¹ byæ natychmiast aresztowane. Oczywiœcie zosta³,
chocia¿ plebaniê i œwi¹tyniê nieznani sprawcy obrzucali
kamieniami, wybijali szyby.
A potem po 1. wrzeœnia 1939 roku zaplanowali mu ca³y szlak
mêczeñstwa: szykany, tortury, upokorzenia. Podczas aresztowania
nie pozwolono mu siê nawet ubraæ - by³ w koszuli nocnej. W dniu
2.wrzeœnia przewieziono grupê 135 osób do obozu koncentracyjnego Stutthof. G³ównym zajêciem ksiêdza Bronis³awa by³o
³upanie kory z drzew, a nadto sprz¹tanie fekalii w obozie.
Pierwszy Wielki Post w Stutthofie sta³ siê dla Niemców okazj¹
do bluŸnierczych czynów i ataków na religijnoœæ i wiarê wiêŸniów.
Stworzona tzw karn¹ kompaniê - wszystkie bezsensowne zajêcia
wykonywano biegiem, kto nie nad¹¿a³ by³ okrutnie bity
i poniewierany. W Wielki Czwartek ksiê¿a: Komorowski i Górecki
jakimœ sposobem pozyskali trochê wina i op³atek i odprawili po
kryjomu Mszê œw. i swoim wspó³towarzyszom udzielili Komuniê
œw., czuli bowiem, ¿e zbli¿a siê ich koniec. W Wielki Pi¹tek Niemcy
wyprowadzili do lasu grupê 67 osób i tam ich rozstrzelali. Tê
egzekucjê œledzi³a pracownica leœna Niemka i powiadomi³a
o miejscu zbrodni Polaków. W roku 1946 odkryto grób i ksiêdza
Komorowskiego razem z innymi pochowano na cmentarzu na
Zaspie. Natomiast koœció³ œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika
zamieniono na warsztaty samochodowe. Ta sytuacja trwa³a do 1971
roku, gdy wreszcie uda³o siê ten obiekt odzyskaæ przez Koœció³
Gdañski i w tym miejscu szczególnie kult ksiêdza Bronis³awa trwa
i siê jeszcze rozwija.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

ROCZNICA KONSEKRACJI
NASZEGO KOŒCIO£A

W

dniu 15.czerwca 1992r. ks. abp Metropolita Gdañski
Tadeusz Goc³owski dokona³ uroczystej konsekracji
œwi¹tyni, o³tarza i dzwonów oraz poœwiêci³
pomieszczenia biblioteki,
salek katechetycznych
i biura parafialnego. Dzieñ
ten mo¿na przyj¹æ za dzieñ
ukoñczenia budowy koœcio³a
z g³ównym wyposa¿eniem,
po prawie 10. latach od
rozpoczêcia budowy.
W zwi¹zku z tym
w sobotê 15. czerwca,
w przeddzieñ Uroczystoœci
N a j œ w i ê t s z e j T r ó j c y,
obchodziæ bêdziemy
uroczystoœæ 27. rocznicy
poœwiêcenia naszego
koœcio³a. W tym dniu
zapraszamy wiêc naszych
parafian do koœcio³a na
uroczyst¹ Mszê œwiêt¹
Ks abp Goc³owski w trakcie konsekracji œwi¹tyni
o godzinie 8.00.

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