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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

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na wrzesieñ

Powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzaj¹ sprawiedliwoœæ, 
dzia³ali uczciwie, i aby niesprawiedliwoœæ, która szerzy siê w 
œwiecie, nie mia³a ostatniego s³owa.-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawiedliwoœæ nale¿y do tzw. cnót kardynalnych - pozosta³e 
trzy to: mêstwo, roztropnoœæ i umiarkowanie. Te cztery cnoty s¹ 
podstaw¹ dobrego ¿ycia - s¹ jak cztery zawiasy (st¹d nazwa) 
dwuskrzyd³owych drzwi otwieraj¹cych osobê na ka¿de dobro, 
i dlatego musz¹ one dzia³aæ razem niczym zawiasy. Cnota nie jest 
przypadkowym „wyborem”, ale jest osobist¹, œwiadom¹ postaw¹ 
wykorzystuj¹c¹ rozum, wolê i zmys³y - jest zdecydowanym 
otwieraniem siê na dobro, co daje cz³owiekowi szczêœcie.(...)

Grzech niszczy mi³oœæ - narusza Bo¿e i ludzkie prawa i pojawia 
siê niesprawiedliwoœæ obecna wszêdzie, co jeszcze bardziej 
zwiêksza bezprawie grzechu, tak¿e w rodzinach, w Koœciele. 
Przywracanie sprawiedliwoœci nie jest ³atwe, gdy¿ nawet 
wymierzaj¹cy sprawiedliwoœæ kuszeni s¹ do odwetu, do dzia³ania 
nieuczciwego, dlatego nierzadko do jednej niesprawiedliwoœci 
do³¹czaj¹ siê inne niesprawiedliwoœci p³yn¹ce ze z³ego 
wymierzania sprawiedliwoœci. Módlmy siê zatem z papie¿em 
Franciszkiem, aby wszêdzie mog³a zapanowaæ uczciwa 
sprawiedliwoœæ konieczna do ¿ycia w pokoju, by zwyciê¿a³a 
mi³oœæ.                                         ks. Robert Janusz SJ, htpp//www.ampolska.com/

SWIETO
  PODWYZSZENIA  

KRZYZA  SWIETEGO

 
apraszamy na nasz odpust parafialny w Œwiêto 

Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Uroczysta Msza œw. 
odpustowa pod przewodnictwem ks. kanonika dr. Krystiana 
Kletkiewicza, dyrektora Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej Gdañskiej, odprawiona zostanie w sobotê, 
14 wrzeœnia, o godz. 18.00.

ODPUST  PARAFIALNY
   Z

Istota krzy¿a Jezusa

Istot¹ krzy¿a jest to, ¿e doœwiadcza siê w nim skrajnej s³aboœci 
cz³owieka i jednoczeœnie nieobecnoœci Boga. Jest to sama 
esencja cierpienia. Przed Jezusem najlepiej wyra¿a to Psalm 

22, który jest niejako scenariuszem krzy¿a. Oczywiœcie jest 
w Starym Testamencie wiele innych miejsc i fragmentów, 
w których znajdujemy mniej czy bardziej wyraŸny opis tego 
egzystencjalnego doœwiadczenia, cechuj¹cego siê skrajnym 
rozdarciem i wymagaj¹cego zarazem niezwyk³ego napiêcia 
wiary.(...)

Krzy¿ Jezusa jednak nie wynurza siê z historii wy³¹cznie jako 
absurdalna potwornoœæ. Jest przygotowywany poprzez 
doœwiadczenia w Starym Testamencie. Bóg w swym Objawieniu 
podejmuje wielk¹ pedagogiê krzy¿a, pokazuj¹c za ka¿dym razem, 
¿e to On wyprowadza ¿ycie ze œmierci, ¿e nadaje sens sytuacjom 
po ludzku absurdalnym, ¿e jest z moc¹ obecny tam, gdzie zdaje siê 
Go nie byæ.(...)

Bóg w krzy¿u Jezusa jest tak blisko cz³owieka, ¿e przekracza 
to wszelkie ludzkie systemy myœlowe, ¿e wrêcz ur¹ga logice. 
Dlatego œw. Pawe³ powie, ¿e krzy¿ jest dla Greków (tzn. ludzi 
wykszta³conych, myœl¹cych logicznie), g³upot¹. Dla ¯ydów zaœ 
(czyli dla pobo¿nych) jest zgorszeniem, bo niszczy wszelkie 
ludzkie wyobra¿enia o Bogu. Dla nas zaœ, którzy wierzymy, jest 
moc¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹, jest miejscem objawienia siê Jego potêgi 
wbrew wszystkiemu.

Krzy¿ obna¿a bezlitoœnie ludzki grzech i ludzk¹ s³aboœæ, jest 
miejscem doœwiadczenia strasznej, zabójczej prawdy o cz³owieku, 
ale przyjmowany z wiar¹ w Jezusa ukrzy¿owanego 
i zmartwychwsta³ego przyodziewa w szaty zmartwychwstania 
i objawia niebywa³¹ prawdê o Bo¿ej bliskoœci i mi³oœci. Ka¿dy 
chrzeœcijanin przez Chrzest œw. wprowadzany jest w tê tajemnicê 
krzy¿a. Jest to z jednej - ludzkiej - strony nieprzenikniona 
ciemnoœæ, a z drugiej - Boskiej - poprzez wiarê niezwyk³a jasnoœæ 
chwa³y, bij¹ca z oblicza Jezusa zmartwychwsta³ego. (...)

Koœció³ w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego g³osi 
star¹ i ci¹gle now¹ tajemnicê. Star¹, bo objawion¹ oko³o 
2000 lat temu, a ci¹gle now¹, bo czekaj¹c¹ na objawienie siê 
w ka¿dym z nas. Powtarza niestrudzenie za œwiêtym Janem: 
Ciemnoœci ustêpuj¹, a œwieci ju¿ prawdziwa œwiat³oœæ.

Ksi¹dz Stanis³aw £ucarz, fragmenty,  https://brewiarz.pl/czytelnia

PORZ¥DEK MSZY ŒWIÊTYCH
    We wrzeœniu powróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy œwiêtych:
Msze œw. w niedziele i œwiêta:
7.30 Msza œw. poranna - górny koœció³
9.00 Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - dolny koœció³
10.30 Suma parafialna - górny koœció³
12.00 Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 Msza œw. - górny koœció³; w II niedzielê miesi¹ca Msza œw. 
          z udzieleniem sakramentu chrztu œwiêtego
16.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
Msze œw. w dni powszednie:
7.15 Msza œw. poranna - górny koœció³
8.00 Msza œw. poranna - górny koœció³
17.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
18.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³

REKOLEKCJE  PRZED  ODPUSTEM
W niedzielê, 8 wrzeœnia, rozpoczynaj¹ siê w naszej wspólnocie 

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM, i tak:
w niedzielê konferencje podczas ka¿dej Mszy œwiêtej,
w poniedzia³ek, wtorek i œrodê konferencje podczas Mszy œw. o 18.00.
Tematem tegorocznych rekolekcji bêdzie mi³oœæ ma³¿eñska, 
a konferencje wyg³osz¹ Urszula i Wojciech Bañka, doradcy ¿ycia 
rodzinnego w naszej archidiecezji. 
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W ostatnich miesi¹cach nasilaj¹ siê zagro¿enia dla dobra 
dzieci wynikaj¹ce z wprowadzania do szkó³ zajêæ 
ingeruj¹cych w sposób niew³aœciwy w sferê ich 

seksualnoœci i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach 
w Polsce permisywna edukacja seksualna bêdzie organizowana przez 
samorz¹dy od 1 wrzeœnia. Zajêcia te – organizowane za 
poœrednictwem organizacji zewnêtrznych lub wdra¿ane 
bezpoœrednio przez szko³y samorz¹dowe – mog¹ wystêpowaæ pod 
wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba 
przypomnieæ o prawach, jakie przys³uguj¹ rodzicom w zakresie 
procesu wychowania, w tym w szczególnoœci jego aspektów 
realizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacj¹ 
bêdzie mo¿liwa, jeœli rodzice bêd¹ nie tylko korzystali ze swoich 
indywidualnych uprawnieñ, ale zaanga¿uj¹ siê w prace rad rodziców, 
które mog¹ mieæ szeroki wp³yw na sytuacjê w szkole i zapobiegaæ 
demoralizacji dzieci.

Œwiadomoœæ praw rodziców oraz ich aktywne zaanga¿owanie 
w dzia³alnoœæ rad rodziców s¹ tym wa¿niejsze, ¿e w ostatnich 
miesi¹cach mia³y miejsce przypadki wprowadzania do szkó³ zajêæ 
wbrew przepisom obowi¹zuj¹cego prawa, z powo³aniem siê 
wy³¹cznie na autorytet w³adz samorz¹dowych, jako organu 
prowadz¹cego. W wielu miej-scach nauczyciele, dyrektorzy szkó³ 
i samorz¹dowcy nie znaj¹ i nie stosuj¹ przepisów stoj¹cych na stra¿y 
praw rodziców.

Edukacja i wychowanie czyli kszta³towanie postaw s¹ w polskim 
systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola 
szko³y w tym zakresie jest wy³¹cznie pomoc-nicza. Konstytucja 
gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z w³asnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo 
oœwiatowe jasno potwierdza, ¿e szko³a wspomaga wychowawcz¹ 
rolê rodziny (art.. 1 pkt 2). Te normy s¹ uszczegó³owieniem zasady 
pomocniczoœci, zgodnie z któr¹ ingerencja w³adzy publicznej w ¿ycie 
rodziny jest dopusz-czalna tylko wtedy, gdy ta nie mo¿e sama 
prawid³owo realizo-waæ swoich zadañ. Konstytucja ustanawia 
ponadto zasadê, zgodnie z któr¹ ka¿dy mo¿e ¿¹daæ ochrony dziecka 
przed demoralizacj¹ (art. 72 ust. 1).

Podstawowym instrumentem, z którego mo¿e skorzystaæ ka¿dy 
rodzic, jest z³o¿enie oœwiadczenia wychowawczego przypomina-
j¹cego, ¿e na udzia³ dziecka w jakichkolwiek zajêciach 
nieobowi¹zkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego, któr¹ poprzedziæ powinno przekazanie mu szczegó³owych 
informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je 
prowadziæ. Zgoda na zajêcia dodatkowe nie powinna mieæ charakteru 
„ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szko³ach 
praktykowane – rodzic powinien wyraziæ zgodê na udzia³ w ka¿dym 
cyklu zajêæ osobno.

Niezwi¹zane z podstaw¹ programow¹ treœci demoralizuj¹ce 
dziecko mog¹ siê pojawiæ tak¿e podczas zajêæ obowi¹zkowych. 
Je¿eli dojdzie do takiej sytuacji, rodzic powinien zawiadomiæ organ 
nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ 
praw rodziców. Trzeba przypomnieæ, ¿e nara¿enie dziecka na 
demoralizuj¹ce treœci mo¿e stanowiæ naruszenie dóbr osobistych jego 
i rodziców, a w konsekwencji skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ 
cywilnoprawn¹ organu prowadz¹cego szko³ê lub organizacji 
prowadz¹cej zajêcia. Wa¿n¹ pomoc¹ dla wszystkich rodziców mo¿e 
byæ tak¿e zapoznanie siê z opracowaniami dotycz¹cymi praw, które 
przys³uguj¹ im w procesie edukacji.

Równie wa¿ne jest w³¹czenie siê ju¿ na pocz¹tku roku w prace 
„trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy daj¹ szerokie 
kompetencje i pozwalaj¹ istotnie wp³ywaæ na sytuacjê w szkole. 
Wspó³praca szko³y z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inn¹ 
organizacj¹ wymaga wyra¿enia przez radê rodziców pozytywnej 
opinii (art. 86 Prawa oœwiatowego). To rada rodziców 
w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ uchwala m.in. program 
wychowawczo-profilaktyczny szko³y (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa 

oœwiatowego). Rodzice mog¹ podczas prac nad tym 
dokumentem wykluczyæ prowadzenie w szkole deprawuj¹cych 
zajêæ oraz przypomnieæ, ¿e wychowanie cz³owieka powinno byæ 
realizowane w sposób integralny. Rada mo¿e tak¿e wystêpowaæ do 
dyrektora i innych organów szko³y lub placówki, organu 
prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz organu sprawuj¹cego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szko³y lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oœwiatowego). 
Dziêki zaanga¿owaniu w jej prace rodzice mog¹ nie tylko 
monitorowaæ sytuacjê szko³y, ale te¿ zapobiegaæ pojawieniu siê 
treœci demoralizuj¹cych.

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacj¹ wymaga od 
rodziców nie tylko wiedzy, ale te¿ zaanga¿owania. Obowi¹zuj¹ce 
przepisy pozwalaj¹ rodzicom skutecznie wp³ywaæ na sytuacjê 
w szkole, w tym oferuj¹c œrodki prawne umo¿liwiaj¹ce 
powstrzymanie godz¹cej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni 
szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu
Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra – Czêstochowa, 27 sierpnia 2019 roku

Od Redakcji: W celu uzyskania pewnoœci, ¿e dzieci nie wezm¹ 
udzia³u w zajêciach, podczas których bêd¹ im przekazywane treœci 
niezgodne z wyznawanym systemem wartoœci oraz wykraczaj¹ce 
poza podstawê programow¹ obowi¹zuj¹c¹ na danym etapie 
kszta³cenia, nale¿y z³o¿yæ w szkole specjalne oœwiadczenie, 
o którym mowa w apelu. 

Szczegó³owy przewodnik dla rodziców, z pe³n¹ wiedz¹ na temat 
przys³uguj¹cych im praw i sposobów ich egzekwowani, a tak¿e wzór 
oœwiadczenia wychowawczego, jest dostêpny  na specjalnej stronie  

DOKUMENT  RADY  STA£EJ  KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI
„Edukacja seksualna, odpowiedzialnoœæ rodziców”

SPOTKANIA  SZACHOWE 
W  BETANII

    Po przerwie wakacyjnej rozpoczê³y siê w Betanii 
spotkania szachowe w ka¿dy czwartek:
od godz. 16.00 do 17.00 kurs podst. dla pocz¹tkuj¹cych;
od 17.00 do 18.00 rozgrywki dla dzieci klas 1-6;
od 18.00 do 20.00 rozgrywki dla m³odzie¿y i doros³ych. 
Zapraszamy.

Wspomnienia z wakacji - Góry AD 2019 Foto: JB
http://www.zbawiciel.gda.pl/galerie/gory-ad2019#1
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Z cyklu: Wspomnienia z czasów wojennych

   80-ta rocznica napaœci na Polskê - z zachodu nazistowskich 
Niemiec, a od wschodu bolszewickiego imperium, sk³ania mnie do 
podzielenia siê wspomnieniami z tego okresu. Wspomnieniami mojego 
Ojca i moimi kilkuletniego malca.

Urodzi³em siê w 1937 roku, w Borys³awiu, tworz¹cym razem z rafineri¹ 
ropy naftowej „Polmin” w Drohobyczu, dynamiczn¹ strefê przemys³u 
naftowego - Polskie Klondike. 

Mój Tato, jako m³ody cz³owiek wst¹pi³ do Zwi¹zku Strzeleckiego 
„Strzelec” i widaæ by³ jej aktywnym cz³onkiem, skoro, w 1926 roku wszed³ 
w sk³ad delegacji borys³awskiego oddzia³u „Strzelca”, która wziê³a udzia³ 
w, odbieranej przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, defiladzie w Warszawie 
z okazji œwiêta 3-go Maja. Wspomina³ to ze wzruszeniem: 

Defilowa³em przed marsza³kiem Pi³sudskim.
W rodzinnym albumie zachowa³y siê zdjêcia z ró¿nych patriotycznych 

lub religijnych uroczystoœci. M.in. z duszpasterskiej wizyty w naszej parafii 
pod wezwaniem Œwiêtej Barbary, ksiêdza biskupa Anatola Nowaka, lub 
z 1930 roku, z manifestacji na Wolance w Borys³awiu z okazji œwiêta 3-go 
Maja. Ten patriotyzm zostanie wkrótce wystawiony na niespotykan¹ dot¹d 
w historii Europy próbê hartu ducha narodu i doœwiadczenie bycia ofiar¹ 
barbarzyñskich okrucieñstw - nie tylko od obu najeŸdŸców, równie¿ od 
s¹siadów.

Borys³aw najpierw by³ zajêty przez Niemców – 22 wrzeœnia.  Po 
przejêciu na drugi dzieñ – by³a to niedziela, od Niemców Borys³awia przez 
Armiê Czerwon¹ – jak opowiada³ mi przyjaciel rodziny, te¿ borys³awiak 
W³adys³aw Turek, od strony Truskawca ulic¹ Ho³ówki szli borys³awscy 
komuniœci – Polacy i ¯ydzi, nios¹c powitalne, napisane po rosyjsku, 
transparenty! 

Przed wybuchem wojny Tato pracowa³ w „magistracie” - jak siê 
potocznie mówi³o o administracji miasta. By³ referentem w Wydziale Spraw 
Wojskowych. Po ukonstytuowaniu siê nowej w³adzy, znalaz³ zatrudnienie 
w kopalni ropy naftowej - praca ta dawa³a, jakie takie mo¿liwoœci wzglêdnie 
bezpiecznej egzystencji. Jak¿e z³udne by³o to uczucie!

owiecki „wymiar sprawiedliwoœæ” rozpocz¹³ bowiem ju¿ swój 
œmiertelny kontredans na „wyzwolonych” spod „panowania polskich 
panów” ziemiach. 15 kwietnia 1940 roku noc¹, czterech uzbrojonych 

enkawudzistów „wesz³o” do naszego mieszkania i po drobiazgowej rewizji - 
zw³aszcza interesowa³y ich dokumenty i zdjêcia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
Ojca w „Strzelcu” - zabrali go, mimo mojego 2,5 letniego malca p³aczu 
i b³agañ Mamy, do borys³awskiej siedziby NKWD. 

W latach 90-tych XX-go wieku Tato z³o¿y³ zeznanie w IPN-ie 
dotycz¹ce tych wydarzeñ, wiêc „oddajê mu g³os”. 

Mój dramat rozpocz¹³ siê w Borys³awiu 15.04.1940 roku, kiedy to noc¹, 
czterech enkawudzistów wtargnê³o do naszego mieszkania (,,,) i po 
dokonaniu szczegó³owej rewizji oraz skontrolowaniu moich dokumentów, 
zdjêæ strzeleckich i aparatu radiowego, zabrano mnie do NKWD.(…) Tam 
te¿ poddany zosta³em pierwszemu „przes³uchaniu”, po którym sprowadzono 
mnie na parter i rzucono do du¿ej, dawnej konferencyjnej sali, gdzie pokotem 
le¿eli wiêŸniowie wczeœniej przes³uchiwani. Przes³uchiwanie polega³o na 
wymuszaniu przyznania siê do przynale¿noœci do organizacji wojskowej, 
ordynarnym biciu i maltretowaniu cz³owieka. Bito najczêœciej kawa³kiem 
grubego kabla gumowego lub linki stalowej. Po czterech nocach takich 
przes³uchañ, skonfrontowano mnie z wczeœniej aresztowanym Adamem 
Lenartem, który by³ tak pobity, ¿e w pierwszej chwili go nie pozna³em. (…)” 

Adam Lenart by³ kuzynem mojej Mamy!
Powiedzia³ jednak jak siê nazywam i na pytanie œledczego czy 

nale¿a³em do polskiej, faszystowskiej, dywersyjnej organizacji, odpo-
wiedzia³: „Tak.” „Czy mia³ zadanie rozkrêcaæ tory kolejowe i niszczyæ 
wagony?” „Tak.” „Czy organizowa³ ucieczkê na Wêgry?” „Tak.”  Po-
derwa³em siê do niego i krzykn¹³em, ¿e to nieprawda, ale zosta³em wówczas 
tak pobity, ¿e i moja g³owa sta³a siê guzowata, podobna do g³owy Lenarta.

 „Perfekcjonizm” oprawców z NKWD ³ama³ ludziom charaktery, 
którzy za chwilê wytchnienia od katowania, mówili to, co chcieli us³yszeæ 
ich kaci. W tych ponurych czasach, pewnie ³atwiej by³o zostaæ bohaterem w 
ogniu walki, ni¿ w enkawudowskich kazamatach.

Po dwóch dniach, gdy mog³em ju¿ chodziæ odwieziono mnie wraz 
z innymi wiêŸniami do Drohobycza. W drohobyckim wiêzieniu, po zabraniu 
mi paska, sznurowade³ i wszystkich drobnych przedmiotów osobistych oraz 
pieniêdzy, prowadzono d³ugim korytarzem, otwarto jakieœ doœæ niskie drzwi 
i wpuszczono do du¿ej celi. By³o tam kilkanaœcie osób siedz¹cych na 
pod³odze i - jak mi siê wówczas wydawa³o, odprawiaj¹cych jakieœ dziwne 
egzekwie. (….)” 

 „Noc¹ z soboty na Niedzielê Wielkanocn¹ 1941 roku, wywo³ano m. in. 

PROLOG

OKUPACJA SOWIECKA

S

i mnie „na bukwul” do transportu. (….) Za³adowano nas – oko³o 40 
osób -  do zwyk³ego otwartego samochodu ciê¿arowego, gdzie kazano nam 
przysi¹œæ na nogach, zakryto plandekami i przewieziono na stacje kolejow¹. 
Tam otoczeni przez stra¿e z karabinami skierowanymi w nasz¹ grupê, 
zostaliœmy za³adowani do wagonu-wiêŸniarki. (….) Gdy zaczê³o œwitaæ, 
poci¹g stan¹³ na jakiejœ stacji i kazano nam wychodziæ. Pocz¹tkowo nie 
orientowaliœmy siê, gdzie jesteœmy, gdy jednak wyprowadzono nas pod 
stra¿¹ kilkunastu enkawudzistów z wymierzonymi w nas karabinami na ulice 
miasta, poznaliœmy, ¿e to Sambor.

Gorsze by³y tam warunki ani¿eli w Drohobyczu, bo posadzki by³y 
betonowe i cele ma³e. Nas 16 osób wpakowano  do celi o wymiarach 
4 x 2,5 m. (…) Na noc k³adliœmy siê w dwa rzêdy po 8 osób, g³owami do 
pod³u¿nych œcian, maj¹c nogi s¹siadów przy swoich ramionach, bo inaczej 
le¿¹c nie pomieœcilibyœmy siê. Œledztwo w Samborze prowadzono w dalszym 
ci¹gu, ale ³agodniej ni¿ w Drohobyczu, bez bicia, tylko oœlepiaj¹c lamp¹. 
Wiêksza te¿ by³a mo¿liwoœæ porozumiewania siê miedzy celami (…) Okno 
naszej celi wysoko umieszczone, wychodzi³o na podwórze wiêzienne, gdzie 
wypuszczano wiêŸniów na spacery. Mogliœmy, wiêc – zachowuj¹c wielk¹ 
ostro¿noœæ – wyskoczyæ do góry i trzymaj¹c siê krat, zobaczyæ 
spaceruj¹cych tam wiêŸniów. (….) 

Zastanawiaj¹ce by³y dla nas od mniej wiêcej po³owy czerwca 1941 
roku nocne odg³osy jakichœ przyt³umionych strza³ów. T³umaczyliœmy sobie, 
¿e zapewne jakieœ nocne manewry przeprowadza wojsko w okolicach 
Sambora. Ale równoczeœnie niektórzy wiêŸniowie wywo³ywani na nocne 
œledztwo, nie wracali do celi, byli rzekomo umieszczani w innych celach. 
I tak w ci¹gu kilku dni stan naszej celi zmniejszy³ siê o po³owê. Gdy 21.06 nie 
dano nam jeœæ ani nawet wody do picia, skontaktowa³em siê z W³odarskim i, 
o dziwo, on ju¿ wiedzia³, ¿e to wojna. A by³o ich w tej suterenie ju¿ trzech 
z wyrokami œmierci. Niestety, w tym samym dniu zostali straceni. Tego te¿ 
dnia wieczorem, wywo³ano z naszej celi wiêŸnia, nie pamiêtam jego 
nazwiska, to by³ Ukrainiec z Sambora, w wieku oko³o 40 lat. Po kilku 
godzinach jednak powróci³, lecz w okropnym szoku i ze strachem twierdz¹c, 
¿e nocami enkawudziœci zabijaj¹ wiêŸniów, a jego krewny stra¿nik uratowa³ 
i przyprowadzi³ z powrotem do celi. Ten cz³owiek wygl¹da³ jakby dosta³ 
pomieszania zmys³ów, bo skulony kry³ siê do k¹ta i jêcza³: smert, 
smert. (…)

Sowieci - pomimo niemieckiego zaskoczenia atakiem w dniu 
22 czerwca, wiedzieli jednak, ¿e taki atak mo¿e nast¹piæ i likwidowali 
w poœpiechu „przygraniczne” wiêzienia. Jak¿e tragicznie wyjaœni³y siê te 
nocne odg³osy strza³ów!

Rano 22 czerwca, z II-go piêtra sprowadzano jakichœ wiêŸniów, przy 
czym us³yszeliœmy wo³anie enkawudzisty:

 - Dawaj sorok wtoroju. 
To by³a nasza cela nr 42.  
- U¿e nikawo niet - ktoœ odkrzykn¹³ - to by³ pewnie krewny tego 

Ukraiñca. Œpieszyli siê, bo Niemcy byli tu¿, tu¿, wiêc nikt ju¿ tego – na 
szczêœcie, nie sprawdzi³.

Czekaliœmy, (…) kiedy otworz¹ drzwi, co jednak siê nie sta³o. 
Us³yszeliœmy natomiast serie strza³ów z automatów i okropne jêki na naszym 
podwórzu wiêziennym. Wyskoczy³em do okna i ujrza³em straszn¹ masakrê 
okr¹¿onych na podwórzu wiêŸniów rozstrzeliwanych przez czterech 
enkawudzistów. Tak okropnego obrazu nie da siê opisaæ – huk strza³ów 
zag³usza³ rozpaczliwy jêk mordowanych, bluzgaj¹ca krew, konwulsyjne 
drgawki konaj¹cych. Odskoczy³em od okna, aby inni mogli to zobaczyæ. Po 
chwili by³o ju¿ cicho, a gdy ponownie wyskoczy³em do okna, enkawudzistów 
ju¿ nie by³o, tylko na podwórzu le¿a³o oko³o 50 zmasakrowanych ludzkich 
cia³. To byli ci wyprowadzeni z II-go piêtra, do których, naszej „sorok 
wtoroj” nie zd¹¿yli ju¿ do³¹czyæ tak zginêli wszyscy, oprócz nas siedmiu 
ocala³ych od œmierci, zamkniêtych w celi 42.

Ja by³em w tej celi najm³odszy i kondycyjnie najsilniejszy, (….) 
wyrwa³em muszlê klozetow¹ z posadzki i spodni¹ czêœci¹ jak taranem 
uderza³em w (…) drzwi, a¿ deski popêka³y. PóŸniej koledzy pomogli 
wy³amaæ deski, tworz¹c otwór, którym wydostaliœmy siê z celi.

Enkawudziœci przekonani, ¿e wszyscy wiêŸniowie s¹ ju¿ zlikwidowani, 
uciekaj¹c pozostawili g³ówne drzwi i bramê wiêzienn¹ otworem. Wyszliœmy 
os³abieni, podtrzymuj¹c siê wzajemnie. Na ulicach by³o wojsko, jeszcze 
sowieckie, ale nam nic z³ego nie czynili. (…) Rozbiegliœmy siê i ukryli 
w ogrodach podmiejskich, bo okaza³o siê, ¿e wycofuj¹c siê NKWD 
graniczne strzela do resztek uratowanych z wiêzienia, bladych, 
nieogolonych ludzi. Mieszkañcy Sambora, widz¹c ukrywaj¹cych siê, 
chowali nas do mieszkañ, strzygli i golili, a przede wszystkim karmili, bo 
byliœmy bardzo wyg³odzeni. Aby nie nara¿aæ ludzi, którzy siê nami 
zaopiekowali na mœciwoœæ NKWD, noc spêdziliœmy ukryci w ogrodach, 
a rano byli  ju¿ w mieœcie Niemcy.

Poszliœmy wówczas na teren wiêzienny, aby zobaczyæ pomordowanych.

Andrzej Lerch      Dalszy ci¹g w nastêpnym numerze biuletynu       
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Z cyklu: Wspomnienia z czasów wojennych

O  KSIÊDZU  PROBOSZCZU  Z  WYGODY

1 wrzeœnia1939 roku - pocz¹tek wojny œwiatowej. Chcia³bym 
przybli¿yæ Czytelnikom sytuacjê ksiê¿y z dekanatu 
kartuskiego. Zaznaczyæ pragnê - nie jest to opracowanie 

naukowe. Jest to raczej efekt wieczornych rozmów przy dzia³aj¹cym 
lub czêœciej zepsutym telewizorze. Ksi¹dz proboszcz Zygmunt 
Poæwiardowski prawie wcale nie rozmawia³ o okupacji niemieckiej, 
natomiast jego siostra Wiktoria lubi³a du¿o opowiadaæ.

Po II wojnie œwiatowej ksi¹dz proboszcz by³ wzywany do Kartuz 
i do Gdañska do Urzêdów Bezpieczeñstwa (UB) - mia³ siê 
wyt³umaczyæ, dlaczego prze¿y³ okupacjê, inni zginêli, a on prze¿y³ - 
dlaczego?

Rzeczywiœcie - zginêli wszyscy proboszczowie z dekanatu 
kartuskiego i wszyscy wikariusze. Wyj¹tek - ksi¹dz proboszcz 
z Gorêczyna - ostrze¿ony, uciek³ do centralnej Polski w kieleckim, 
tam duszpasterzowa³ i po wojnie wróci³ do swojej parafii. Tym 
drugim by³ proboszcz Wygody, mój pierwszy, wspania³y i dobry 

*prze³o¿ony .
Wygoda to: koœció³ - przepiêkny i cztery budynki, oko³o 15 osób; 

bez pr¹du i telefonu, drogi wy³¹cznie polne. O ile w Kartuzach, 
w Sierakowicach i Stê¿ycy by³o wielu Niemców - by³y tam nawet 
koœcio³y protestanckie, o tyle w parafii wygodnickiej Niemców nie 
by³o praktycznie wcale. Pojawili siê dopiero po paru dniach po 
pierwszym wrzeœnia, a ksi¹dz proboszcz zd¹¿y³ siê ukryæ.

Plebaniê zaanektowali jako budynek policyjny, jako komisariat, 
¿andarmeriê. Szefem zosta³ Austriak oko³o 50 - letni. Jego pragnie-

niem by³ spokój w okolicy i by nie podpaœæ swoim zwierzchnikom, 
aby go nie wys³ano na wojnê. Pani Wiktoria zosta³a gospodyni¹, 
a proboszcz parobkiem we w³asnej plebanii.

Oczywiœcie komendant domyœla³ siê, ¿e parobek ze znajomoœci¹ 
literackiej niemczyzny jest ukrywaj¹cym siê duchownym, ale nigdy 
nie da³ tego po sobie poznaæ. Najczêœciej uprzedza³, ¿e jutro 
przyjedzie Gestapo lub jakiœ urzêdnik niemiecki i wtedy parobek” 
znika³ z okolicy. Chyba tak¿e wiedzia³, ¿e 2 -3 razy w tygodniu 
furmanka przyje¿d¿a³a po proboszcza, zatrzymywa³a siê 2 kilometry 
przed posterunkiem, a parobek” zabiera³ walizkê z szatami 
i sprzêtem liturgicznym, bo gdzieœ w okolicy ktoœ umar³. W ten 
sposób ksi¹dz Poæwiardowski obs³ugiwa³ wszystkie okoliczne 
parafie, wioski. W nocy w domu ¿a³oby s³ucha³ spowiedzi, rano 
odprawia³ Mszê œw., a potem ludzie ju¿ bez ksiêdza jechali na 
cmentarz. W ten sposób udziela³ sakramenty i nawet œluby.

Jak to siê sta³o, ¿e w³adze niemieckie o tym siê nie dowiedzia³y? 
Otó¿ na takiej g³uchej prowincji nie by³o takiego terroru, jaki by³ 
w miastach. Dalej -  pewna solidarnoœæ ludu, którzy wszyscy siê 
dobrze znali i wiedzieli, komu mo¿na zaufaæ. Wreszcie opieka” 
komendanta, który niczego nie chcia³ wiedzieæ i widzieæ. Dziêki 
temu prze¿y³ okupacjê w spokoju i ¿ywy i dobrze od¿ywiony wróci³ 
do swojej Austrii.

Natomiast ksi¹dz proboszcz Poæwiardowski móg³ kontynuowaæ 
swoj¹ duszpastersk¹ dzia³alnoœæ a¿ do swojej œmierci w 1977 roku.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
*W latach 1964-1967 by³em wikariuszem w parafii p.w. œw. Józefa w Wygodzie k/Kartuz.

„

„

„
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PO¯EGNANIE  KSIÊDZA  MARKA

W niedzielê 23 czerwca na mszy œw. o godzinie 10.30 
po¿egnaliœmy naszego ksiêdza Marka Górzyñskiego. 
Ksi¹dz Marek zakoñczy³ pos³ugê duszpastersk¹ w naszej 

parafii, poniewa¿  z dniem 1 lipca zosta³ ustanowiony wikariuszem 
parafii Œw Trójcy w Wejherowie.

Naszego mi³ego wikariusza poznaliœmy ju¿ jako diakona, bo 
praktykê przed œwiêceniami odbywa³ tak¿e w naszej parafii. Do pracy 
w parafii Chrystusa Zbawiciela zosta³ skierowany jako neoprezbiter 
w roku 2016. Opiekowa³ siê u nas 
m³odzie¿¹, Liturgiczn¹ S³u¿b¹ 
O³tarza, krêgiem Domowego 
Koœcio³a, zespo³ami Effatha 
i Allegretto, a tak¿e przygoto-
wywa³ m³odzie¿ do sakramentu 
bierz-mowania.

Na nowej placówce ¿yczymy 
ksiêdzu Markowi b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, Wspomo¿enia 
Matki Bo¿ej w jego s³u¿bie 
duszpasterskiej oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyœlnoœci. 

Szczêœæ Bo¿e!

MODLITWA O DAR M¥DROŒCI
Mdr 9, 1-6, 9-11

Bo¿e moich przodków i Panie mi³osierdzia,
który swoim s³owem uczyni³eœ wszystko
i w swojej m¹droœci stworzy³eœ cz³owieka,
by panowa³ nad stworzeniami, co przez Ciebie siê sta³y,
by w œwiêtoœci i sprawiedliwoœci w³ada³ œwiatem,
a s¹dy sprawowa³ w prawoœci serca -
daj mi M¹droœæ, która razem z Tob¹ zasiada na tronie,
i nie usuwaj mnie spoœród Twoich dzieci!
Bo jestem Twym s³ug¹, synem Twojej s³u¿ebnicy,
cz³owiekiem s³abym i ¿yj¹cym krótko,
zbyt lichym, by poj¹æ sprawiedliwoœæ i prawa.
Choæby nawet wœród ludzi by³ ktoœ doskona³y,
jeœli mu zabraknie m¹droœci danej przez Ciebie,
za nic bêdzie poczytany.
Z Tob¹ jest M¹droœæ, która zna twe dzie³a,
i by³a z Tob¹, kiedy œwiat stwarza³eœ.
Wie co jest mi³e dla Twoich oczu
i co s³uszne wed³ug Twych przykazañ.
Wyœlij j¹ ze œwiêtych niebios i poœlij z tronu Twej chwa³y,
aby przy mnie bêd¹c ze mn¹ pracowa³a
i ¿ebym móg³ poznaæ, co jest mi³e Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko,
moim czynom bêdzie m¹drze przewodzi³a
i ustrze¿e mnie dziêki swej chwale.

*    *    *
Jezus przyszed³, aby >oddzielaæ ogniem< dobro od z³a, 

sprawiedliwego od niesprawiedliwego. W tym sensie rozbija 
³atwe z³udzenia tych ze swoich uczniów, którzy s¹dz¹, ¿e mog¹ 
³¹czyæ ¿ycie chrzeœcijañskie ze œwiatowoœci¹ i wszelkiego 
rodzaju kompromisami, a praktyki religijne z postawami 
wymierzonymi w bliŸniego i z przes¹dami. Jezus chce 
przynieœæ na ziemiê ogieñ mi³oœci Ojca, który rozpala ¿ycie 
i poprzez który cz³owiek jest zbawiony.

Ojciec œw. Franciszek, Anio³ Pañski 18.08.2019,Newsletter Vatican News

WITAMY  KSIÊDZA  JAKUBA

Z dniem 1 lipca 2019 r. zosta³ ustanowiony wikariuszem 
w naszej parafii ksi¹dz Jakub 
Karpeta. Urodzony 3 maja 1990 r. 

Pochodzi z parafii œw. Stanis³awa Bp. 
w Gdañsku. Œwiêcenia kap³añskie 
otrzyma³ 21 maja 2016 r. z r¹k ks. Abpa 
S ³awoja  Leszka  G³ódz ia .  Jako  
neoprezbiter skierowany do parafii 
Przemienienia Pañskiego w Gdyni 
Cisowej, gdzie by³ wikariuszem przez 
3 lata.W naszej parafii przej¹³ zakres 
obowi¹zków po ksiêdzu Marku.
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