
Nowy Rok Liturgiczny
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto.

Skupiamy siê na treœci tych s³ów dzisiaj (01.12.2019)... na 
pocz¹tku nowego roku liturgicznego. Otwiera siê znowu przed 
nami perspektywa czasu, który Koœció³ wype³nia - rok po roku - 
rozpamiêtywaniem Bo¿ej tajemnicy dzia³aj¹cej w dziejach 
cz³owieka i œwiata. Rok liturgiczny jest skrótem i syntez¹ historii 
cz³owieka, od pocz¹tków tych dziejów a¿ do ich ostatecznego 
wype³nienia. Jezus Chrystus, który stanowi szczyt i centrum tej 
historii, nadaje pe³ne znaczenie poszczególnym fragmentom 
liturgicznego czasu i ustala ich w³aœciwy porz¹dek.

Jest to ten Jezus, którego przyjœcie zwiastowa³ Anio³ Pañski 
dziewicy Maryi - a Ona poczê³a Go w swoim ³onie za spraw¹ 
Ducha Œwiêtego.

Za spraw¹ Ducha Œwiêtego poœwiêcony jest Ojcu w Jezusie 
Chrystusie ów czas Koœcio³a, który dzisiaj wedle cyklicznej natury 
ludzkiego czasu, przyjmuje swój pocz¹tek...

WejdŸmy w ten nowy rok liturgiczny z wiar¹ i nadziej¹! 
WejdŸmy z mi³oœci¹, jaka “rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam dany” Rz 5,5)!

Najpe³niej dozna³a tego daru Dziewica z Nazaretu, która za 
spraw¹ Ducha Œwiêtego sta³a siê matk¹ Boga.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na listopad

Powszechna:  Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie ró¿ne wspólnoty 
religijne dziel¹ tê sam¹ przestrzeñ ¿yciow¹, zrodzi³ siê duch 
dialogu, spotkania i pojednania.

Wyjaœnienie papieskiej intencji

Wspó³czesny œwiat jest pe³en niesprawiedliwoœci, konfliktów 
i wojen. Papie¿ Franciszek dostrzega tragiczn¹ sytuacjê ludzi, m.in. 
na Bliskim Wschodzie, tak¿e w tych rejonach œwiata, gdzie 
katolików jest ma³o. [...]

Sytuacje religijne, kulturowe i socjalne s¹ na Bliskim 
Wschodzie bardzo skomplikowane i dlatego Papie¿ prosi nas 
o modlitwê, gdy¿ tylko Bóg mo¿e naprowadziæ sk³óconych, którzy 
s¹ jeszcze niezdolni do dialogu, do spotkania i pojednania. Proœmy 
zatem i my Stwórcê wszystkich ludzi, aby duch elementarnych 
ludzkich wartoœci towarzyszy³ równie¿ wspólnotom na Bliskim 
Wschodzie.

ks. Robert Janusz SJ, https://www.ampolska.co

   W naszym dolnym koœciele, w okresie 
Adwentu, odprawiane bêd¹ 

codziennie od poniedzia³ku do soboty 
o godz in ie  6 .30 .  Zapraszamy 
wszystkich, a dzieci z lampionami 
roratnimi.

RORATY

UROCZYSTOSC 
JEZUSA CHRYSTUSA  

KROLA WSZECHSWIATA

WYDARZENIA  PARAFIALNE
W niedzielê 20.10.2019 we wszystkich koœcio³ach w Polsce 
odbywa³o siê liczenie wiernych. Na Mszach œw. w naszym koœciele 
by³o 2350 osób, co stanowi ok. 30 % wszystkich parafian.

W niedzielê 27 paŸdziernika o godzinie 17.00 wys³uchaliœmy 
w naszym koœcie wyj¹tkowy koncert improwizacji organowych 
zatytu³owany Muzyczna podró¿ przez wieki. Koncert zainaugurowa³ 
VI Akademiê Improwizacji, organizowan¹ przez Akademiê 
Muzyczn¹ w Gdañsku. Wykonawc¹ koncertu by³ Filip Presseisen, na 
co dzieñ wyk³adowca krakowskiej Akademii Muzycznej. Artysta 
prezentowa³ ró¿ne gatunki muzyczne od renesansowych 
i barokowych form, a¿ po wiek XX.

W niedzielê, 10 listopada, nasz Chór Parafialny zaœpiewa³ 
podczas popo³udniowej Mszy œw. o godz. 16.00, a nastêpnie 
bezpoœrednio po Mszy, wykona³ krótki koncert pieœni religijnych 
i patriotycznych. Wystêp ten by³ modlitw¹ za Ojczyznê i ho³dem 
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.

W poniedzia³ek 11 listopada w naszej parafii o godzinie 18.00 
odprawiona zosta³a Msza œw. w intencji Ojczyzny.

Przypominamy o akcji: "I Ty mo¿esz zostaæ Anio³em". 
Niezale¿nie czy masz lat 10, 40 czy 80  i Ty mo¿esz zostaæ Anio³em. 
Zrób anio³a z dowolnego materia³u: w³óczka, w³ókno, drewno, masa 
solna itp., przynieœ do Koœcio³a do koñca listopada i zostaw 
w koszyku przy kaplicy Matki Bo¿ej. W grudniu Anio³y bêd¹ 
rozprowadzane a ca³y dochód przekazany Hospicjum Pomorze 
Dzieciom.

W ostatni¹ niedzielê rocznego cyklu liturgii Koœció³ pragnie 
uroczyœcie wypowiedzieæ tê prawdê: Bóg króluje we 
wszechœwiecie, który stworzy³, który jest jego dzie³em. Jest 
Królem, bo jest Stwórc¹!

R ó w n o c z e œ n i e  j e d n a k  
Koœció³ modli siê tak, jak nauczy³ 
Chrystus: PrzyjdŸ królestwo 
Twoje”. Nale¿y ono ju¿ do naszej 
teraŸniejszoœci, ale wci¹¿ nale¿y 
bardziej jeszcze do przysz³oœci.

W Jezusie Chrystusie Bóg - 
Alfa i Omega - jest Tym, który 
jest, i który by³, ale równoczeœnie 
Tym, który przychodzi.[...]

¯yj¹c poœród œwiata, w któ-
rym prawda i mi³oœæ na ró¿ne 
sposoby bywa zagro¿ona,  
w którym grzech zdobywa coraz 
bardziej  prawo obywatela 
i za¿arcie broni tego prawa; 
w którym cz³owiek staje siê 
przedmiotem wielorakiej mani-
pulacji; a mo¿e staæ siê ofiar¹ 
straszliwych energii, które wyzwoli³ - patrzymy dzisiaj oczyma 
wiary w kierunku królestwa Chrystusa i powtarzamy s³owa, 
którymi ten¿e Chrystus nauczy³ zwracaæ siê do Ojca: PrzyjdŸ 
królestwo Twoje”.  Amen.ego królestwo. I nie przeminie w Nim 
królowanie cz³owieka. Tylko w Nim!

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano,1982 nr11-12, s.18

„

„
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Wspomnienie o Ojcu Janie 

Z
(29.05.1935 - 01.11.2009)

 pocz¹tkiem listopada minê³o 10 lat od œmierci naszego 
Duszpasterza i Przyjaciela ks. Jana Papka³y - pallotyna, 
znanego w Gdañsku jako Jan II. To doprawdy nie do 

uwierzenia, ¿e ju¿ od dekady nie ma Go wœród nas, a przecie¿ 
zdawa³oby siê, ¿e tak niedawno widywaliœmy siê na comiesiêcznych 
spotkaniach w Osowej, s³uchali Jego g³êbokich, a równoczeœnie tak 
prostych w przekazie myœli na tematy biblijne i te bardziej 
egzystencjalne.

Urodzi³ siê 29 maja 1935 r. w Halembie 
w tradycyjnej rodzinie œl¹skiej. Po ukoñczeniu 
ni¿szego seminarium w Wadowicach, 
studiowa³ w wy¿szym seminarium   pallo-
tyñskim. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 
11 czerwca 1959 r. w O³tarzewie z r¹k biskupa 
Zygmunta Choromañskiego.

W latach 1961-1964 studiuje na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, uzyskuj¹c tu 
magisterium z psychologii, a nastêpnie po 
ukoñczeniu studium podyplomowego 
specjalizacjê z psychoterapii. Zgodnie ze 
swoimi kwalifikacjami wyk³ada³ przez wiele lat 
psychologiê w seminarium pallotyñskim 
w O³tarzewie, w seminarium diecezjalnym 
w Gdañsku i w Diecezjalnym Studium 
Teologicznym w Gdañsku. Wa¿n¹ czêœci¹ 
dzia³alnoœci ks. Jana by³o szkolenie wolonta-
riuszy do s³u¿by w pierwszym w Polsce 
gdañskim "Telefonie Zaufania". Niezale¿nie od powy¿szej  pos³ugi 
ks. Jan pe³ni³ wiele funkcji kap³añsko-duszpasterskich jako: kapelan 
szpitalny w Gdañsku, wikary i katecheta w P³oñsku (1964-1965), 
duszpasterz akademicki (1982-1995), przede wszystkim na 
Akademii Medycznej w Gdañsku, gdzie opiek¹ duszpastersk¹ obj¹³ 
zarówno studentów, lekarzy jak i profesorów. Przez wiele lat by³ 
rektorem gdañskich domów pallotyñskich przy koœciele Œw. El¿biety 
i przy parafii M.B. Czêstochowskiej we Wrzeszczu.

Najwa¿niejsz¹ jednak pos³ug¹ ks. Jana II by³a praca 
duszpasterska i formacyjna w szerokim ruchu grup nieformalnych 
w Trójmieœcie. Przez 40 lat s³u¿y³ nam swoj¹ m¹droœci¹, pogod¹ 
ducha i g³êbok¹ wiar¹ a¿ do swojej œmierci w dniu Wszystkich 
Œwiêtych 1 listopada 2009 r. Pracê tê kontynuowa³ ze zwyk³ym sobie 
radosnym zaanga¿owaniem przez ostatnie 6 lat ciê¿kiej, terminalnej 
choroby.

Ruch nieformalnych grup pallotyñskich w Trójmieœcie 
zainicjowa³ ks.Jan Pa³yga (Jan I) w 1964 r. zaœ Jan Papka³a (Jan II) 
zaanga¿owa³ siê w to dzie³o apostolstwa œwieckich dwa lata póŸniej. 
W latach szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, 

 

w naszej aglomeracji dzia³a³o ok.. 50 grup pallotyñskich, ka¿da 
licz¹ca 20-40 osób, zak³adanych z potrzeby pog³êbiania rozwoju 
osobowego i duchowego uczestników, praktykowania ¿ycia 
wspólnotowego i z inspiracji religijnych. Nasze wspólnoty skupia³y 
aktorów, plastyków, literatów, dziennikarzy, in¿ynierów, 
nauczycieli akademickich i szkolnych, urzêdników ró¿nych szczebli 
i instytucji, m³odzie¿ szkoln¹ i akademick¹, bez wzglêdu na wiek, na 
stosunek do Koœcio³a, wierz¹cych i niewierz¹cych.

Jedna z takich wspólnot, z ks. Janem II jako animatorem, 
powsta³a w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w Osowej przy koœciele 
pw. Chrystusa Zbawiciela. Liczy³a kilkanaœcie osób, a sk³ad jej, 

podobnie jak wiêkszoœci innych grup 
pallotyñskich, by³ bardzo zró¿nicowany. I tak 
grupê osowsk¹ tworzyli m.in.: lekarze, 
in¿ynierowie (chemicy, informatycy i okrê-
towcy), ekonomiœci, nauczyciele i architekt. 
Spotkania, podobnie jak w innych grupach 
odbywa³y siê w domach prywatnych raz na 
miesi¹c, kolejno w domach poszczególnych 
cz³onków. Równie¿ raz na miesi¹c odbywa³y 
siê po³¹czone z msz¹ œw. dni skupienia, b¹dŸ 
rekolekcje w kaplicy domu pallotyñskiego przy 
koœciele Œw. El¿biety w Gdañsku. 

Domy pallotyñskie przy koœciele 
Œw. El¿biety i przy koœciele Matki Boskiej 
Czêstochowskiej by³y szeroko otwarte dla 
potrzeb spotkañ z wybitnymi polskimi 
humanistami, literatami, filmowcami, akto-
rami, i politykami (m.in. Krzysztof Zanussi, 
Tadeusz Mazowiecki, Halina Winiarska, 

Andrzej Wielowiejski, ks. Jan Twardowski). Zdarza³y siê 
u Pallotynów spotkania towarzyskie (sylwestrowe, karnawa³owe) 
z ks. Janem II z regu³y w roli wspania³ego wodzireja. By³ On 
równoczeœnie nieocenionym towarzyszem wspólnych obozów, 
wêdrówek kajakowych i górskich (m. in. coroczne wyjazdy 
narciarskie do Doliny Piêciu Stawów Polskich w latach 
siedemdziesi¹tych).

Koñcz¹c to wspomnienie przypomnijmy s³owa metropolity 
gdañskiego abp Tadeusza Goc³owskiego, wyg³oszone w czasie 
mszy œw. pogrzebowej ks. Jana Papka³y: "...pamiêtam go jako 
cz³owieka pogodnego, który umi³owa³ swoje powo³anie 
pallotyñskie. By³ mu wierny, a jako kap³an: gorliwy 
w oddzia³ywaniu na œrodowisko laikatu katolickiego, co jest tak 
niezwykle charakterystyczne dla rodziny pallotyñskiej. Dziêkujemy 
za jego wielkie serce, i za to, ¿e pokocha³ drugiego cz³owieka, za 
jego gorliwoœæ duszpastersk¹".

Spoczywaj w Panu Ksiê¿e Janie, Dobry Kap³anie i nasz oddany
Przyjacielu.

 Andrzej Tele¿yñski

 

Wa¿ny film Nieplanowane”

F
„

ilm „Nieplanowane” jest porz¹dnie nakrêconym  amerykañ-
skim kameralnym dramatem z jasno okreœlonym 
antyaborcyjnym przes³aniem. Bohater-

ka filmu, Abby Johnson, jeszcze w czasie 
studiów zosta³a wolontariuszk¹ w klinice 
w Bryan w Teksasie (sieæ klinik aborcyjnych 
Planned Parenthhood), a póŸniej przez 8 lat 
by³a tam etatow¹ pracownic¹. Podstaw¹ 
scenariusza filmu sta³a siê wydana w 2011 roku 
ksi¹¿ka „Nieplanowane”, w której Abby 
z detalami opisa³a swoj¹ pracê, a tak¿e 
wydarzenia, które sprawi³y, ¿e sta³a siê 
przeciwniczk¹ aborcji.

Film rozpoczyna siê przera¿aj¹c¹ scen¹ 
wydarzenia, która zdecydowa³a o tym, ¿e Abby 
zmieni³a swoje ¿ycie. Sta³o siê to pewnego wrzeœniowego dnia 2009 

roku, kiedy zosta³a poproszona o asystowanie przy aborcji 13 - 
tygodniowego dziecka.

W filmie znalaz³o siê kilka wyrazistych scen obrazuj¹cych 
brutaln¹ rzeczywistoœæ zabijania nienarodzonych i doœwiadczeñ 
kobiet, które podda³y siê aborcji, Film przedstawia równie¿, jak 
wygl¹da tzw. aborcja  farmakologiczna, której podda³a siê te¿ Abby, 
a tak¿e d³ugotrwa³e psychiczne skutki zabiegu.

Potê¿ny atak œrodowisk proaborcyjnych w Polsce, nawo³uj¹cych 
do bojkotu nie zniechêci³ ludzi. Dosyæ wspomnieæ kuriozalny artyku³ 
(„byliœmy w kinie, ¿ebyœcie wy nie musieli”) w Wysokich Obcasach, 
przekonywuj¹cy m.in., ¿e aborcja jest doœwiadczeniem 
wzmacniaj¹cym kobietê i w sumie jest bezpieczniejsza od porodu. 
Film, który mia³ znikn¹æ z kin po kilku dniach od premiery, 
wyœwietlany by³ ju¿ trzy tygodnie! 

Warto zobaczyæ ten film!
Film mo¿na obejrzeæ w wielu kinach w Gdañsku. Wybraæ do 

obejrzenia dzieñ, kino, godzinê i kupiæ bilet mo¿na w internecie na 
stronie: https://trojmiasto.repertuary.pl/film/nieplanowane.html

JJ
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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, sk³oni³a autora do 
podzielenia siê wspomnieniami z tego okresu. W poprzednich dwóch 
numerach biuletynu autor, którego rodzina przebywa³a we wschodniej 
Polsce, wspomina³ najpierw okupacjê sowieck¹ (1939 - 1941), nastêpnie 
okupacjê niemieck¹ (1941 - 1944), w ostatnim odcinku opisuje ponown¹ 
okupacjê sowieck¹.

olejny raz Sowieci weszli do Borys³awia 6-go sierpnia 1944 roku 
i „reaktywowali” socjalistyczne stosunki pracy. Tato zatrudni³ siê, 
jako zaopatrzeniowiec kantyny w jednej z socjalistycznych 

spó³dzielni pracy. 
Poniewa¿ zda³em do drugiej klasy, po wakacjach rozpocz¹³em 

pog³êbianie wiedzy - w tym obowi¹zkowej nauki jêzyka rosyjskiego, 
w szkole powszechnej na Wolance – przed wojn¹ imienia Józefa 
Pi³sudskiego. I sztuki pisania – mieliœmy, bowiem w programie nauczania 
równie¿ kaligrafiê, do której stosowa³o siê skoœnie kratkowane zeszyty i -  
posiadaj¹ce specjalnie ukszta³towane koñcówki pisz¹ce, stalówki, zwane 
rondówkami. P³asko œciêta koñcówka stalówki umo¿liwia³a kszta³towanie 
pisma sk³adaj¹cego siê z cienkich i grubszych elementów liter. Po napisaniu 
tego fragmentu, zastanawiam siê czy moi wnukowie zrozumiej¹, o czym 
napisa³em, czy potrafi¹ sobie to wyobraziæ? Na przestrzeni jednego - 
mojego, ¿ycia, od pisania rysikiem na tabliczkach, doszliœmy do pisania „na” 
laptopach, I-podach czy tabletach i - zamiast listów, wysy³ania „esemesów”. 
A wracaj¹c do kaligrafii - niestety, obecny mój charakter pisma 
„odrêcznego” nie zawiera, mówi¹c delikatnie, ¿adnych jej œladów.

Najprawdopodobniej w tej samej klasie by³ - cudem uratowany, 
póŸniejszy przewodnicz¹cy Knesetu i ambasador Izraela w Polsce, Szewach 
Weiss. Jak wspomina w ksi¹¿ce/wywiadzie „Ziemia i chmury”, mówi: 
… i we wrzeœniu poszed³em do drugiej klasy. A uczêszcza³ do tej samej 

szko³y podstawowej co i ja na Wolance - potwierdzi³ to kiedyœ w rozmowie 
z moj¹ ma³¿onk¹ -  poniewa¿ jego rodzina mieszka³a, a potem ukrywa³a siê 
w czasie okupacji niemieckiej w tej dzielnicy Borys³awia.

W³adza radziecka, choæ nie potrafi³a zapewniæ ludziom godziwego 
¿ycia, to jednak dba³a o bezpieczeñstwo narodu, eliminuj¹c wrogów ludu 
pracuj¹cego miast i wsi. Pewnego listopadowego, wczesnego popo³udnia 
w 1944 roku przyszli do domu dwaj mê¿czyŸni i zapytali mamê:

- Wasz mu¿ doma?
- Nie – odpowiedzia³a Mama - jest jeszcze w pracy.
- Tak my poda¿diom.
Pod mam¹ „ugiê³y siê nogi” – zda³a sobie sprawê, ¿e to enkawudziœci 

przyszli aresztowaæ jej mê¿a.  Ale nie straci³a „g³owy” i powiedzia³a do mnie 
ju¿ wówczas drugoklasisty:

 - Andrzejku idŸ do babci po buciki, to potem pójdziesz sobie na pole  
   pobiegaæ. 

W Galicji mówi³o siê „na pole” a nie „na podwórko”, albo '”na dwór”.
 - Nikuda malczik nie pajdiot – zaprotestowa³ jeden z enkawudzistów. 

Ale jakoœ mama ub³aga³a ich i puœcili mnie do babci. Mieszkanie dziadków 
by³o „lustrzanym” odbiciem naszego, bo zbudowany przez dziadka, ojca 
Mamy, dom by³ typu bliŸniak. Pewnie Mama chcia³a abym powiedzia³ 
dziadkom, ¿e czekaj¹ u nas w domu enkawudziœci na Tatê.  Ale mnie ani 
w g³owie nie by³o iœæ do dziadków. Tylko - pamiêtam to do dzisiaj doskonale, 
wszak to by³ dla takiego 7-cio letniego malca ogromny stres, 
kombinowa³em, którêdy Tatuœ wróci do domu: czy - jak prowadzi³a do nas 
droga, czy na skróty poprzez posesjê s¹siadów i przez furtkê pomiêdzy 
obiema posesjami. Z regu³y tak siê wraca³o z „miasta”. Wiêc wybra³em ten 
wariant i popêdzi³em przez t¹ furtkê i dzia³kê s¹siadów, do ich bramy. Ojciec 
w³aœnie w ni¹ wchodzi³!

- Tatusiu uciekaj! Enkawude czeka na ciebie u nas w domu
Tato oczywiœcie szybko oddali³ siê i – jak siê potem dowiedzieliœmy - 
poszed³ do swojej siostry i tam zanocowa³. Szybciutko pobieg³em do babci 
i wróci³em do mieszkania z bucikami nie wzbudzaj¹c podejrzeñ 
enkawudzistów. W naszym domu Tato ju¿ siê nie pojawi³. Natomiast pojawi³ 
siê na drugi dzieñ w kantynie, aby rozliczyæ siê z pobranej zaliczki! 
Wchodz¹c do kantyny natkn¹³ siê na dwóch wychodz¹cych tajniaków z 
NKWD - pewnie tych samych, którzy byli u nas w domu i któryœ z nich 
zapyta³ Ojca:

- Nie znajitie kuda nachoditsja Lierch?
- Nie, nie wiem - odpar³ Ojciec i spojrza³ na stoj¹cego za kontuarem 

„bufetowego”, który by³ Ukraiñcem, czy go nie wyda. Gdy wyszli 
enkawudziœci, bufetowy krzykn¹³ zdenerwowany do Ojca- Ty soszo³ s uma? 
- i kaza³ mu natychmiast uciekaæ, u¿ywaj¹c oczywiœcie odpowiednio 
dosadnych i stosowanych w „potocznej” mowie okreœleñ. Widaæ te¿ nie 
w smak mu by³a w³adza radziecka. Zachowa³ siê lojalnie wobec Ojca, ale ba³ 

PONOWNE „WYZWOLENIE”

K  

siê, ¿e gdyby siê wyda³o, ¿e go nie zadenuncjowa³, skoñczy³by pewnie 
na Syberii, jako oczywisty wróg ludu. Chcia³em rozliczyæ siê z zaliczki – 
odpowiedzia³ Ojciec, ale szybko odszed³.

Ojciec przekroczy³ granicê w dniu 17 stycznia w miejscowoœci 
Ni¿ankowice jako rolnik - tak to wynika z zachowanej “Karty 
ewakuacyjnej”, w jakiœ sposób uzyskanej w Drohobyczu od Rejonowego 
Pe³nomocnika dla ewakuacji. Po pewnym czasie Mama otrzyma³a 
wiadomoœæ, ¿e Ojciec jest w Przemyœlu. Ale zanim otrzyma³a tê wiadomoœæ, 
jak straszliwy stres musia³a prze¿ywaæ nie wiedz¹c czy ¿yje – przecie¿ 
mogli go z³apaæ przy przekraczaniu granicy i znowu uwiêziæ, albo wrêcz 
zastrzeliæ.

Zbli¿a³a siê zima. A jednoczeœnie sta³o siê oczywiste, po 
ukonstytuowaniu siê w³adzy ludowej w Lublinie, ¿e nasze ojczyste ziemie 
zosta³y na sta³e w³¹czone do ZSRR i ¿e Polska chyba tu ju¿ nie wróci. 
Pomimo przeœwiadczenia w spo³eczeñstwie o nieuchronnoœci 3-ciej wojny 
œwiatowej, której jednym z celów mia³o byæ przywrócenie Polsce 
utraconych Kresów. W drugiej po³owie mroŸnego marca 1945 roku, na 
otwartej skrzyni samochodu ciê¿arowego, wraz z grup¹ innych 
ekspatriantów, w tym sióstr zakonnych z sierociñca na Wolance, 
wyjechaliœmy oboje z Mam¹ z Borys³awia do Przemyœla, wraz 
z niewielkim, mieszcz¹cym siê w walizkach i pakach, dobytkiem. Pomimo 
niepewnoœci czy nie aresztuj¹ jej zamiast mê¿a, potrafi³a spakowaæ i zabraæ, 
poza ubraniami, bielizn¹ i poœciel¹, równie¿ takie rzeczy, jak jej ukochan¹ 
maszynê do szycia – Singera, na której ju¿ w Gdyni szy³a mi ubranka. Tak¿e 
uchylne wagi szalkowe i odwa¿niki ze zlikwidowanego sklepu oraz 
pozosta³y, wcale nie tak ma³y, zapas wyrobów pasmanteryjych; ale tak¿e 
„dobra kulturalne” w postaci ró¿nych, kupowanych dla mnie „jak dorosnê”, 
encyklopedycznych wydawnictw oraz piêknie wydanych w p³óciennej 
oprawie serii dzie³ wszystkich dwóch wieszczów: Adama Mickiewicza 
i Juliusza S³owackiego. Dojechaliœmy do Przemyœla póŸnym wieczorem. 
£zy radoœci Mamy ze spotkania z mê¿em – koniec koszmaru roz³¹ki 
i niepewnoœci. 

Nasz pobyt w Przemyœlu by³ krótki, poniewa¿ w zamiarach Ojca 
Przemyœl nie mia³ byæ nowym miejscem naszego sta³ego pobytu. Pewnie 
przedwojenna legenda Gdyni „miasta z morza”, tak mocno wci¹¿ 
pobudza³a Ojca wyobraŸniê, ¿e postanowi³, on ch³opak z wioski le¿¹cej nad 
rzeczkami zlewiska ciep³ego Morza Czarnego, zakorzeniæ siê wraz 
z rodzin¹ nad zimnym Ba³tykiem. Kilkadziesi¹t innych rodzin 
ekspatriowanych te¿ postanowi³o jechaæ na Wybrze¿e. 

Oko³o po³owy kwietnia Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny zorganizowa³ 
transport kolejowy do Gdyni i po okresie kilku dni niepewnoœci, kiedy 
transport pojedzie – niektóre rodziny nawet koczowa³y na dworcu - w koñcu 
za³adowali nas do wagonów towarowych. My zostaliœmy za³adowani do 
wagonu krytego, w którym umieszczono jeszcze dwie inne rodziny. 
Transport jecha³ kilka dni; wynika³o to m.in. ze stanu dróg kolejowych. 
Dzia³ania wojenne dopiero co przetoczy³y siê przez Polskê i wiele mostów 
by³o wysadzonych, a tory poniszczone.  Wojna przecie¿ jeszcze trwa³a!

Nigdy nie zapomnê widoku p³on¹cego Gdañska! Poci¹g bardzo wolno 
przetacza³ siê przez dworzec gdañski, a ja siedz¹c na pod³odze w otwartych 
drzwiach naszego wagonu myœla³em z trwog¹:

  Co by to by³o jak bym tak wypad³ z tego wagonu i zosta³ sam w tym 
p³on¹cym mieœcie?

 I potem przez wiele lat nie bardzo umia³em sobie wyt³umaczyæ, 
dlaczego Gdañsk p³on¹³ jeszcze w po³owie kwietnia, skoro by³ zdobyty ju¿ 
30 marca. Dopiero po wielu latach dowiedzia³em siê, ¿e po zdobyciu miasta 
przez polskie i sowieckie oddzia³y, zosta³ on - przez tych ostatnich - palony 
i niszczony z premedytacj¹. 

Wreszcie 20 kwietnia dotarliœmy do Gdyni i po pewnym czasie 
otrzymaliœmy, razem z pozosta³ymi dwoma rodzinami, wspólne 
trzypokojowe mieszkanie. Tato wzi¹³, uratowane przez Mamê resztki 
drobiazgów pasmanteryjnych z borys³awskiego sklepiku i poszed³ nimi 
handlowaæ, aby zapewniæ jakieœ œrodki utrzymania swojej rodzinie. Tak 
rozpocz¹³ Tato swoj¹ piêcioletni¹, kupieck¹ dzia³alnoœæ w Gdyni, 
zakoñczon¹ w 1950 roku zamkniêciem swojego sklepu „TE-WU-KA” – na 
ulicy 10 lutego. Ludowa w³adza likwidowa³a prywatny handel t. zw. 
domiarem, czyli niczym nieuzasadnionym podatkiem w wysokoœci 
niemo¿liwej do zap³acenia.   

Zanim przeprowadziliœmy siê do wspomnianego, trzypokojowego 
mieszkania, widzia³em jak szli ulic¹ Œl¹sk¹ niemieccy ¿o³nierze (wg danych 
historycznych by³o ich oko³o 50 000), wziêci do niewoli po kapitulacji 
w dniu 9 maja niemieckiego garnizonu na Mierzei Helskiej.

Na tym koñczê wspomnienia z okresu wojny, wspomnienia 
opowiedziane przez doros³ych i wspomnienia widziane oczami 
kilkuletniego malca.

Andrzej Lerch
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Sanktuarium Krzy¿a Œwiêtego

Na jakiœ czas zmieniam dotychczasowy cykl wypowiedzi 
o œwiêtych. Jak wiecie 14 wrzeœnia w OjczyŸnie naszej 
odby³a siê wyj¹tkowa sprawa: Polska pod Krzy¿em! Otó¿ 

œwieccy filmowcy: Maciej Bodasiñski i Lech Dokowin - kiedyœ 
inicjatorzy akcji “Ró¿aniec do granic” - postanowili zgromadziæ 
Polaków przy Krzy¿u. Wybór miejsca pad³ na Sanktuarium Krzy¿a 
Œwiêtego na £ysej Górze. Jednak ze wzglêdów logistycznych i braku 
wielkiego placu na zgromadzenie wielkiej 
rzeszy ludzi, odst¹piono od tego pomys³u. 
Z pomoc¹ przyszed³ biskup W³oc³awski 
ks bp Wies³aw Mering (nb mój m³odszy kolega 
seminaryjny z Pelplina i wspó³pracownik jako 
wikariusz w Gdyni i rektor seminarium 
naszego ksiêdza proboszcza). Po porozumie-
niu z w³adzami wybrano lotnisko we 
W³oc³awku, gdzie 14 wrzeœnia zgromadzi³o siê 
na uroczyst¹ celebracjê i nocne czuwanie 
kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi.

Ale wróæmy do Sanktuarium. By³ rok 
1410. Ze wszystkich stron Polski i Ksiêstwa Litewskiego œci¹ga³y 
wojska, by przygotowaæ siê do rozprawy z Krzy¿akami. Król 
W³adys³aw Jagie³³o na kilka dni zaszy³ siê w lesie. S¹dzono, ¿e na 
polowaniu gromadzi zapasy na wojnê. Tymczasem król przyby³ do 
Sanktuarium Krzy¿a Œwiêtego, by siê modliæ, by w najbli¿szym 
otoczeniu przygotowaæ strategiê walki. Jak podaj¹ kroniki 
klasztorne, król Jagie³³o osiem razy pielgrzymowa³ do tego œwiêtego 
miejsca, po Grunwaldzie - tak¿e.

Oto bardzo skrócona historia tego miejsca. Oko³o roku 1000. 
wybudowano tu koœció³ pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy, chrzcz¹c 
niejako miejsce, gdzie poprzednio sk³adano ofiary ró¿nym bóstwom 
pogañskim. Ta ma³a œwi¹tynia zamieni³a siê wkrótce w znane 
sanktuarium i sta³a siê miejscem pielgrzymkowym œredniowiecznej 

Polski. (Czêstochowa i Jasna Góra zaistnia³a dopiero w 1382 
roku). Otrzyma³a te¿ nowe wezwanie. Wszystko to za spraw¹ 
relikwii - piêciu drzazg z Krzy¿a Œwiêtego, najwa¿niejszej pami¹tki 
chrzeœcijañstwa. Jak wiemy, œwiêta Helena matka cesarza 
Konstantyna Wielkiego, przygotowa³a niemal profesjonaln¹ 
ekspedycjê archeologiczn¹, która odnalaz³a miêdzy innymi krzy¿ 
naszego Pana. Podzieli³a go na trzy czêœci: dla Jerozolimy, dla 
Rzymu i dla Konstantynopola. Na tê pami¹tkê ustanowiono dzieñ 
14 wrzeœnia œwiêtem Krzy¿a Œwiêtego.

Chrzeœcijanie z ca³ego œwiata pielgrzy-
mowali do Ziemi Œwiêtej, by siê modliæ 
w miejscach uœwietnionych obecnoœci¹ 
Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi nie mia³o takich 
mo¿liwoœci, nadto Ziemia Œwiêta zosta³a 
podbita przez muzu³manów i jeszcze trudniej i 
niebezpieczniej by³o pielgrzymowaæ. St¹d 
w³adcy i biskupi zaczêli zabiegaæ o to, by mieæ 
choæ fragmenty œwiêtych relikwii Krzy¿a. Jak 
one wyl¹dowa³y na £ysej Górze? Pe³no tu 
legend i nie rozwi¹zanych zagadek. 

Prawdopodobnie otrzyma³ je w darze od króla Wêgier nasz 
w³adca W³adys³aw £okietek i tam je umieœci³. Relikwie œci¹ga³y 
p¹tników z ca³ego kraju, organizowano jarmarki i wielkie zabawy. 
Zakonnicy starali siê tak¿e o naukê, œci¹gano wyk³adowców, 
rozbudowywano bibliotekê. Zakon zacz¹³ zdobywaæ coraz to nowe 
darowizny i przywileje. Ale by³y tak¿e ogromne trudnoœci zwi¹zane 
najazdami tatarskimi, potopem szwedzkim. W czasie zaborów 
nast¹pi³a kasacja zakonu i zamiana klasztoru na wiêzienie.

Dopiero od roku 1945 na to miejsce wrócili zakonnicy, ale ju¿ 
nie benedyktyni lecz oblaci Maryi Niepokalanej. Kroniki klasztorne 
zawieraj¹ liczne dokumentacje cudów, które tu siê dokona³y: 
uzdrowienia, a zw³aszcza nawrócenia.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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PO¯EGNANIE  PANA  STANIS£AWA
 ogromny smutkiem i ¿alem  przyjêliœmy wiadomoœæ 
o œmierci Pana Stanis³awa Kiborta, naszego s¹siada, który Zw 88 roku swego ¿ycia odszed³ do Domu Mi³osiernego Ojca.

Stanis³aw Kibort w parafialnym panteonie osób zas³u¿onych 
zajmie bardzo znacz¹ce miejsce.

Jako mieszkaniec nowo budowanego osiedla zwanego 
“stoczniowym”, by³ Pan Stanis³aw jednym z inicjatorów powstania 
parafii oraz budowy koœcio³a w Osowie ju¿ od roku 1977, a do roku 
1982. uczestniczy³ w za³atwianiu zgody 
w³adz na budowê naszej œwi¹tyni. 
Nale¿y przypomnieæ, ¿e dzia³ania te 
trwa³y parê lat, bo w³adze komunis-
tyczne walcz¹ce z Koœcio³em zwykle 
b lokowa³y  budowy koœc io ³ów.  
Zatwierdzenie planu zagospodarowania 
terenu i zezwolenie na budowê koœcio³a 
uzyskano dopiero  14 wrzeœnia 1982 
roku dos³ownie na godzinê przed 
uroczystoœci¹ poœwiêcenia terenu 
budowy przez ksiêdza biskupa Mariana 
Przykuckiego.

Aktywnie dzia³a³ w Komitecie Budowy Koœcio³a w latach 
budowy 1983 - 1989. By³ w tym czasie dla ksiêdza Henryka Bietzke  
bezcennym doradc¹ w sprawach technicznych.

Pamiêtamy go, jak z inicjatywy ksiêdza proboszcza Henryka, 
w jednej z jesiennych niedziel 1992 roku, na kolejnych mszach 
wyst¹pi³, t³umacz¹c cele i zadania II Synodu Plenarnego w Polsce, 
a tak¿e zaprosi³ parafian do uczestnictwa w powsta³ym Zespole 
Synodalnym. Mówi³ wtedy, ¿e zastanawia³ siê wówczas jaki 
powinien byæ nasz - katolików œwieckich - wk³ad w budowê struktury 
duchowej naszej wspólnoty. Stwierdzi³, ¿e równolegle z kontynu-

owaniem budowy œwi¹tyni, musimy z³¹czyæ wiele si³ do 
tworzenia Œwi¹tyni Duchowej Chrystusa Zbawiciela.

Na jego apel zebra³a siê grupa, która oprócz dzia³alnoœci 
synodalnej, a wiêc spotkañ modlitewnych, katechez biblijnych itp..,  
zainicjowa³a wiele dzia³añ w naszej wspólnocie parafialnej. Miêdzy 
innymi organizowano wyjazdy w charakterze pielgrzymkowo - 
turystycznym, spotkania z autorami wydawnictw religijnych,  
a tak¿e rozpoczêto wydawanie biuletynu parafialnego “Rodzina 
Osowska”. Wiêkszoœæ cz³onków Zespo³u Synodalnego przesz³a, po 
zamkniêciu w 1999 roku II Synodu Plenarnego, do dzia³ania w Akcji 
Katolickiej.

By³ wspania³ym s¹siadem. Mo¿na siê by³o do niego zwracaæ 
o fachow¹ pomoc w wielu sprawach techniczno - budowlanych. 
Nigdy nie odmawia³. Zawsze uœmiechniêty i przystêpny, zaprasza³ 
do siebie na rozmowy. Pozostawi³ swój wypieszczony warzywnik 
i niewielki sad.

Udzia³ w dniu 15 listopada w uroczystoœciach pogrzebowych 
wielu ludzi, œwiadczy o szlachetnoœci ¿ycia i dzia³ania Pana 
Stanis³awa.

Sk³adamy ca³ej rodzinie serdeczne wyrazy wspó³czucia.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Zespó³ Redakcyjny

OP£ATKI WIGILIJNE
Rozpoczêliœmy roznoszenie poœwiêconego op³atka 

wigilijnego. W tym roku, podobnie jak latach ubieg³ych, op³atek 
roznosz¹ panowie z KSM Semper Fidelis: Roman Behnka, Oleg 
Bun, Hieronim Czapowiecki, Grzegorz D¹browski, Jan Hordjuk, 
Jerzy Lisowski, Tadeusz Modrzewski, £ukasz Wolak, £ukasz 
Wolschon i Artur Zelewski. Panowie posiadaj¹ identyfikatory 
oraz pismo polecaj¹ce od ksiêdza Proboszcza. 

Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.
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