
¯yæ w pokoju.

Pragnê wskazaæ wam niektóre kierunki zaanga¿owania 
szczególnie wa¿ne w perspektywie zadañ wychowawczych 
i apostolskich. Przede wszystkim powinniœcie poszukiwaæ 

pokoju jako harmonii i wewnêtrznej zgodnoœci waszej 
osobowoœci i postaw ¿yciowych: pokoju w was samych, który jest 
owocem wewnêtrznych zmagañ, szczerego d¹¿enia do ¿ycia 
zgodnego z w³asn¹ wiar¹, owocem nieustannego wysi³ku, by 
przywróciæ cz³owiekowi nieskazitelnoœæ, harmoniê i piêkno jego 
boskiego pochodzenia.

Tak, musimy pracowaæ - co 
powtarzam z naciskiem na 
œrodowych audiencjach - jako 
ludzie czyœci, w zgodzie z samym 
sob¹ i z w³asnymi obowi¹zkami, 
bez zam¹cania niczego. I w pokoju 
przyjmowaæ powo³anie, które Bóg 
wyznacza, jakiekolwiek by ono 
by³o, choæby wymaga³o najwiêk-
szych poœwiêceñ.

Musicie, “o ile od was zale¿y, 
¿yæ w zgodzie ze wszystkimi 
ludŸmi” (Rz 12,18), poczynaj¹c od 
krêgu w³asnej rodziny i stopniowo 
przenosz¹c wasze pokojowe 
inicjatywy na sferê kontaktów 
indywidualnych, w grupach, w organizacjach.

Wy, bardziej ni¿ ktokolwiek inny, poniewa¿ jesteœcie m³odzi, 
powinniœcie zwyciê¿aæ z³o dobrem, tak¿e i z³o najbardziej 
zestarza³e, najbardziej zaskorupia³e. Teraz wasza kolej: 
dokonajcie wy³omów w murze nienawiœci, nie dajcie siê zwodziæ, 
pobudzajcie do przezwyciê¿enia wszelkich uraz i wszelkiej 
niezdrowej rywalizacji, wszelkiej zawiœci! ...

Za wasz¹ spraw¹ niech zapanuje pokój miêdzy ró¿nymi 
orientacjami kulturalnymi, które zamieszkuj¹ w ludzkich duszach. 
Je¿eli od wszystkich naprawdê wymaga siê odrzucenia przemocy, 
trzeba tak¿e mieæ odwagê rozbrojenia siê z nienawiœci 
ideologicznej i raz jeszcze rozwa¿yæ w³asne zamierzenia 
w rejestrze spraw pokoju. Niech narody stan¹ siê, tak¿e dziêki 
waszym wysi³kom, gor¹c¹ kuŸni¹ pokoju.

Musicie dzia³aæ tak¿e na rzecz pokoju w sferze stosunków 
miêdzynarodowych. I nie tylko po to, by inicjatywy osobiste 
wi¹zaæ œciœle z dzia³aniami wspólnot czy grup, lecz przede 
wszystkim dlatego, ¿e dzia³anie takie jest w mocy was wszystkich.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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foto Wojciech Kapusta

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 styczeñ

Ewangelizacyjna:  Módlmy siê, aby chrzeœcijanie i ci, którzy 
nale¿¹ do innych religii, oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój 
i sprawiedliwoœæ na œwiecie.

STATYSTYKA   PARAFIALNA
za rok 2019

Wed³ug statystyki w naszej Parafii:
-  ochrzczono 75(97) dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o  55(180) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 62(84) m³odych osób,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych w parafii zwi¹zki   
   ma³¿eñskie zawar³o 17(24) par,
- na pogrzebach po¿egnaliœmy 38(36) zmar³ych  parafian.

(w nawiasach podano liczby z 2018 roku)

Rozpocz¹³ siê Nowy Rok 2020,
szczególny rok jubileuszów 

i wydarzeñ:
wielkie jubileusze i wydarzenia 
narodowe, a nawet œwiatowe, 

a tak¿e piêkne jubileusze parafialne.
Chcemy, by by³ to rok pokoju.
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KOŒCIÓ£  P£ACI  PODATKI

Koœció³ katolicki w Polsce – podobnie jak inne Koœcio³y 
i zwi¹zki wyznaniowe – ma obowi¹zek p³aciæ podatki na 
rzecz pañstwa i z tej powinnoœci siê wywi¹zuje. Czyni¹ to 

zarówno koœcielne osoby prawne oraz poszczególni duchowni, 
zarówno prowadz¹cy duszpasterstwo parafialne jak i zatrudnieni na 
umowê o pracê w kuriach, seminariach, na uniwersytetach, 
w szko³ach, itp. 

Art. 55 ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a katolickiego 
w RP mówi, ¿e maj¹tek i przychody koœcielnych osób prawnych 
podlegaj¹ ogólnym przepisom podatkowym, choæ s¹ od tego wyj¹tki 
w postaci ulg czy zwolnieñ przewidzianych przez ustawodawcê.

Opodatkowana jest tak¿e dzia³alnoœæ duszpasterska parafii. 
O powinnoœci wobec fiskusa przypomina tak¿e sam Koœció³. 
W “Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarz¹dzania 
dobrami doczesnymi Koœcio³a” (pkt. 5.11) czytamy, ¿e: “Duchowni, 
którzy osi¹gaj¹ przychody z tytu³u ofiar otrzymywanych z racji 
pe³nienia funkcji duszpasterskich winni op³acaæ zrycza³towany 
podatek dochodowy zgodnie z przepisami z 20 listopada 1998 r. 
w ustawie o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne”.

Duchowni pracuj¹cy w duszpasterstwie parafialnym uiszczaj¹ na 
rzecz pañstwa kwartalnie zrycza³towany podatek dochodowy. Inne 
stawki obowi¹zuj¹ proboszczów, a inne wikariuszy. Fiskus przyjmuje 
za podstawê liczbê mieszkañców (nie liczbê wiernych - Red) parafii 
oraz jej po³o¿enie (wiejska lub miejska). Iloœæ mieszkañców 
przyjmuje siê wed³ug stanu z 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok 
podatkowy. Dane pochodz¹ z organów samorz¹dowych 
prowadz¹cych ewidencjê ludnoœci.

Kwartalna stawka rycza³tu od przychodu proboszczów mo¿e siê 
wahaæ od 434 z³, gdy w parafii mieszka nie wiêcej ni¿ 1000 osób, 
poprzez 1040 z³ w przypadku parafii licz¹cej 10000 mieszkañców, a¿ 
do 1559 z³ dla parafii licz¹cej nie mniej ni¿ 20 tys. mieszkañców.

Stawka rycza³tu dla wikariuszy zale¿y nie tylko od liczby 
mieszkañców parafii, ale te¿ od miejsca jej po³o¿enia. Najni¿sza 
stawka to 131 z³ w przypadku ksiêdza pracuj¹cego w parafii do 1000 
mieszkañców w mieœcie lub gminie do 5000 mieszkañców. 
Natomiast wikariusz z tyle samo licz¹cej parafii w mieœcie miêdzy 5 a 

50 tys. mieszkañców zap³aci co kwarta³ 273 z³, a w przypadku 
miasta powy¿ej 50 tys. mieszkañców – 393 z³. Najwiêksza stawka 
rycza³tu obejmuje wikariusza parafii z ponad 10 tys. mieszkañcami 
w mieœcie ponad 50-tysiêcznym – 503 z³.

Kwoty rycza³tu dla proboszczów i wikariuszy zamieszczone s¹ 
w za³¹cznikach nr 5 i 6 ustawy o zrycza³towanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby 
fizyczne, przy czym co roku s¹ aktualizowane poprzez 
obwieszczenie Ministra Finansów..

Osoby, które posiadaj¹ na terytorium Polski status osoby 
duchownej, podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniom: 
emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie 
ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe osoby duchownej stanowi kwota deklarowana, nie ni¿sza 
od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê. W 2019 r. 
minimalne wynagrodzenie wynios³o 2250 z³ brutto.

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia chorobowe 
i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe.

Wysokoœæ sk³adek na poszczególne rodzaje ubezpieczeñ 
spo³ecznych jest okreœlona w stopach procentowych, jednakowych 
dla wszystkich ubezpieczonych.

Sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i wypadkowe osób duchownych s¹ finansowane przez duchownych 
– w wysokoœci 20% sk³adki oraz Fundusz Koœcielny – w wysokoœci 
80% sk³adki. Sk³adki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i chorobowe finansuj¹ w ca³oœci sami duchowni.

Duchowni podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Podstawa wymiaru sk³adki na obowi¹zkowe 
ubezpieczenie zdrowotne duchownego, który jest podatnikiem 
zrycza³towanego podatku od przychodów osób duchownych to 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracê (2250 z³ br. w 2019 r.),

Sk³adki na ubezpieczenie chorobowe w ca³oœci s¹ finansowane 
przez duchownych.

Korzysta³em z analizy Katolickiej Agencji  Informacyjnej “Koœció³ p³aci podatki”
Bóg zap³aæ Pañstwu Janinie i Zenonowii Millerom za weryfikacjê i uzupe³nienie artyku³u

JJ

W
„Eucharystia daje ¿ycie”.

„Wielka tajemnica wiary”

 pierwsz¹ niedzielê Adwentu – wiecie o tym Bracia 
i Siostry – Koœció³ w Polsce rozpocz¹³ realizacjê 
rozpisanego na trzy lata (2019–2022) programu 

duszpasterskiego zatytu³owanego 

 Eucharystia: wyznawana, celebrowana i œwiêtowana.

Tematem w pierwszym roku liturgicznym 2019–2020, stanie siê 
rozwa¿enie s³ów: 

, poprzedzone biblijnym mottem: 
„[…] abyœcie uwierzyli w Tego, którego [Bóg] 
pos³a³” (J 6, 29). 

W polu uwagi stanie Eucharystia – 
wyznawana. To z niej promieniuje moc na 
wszystkie dziedziny ¿ycia. Nie tylko tego o 
wymiarze koœcielnym, ale tak¿e osobistym. 

Osnow¹ Mszy œw. s¹ s³owa: „Czyñcie to na 
Moj¹ pami¹tkê”. Te s³owa dotycz¹ tak¿e naszego 
dojrza³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, które te¿ ma 
byæ ¿yciem „na Jego pami¹tkê”. Mam byæ ¿yciem, 
które naœladuje Chrystusa, idzie Jego drog¹. Ma byæ kolejn¹ wersj¹ 
tego wspania³ego dzie³a literatury chrzeœcijañskiej „O naœladowaniu 
Chrystusa” Tomasza a Kempis, które od pokoleñ formuje duchowoœæ 
chrzeœcijañskich pokoleñ. [...]

Bracia i Siostry, Drodzy Archidiecezjanie! Przed nami rok 100. 
urodzin Ojca œw. Jana Paw³a II (18 maja). Za wstawiennictwem 
œw. Jana Paw³a II bêdziemy modliæ siê w Archidiecezji Gdañskiej 
i w Rzymie dok¹d w wymiarze narodowym bêdziemy 
pielgrzymowaæ. Ci¹¿y na nas wszystkich wielki d³ug wobec Ojca 
polskiej wolnoœci i solidarnoœci.

To tak¿e rok, w którym bêdziemy prze¿ywaæ beatyfikacjê S³ugi 
Bo¿ego Prymasa Tysi¹clecia Ksiêdza Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego w Warszawie 7 czerwca. To rok stulecia zaœlubin 
Polski  z Morzem w Pucku (10 lutego), gdzie genera³ Józef Haller 
wrzuci³ w morsk¹ toñ platynowy pierœcieñ. To tak¿e rok 40-lecia 
„Solidarnoœci’, tego wichru od morza, który o¿ywi³ Ojczyznê i 
pobratymcze narody.

Nowy rok, który przed nami, to tak¿e moje osobiste 
dziêkczynienie Panu Bogu za piêædziesi¹t lat kap³añstwa 
(14 czerwca) i trzydzieœci lat biskupstwa. Z woli œw. Jana Paw³a II 
pos³ugiwa³em: przez czternaœcie lat jako biskup polowy, cztery lata 
w diecezji warszawsko-praskiej i dwanaœcie lat w Archidiecezji 
Gdañskiej. Dlatego proszê Was: Bracia w kap³añstwie, Osoby ¿ycia 
konsekrowanego i Wiernych o modlitwê, bowiem jej potrzebujê. 
W tym duchu dzielê siê op³atkiem i ¿yczê b³ogos³awionych, 
radosnych œwi¹tecznych dni, w znaku Narodzenia Pañskiego.

Z Orêdzia Ks. Abpa S³awoja Leszka G³ódzia, 
Metropolity Gdañskiego, na Bo¿e Narodzenie AD 2019

EUCHARYSTIA: WYZNAWANA, CELEBROWANA I ŒWIÊTOWANA
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WSPOMNIENIA Z ORANU 1

SPIRITUS MOVENS

Ponad rok temu, bo 8-go grudnia 2018 roku, odby³a siê, w Algierii, 
w Oranie, pierwsza beatyfikacja w kraju muzu³mañskim. Wyniesiono 
na o³tarze 19 mêczenników, w tym biskupa Oranu. Spróbujê 

przybli¿yæ nieco czytelnikom jak - ponad 40 lat temu, „otar³em” siê o ¿ycie 
duchowe tamtejszej wspólnoty chrzeœcijan – w tym nas Polaków.

W latach 1978 do 1989 – z kilkuletnimi przerwami, pracowa³em na 
zbiorowych kontraktach Centromoru w stoczni w Mers – el Kebir, mieœcie 
le¿¹cym oko³o 6 km na zachód od Oranu. W tych latach w rejonie diecezji 
orañskiej pracowa³o kilkuset polskich kooperantów zarówno na kontraktach 
indywidualnych jak i na zbiorowych, co wraz z rodzinami tworzy³o ponad 
1000 osobow¹ poloniê. W Oranie by³ oczywiœcie polski konsulat i polska 
szko³a podstawowa.

Ale „spiritus movens” polskiej spo³ecznoœci znajdowa³ siê nie 
w polskim konsulacie, ale przy Boulevard Emir Abdelkader 37, 
w obszernym mieszkaniu na pierwszym piêtrze, w którym mieœci³o siê 
zgromadzenie polskich sióstr serafitek, czyli Córek Matki Bo¿ej Bolesnej. 
By³y to cztery zakonnice: najstarsz¹ siostr¹ by³a prze³o¿ona, siostra 
Florencja Siwek oraz trzy m³odsze siostry 
Lidia, Kinga Szel¹gowicz i Zyta, któr¹ wkrótce 
zast¹pi³a siostra Radzis³awa Sarkowicz. 
Florencja, Lidia i Kinga by³y wykwali-
fikowanymi pielêgniarkami, pracuj¹cymi 
w jednym ze szpitali w Oranie. Po kilku latach 
do³¹czy³a do nich siostra Paula. Pamiêtam jak 
siostra Kinga uskar¿a³a siê, ¿e nie mo¿e 
oduczyæ miejscowych m³odszych pielêgniarek, 
wyci¹gania korków z butelki z lekarstwem … 
zêbami! Poza prac¹ w szpitalu, siostry uczy³y 
religii dzieci i m³odzie¿ – nie tylko polsk¹. To 
one by³y inicjatorkami uroczystoœci  
zwi¹zanych z – wówczas zakazanym w PRL-u, 
œwiêtem Konstytucji 3-go Maja. 

To od siostry Kingi dowiedzia³em siê, ¿e 
ówczesny biskup Oranu, Henri Teissier, jest jednym z synów niewierz¹cego 
francuskiego genera³a Teissier, dowódcy garnizonu w Oranie, w czasach, 
gdy Algieria by³a zamorskim terytorium Francji. Wiele lat póŸniej czytaj¹c 
ksi¹¿kê Carlo Caretto „Listy z pustyni”, sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z listów 
pisanych do swojej siostry, przez b³ogos³awionego Karola de Foucauld, 
niezwykle barwnej postaci, który swe pustelnicze ¿ycie, spêdzi³ wœród 
algierskich Tuaregów, znalaz³em tam jego rozwa¿ania na temat m³odego, 
niewierz¹cego, niezwykle szlachetnego i „porz¹dnego” cz³owieka, 
porucznika Teissier. Pewnie nigdy nie przypusz-cza³, ¿e ten niewierz¹cy, 
wówczas zaledwie porucznik, bêdzie ojcem biskupa Oranu, a od 1980 roku 
arcybiskupa Algieru! 

Niezbadane s¹ œcie¿ki Pana, po których nas prowadzi. 
Pewnego dnia, podczas realizowania mojego pierwszego kontraktu 

w Algierii, w maju 1978 roku, podszed³ do mnie kolega – Eugeniusz S., który 
ju¿ kilka lat pracowa³ w Algierii i zapyta³, czy bêd¹c architektem, nie 
w³¹czy³bym siê w przygotowania, zwi¹zane ze œwiêtem Zes³ania Ducha 
Œwiêtego: 

„Z okazji œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego, w tradycji koœcio³a 
w Algierii, po uroczystej mszy œwiêtej, odbywaj¹ siê spotkania o charakterze 
ekumenicznym, po³¹czone z prezentacj¹ kultury danej wspólnoty narodowej. 
Jest nas Polaków w diecezji orañskiej ponad tysi¹c – stanowimy po 
Francuzach najliczniejsz¹ grupê narodowoœciow¹, wiêc powsta³ pomys³, 
aby w jednej z kaplic, w siedzibie biskupa na Saint Eugéne, urz¹dziæ wystawê 
o Polsce”.

Otrzymaliúmy do zagospodarowania kaplicæ o powierzchni okoùo 
50 m². W grupie kilku polskich kooperantów lub ich ¿on, a tak¿e kilku 
kolegów stoczniowców, przygotowywaliœmy nasz¹ ekspozycjê, na któr¹ 
sk³ada³y siê w znacznej mierze posiadane w domach polskich kooperantów 
wyroby charakterystyczne dla naszej kultury. Scenariusz wystawy by³ 
wczeœniej przygotowany przez wspomniane polskie siostry zakonne, 
wspierane przez architektów i lekarki pracuj¹ce na indywidualnych 
kontraktach z „Polservisu”. Ale g³ównym akcentem, który ustali³ „komitet 
organizacyjny”, mia³y byæ trzy ogromne plansze prezentuj¹ce Miko³aja 
Kopernika, króla Jana III Sobieskiego i Mariê Sk³odowsk¹ – Curie, które 
mia³em napisaæ. A przede wszystkim obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej na 
tle prawdziwych k³osów i ogromnej bia³o czerwonej tkaniny z or³em. Gdy 
ju¿ by³o wszystko przygotowane, trzeba by³o to zamontowaæ na 6-cio 
metrowej wysokoœci œcianie kaplicy. Stanêliœmy w gronie kilku ksiê¿y, 
zastanawiaj¹c siê jak je tam umieœciæ, gdy podszed³ do nas jakiœ szczup³y, 

o ascetycznej, ale sympatycznej twarzy ksi¹dz. W Algierii ksiê¿a, poza 
koœcio³em, chodzili ubrani „po cywilnemu”, ale zawsze z krzy¿ykiem 
w klapie marynarki, dlatego pozna³em, ¿e to podszed³ do nas ksi¹dz. Gdy 
zorientowa³ siê, ¿e zastanawiamy siê sk¹d wzi¹æ tak d³ug¹ drabinê, aby 
siêgnê³a na wskazan¹ przeze mnie wysokoœæ, powiedzia³:

„Allez'y avec mois, mosieur, s'il vous plais.”
Poszed³em za nim na zaplecze, istniej¹cego w obrêbie kurii 

niewykoñczonego koœcio³a i znalezion¹ tam odpowiedniej d³ugoœci drabinê, 
razem przynieœliœmy. Gdy ksiê¿a odeszli do swoich zajêæ, S³awek I., który 
te¿ ju¿ kilka lat pracowa³ w Oranie, zapyta³ mnie:

„Wiesz, z kim nios³eœ drabinê?”
„Z ksiêdzem” – odpowiedzia³em.
„Z biskupem Oranu” – uzupe³ni³ z figlarnym 

uœmiechem.
Nigdy nie zgad³bym, ¿e nios³em drabinê razem z hierarch¹ koœcielnym, 

biskupem Oranu, monsignore Henri Teissier.
Parê miesiêcy póŸniej, we wrzeœniu, ksi¹dz biskup odwiedzi³ – razem 

z polskimi siostrami serafitkami nasz¹ parafiê w Aïn el Turku – wówczas 
proboszczem by³ w podesz³ym ju¿ wieku, per Joseph Gochet. Wiedz¹c ilu 
jest w niej Polaków, stoczniowców z Wybrze¿a, odprawi³ mszê œwiêt¹, 
czytaj¹c msza³ po polsku. Uczy³ siê jêzyka polskiego i w tej nauce … ja mu 
pomaga³em. Na proœbê naszych zakonnic nagrywa³em na taœmê 

magnetofonow¹ rozmówki z podrêcznika do 
nauki jêzyka polskiego dla Francuzów.

Na pocz¹tku listopada 1979 roku, w któryœ 
weekend, przyjecha³y do mnie, do bungalowu 
w Les Andalouses polskie siostry zakonne – 
Kinga i Radzis³awa, z proœb¹, aby wspólnymi 
si³ami z kolegami, zbudowaæ szopkê 
bo¿onarodzeniow¹, która bêdzie postawiona 
w katedrze w Oranie. Siostry chc¹ wykorzystaæ 
fakt, ¿e tylu jest aktualnie kooperantów z Polski 
– poza nami stoczniowcami w diecezji 
orañskiej pracowa³o wielu Polaków w tym m. 
in. wyk³adowcy z Politechniki Gdañskiej 
i zaakcentowaæ to, przybli¿aj¹c katolikom 
z innych narodów trochê polskiej tradycji 
zwi¹zanej ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.  

„Figurki s¹ w katedrze – chodzi tylko o zbudowanie samej szopki” 
wyjaœni³y. Oczywiœcie podjêliœmy siê tego zadania. Po ustaleniu z siostrami, 
jakiej wielkoœci s¹ te figurki, narysowa³em wymiarowy szkic szopki. Szopka 
mia³a byæ zbudowana z „bali”, po³¹czonych na zr¹b, ale bez przedniej œciany 
i przykryta wysokim, dwuspadowym, pokrytym „gontami”, dachem. 
W tygodniu, po pracy i posi³ku rozpocz¹³em – przy wspó³pracy 
wspó³lokatora bungalowu Gienka K., „obróbkê” bali do zbudowania œcian i 
konstrukcji dachu. Choæ wielu kolegów jeŸdzi³o w weekendy do koœcio³a, to 
nie kwapili siê nam z pomoc¹. A jeden z nich, nota bene technolog drewna – 
„zatroskany”, zapyta³ siê mnie: 

 „A ty siê nie boisz tak na tarasie, oficjalnie montowaæ t¹ szopkê, 
przecie¿ to widaæ?”

„Nie, a dlaczego mam siê baæ” – odpowiedzia³em pytaniem,
„No przecie¿ mog¹ ciê wyrzuciæ z kontraktu.” 
Tak siê widaæ ba³ ujawniæ swoj¹ chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ. On 

zakoñczy³ kontrakt po dwóch latach, a ja po czterech i potem jeszcze 
dwukrotnie by³em zatrudniony na rocznych kontraktach w stoczni w Mes el 
Kebir – z woli obu stron, algierskiej i polskiej. Ale nie ba³ siê, ¿e wyrzuc¹ go z 
kontraktu, zadeklarowany – wówczas, ateista Bogdan A. – za kilkanaœcie lat 
jeden z jego synów wst¹pi³ do klasztoru, a Bogdan wróci³ na ³ono Koœcio³a 
Katolickiego, i to on w³¹czy³ siê spontanicznie do pomocy. To dziêki jego 
talentowi, szopkê uda³o siê zmontowaæ zgodnie ze sztuk¹ ciesielsk¹ i pokryæ 
dach „gontami”. Szopka po skoñczeniu, mia³a prawie 2,5 metra wysokoœci 
i prezentowa³a siê okazale. Po ustawieniu figurek i dodaniu innych 
elementów dekoracyjnych – jak gwiazda i anio³y, a tak¿e siana oraz 
otoczenia imituj¹cego ska³y i ziemiê, wygl¹da³a imponuj¹co. 

W trakcie uroczystoœci zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem 
szopka wzbudza³a niek³amany zachwyt i by³a fotografowana zarówno przez 
Polaków jak i wiernych z innych narodowoœci. „Nasza” szopka by³a 
wystawiana równie¿ na nastêpnych œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.

Samotni polscy kooperanci – nie tylko stoczniowcy, w sumie 80 osób 
(!)– w tym i ja spêdziliœmy wigiliê w 1979 roku – czêœciowo razem 
z biskupem Oranu Henri Teissier, u sióstr serafitek, ³ami¹c siê op³atkiem, 
a potem œpiewaj¹c kolêdy i spo¿ywaj¹c przygotowane przez siostry potrawy. 
Po raz pierwszy us³ysza³em wówczas, jak pastora³kê „Oj Maluœki, Maluœki”, 
œpiewaj¹ góralki – wszak siostry Ilidia i Radzis³awa urodzi³y siê na Podhalu.

Dalszy ci¹g na str. 4

Widok Oranu z masywu górskiego Santa Cruz



4 RODZINA   OSOWSKA  NR 1(235)                                                                                                       

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Rita - zakonnica
patronka spraw: ma³¿eñskich, rodzinnych i beznadziejnych 

(1380 - 1457)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 22 maja

Od Adwentu w naszym koœciele pojawi³a siê figura œw. Rity. 
Ksi¹dz proboszcz dokona³ poœwiêcenia tego postumentu 
ufundowanego przez rodzinê zafascynowan¹ postaci¹ tej 

patronki. Chcia³bym wobec tego trochê przybli¿yæ naszym 
czytelnikom tê niezwyk³¹ œwiêt¹.

Urodzi³a siê w Roccaporena w roku 
1380 w rodzinie dosyæ dobrze sytu-
owanej.  By³a jedynaczk¹ d³ugo 
oczekiwan¹ i wymodlon¹. Byli religijni, 
ale zupe³nie nie rozumieli córki, która 
marzy³a o ¿yciu zakonnym. Wybrali dla 
niej mê¿a - syna bogatego m³ynarza. Nie 
by³a w ma³¿eñstwie szczêœliwa, bo m¹¿ 
by³ gwa³towny i rozrywkowego usposo-
bienia. Po narodzinach bliŸniaków trochê 
siê ustatkowa³. Ale w wyniku sporów i 
awantur zosta³ zamordowany. Dorasta-
j¹cy synowie przez otoczenie i krewnych 
oraz œrodowisko miasteczkowe zostali 
wychowani w obyczaju wendetty. Rita czyni³a nadludzkie wysi³ki, 
prosi³a i szczególnie siê modli³a, by synów odwieœæ od zwyczaju 
wendetty.

Nie widz¹c innej rady, prosi³a Jezusa, by raczej jej synów zabra³, 
ni¿ mieliby uczestniczyæ w kolejnych zabójstwach. W czasie zarazy 
obaj umarli. Zosta³a sama.

Postanowi³a wst¹piæ do zakonu. Prze³o¿ona postawi³a 
warunek:najpierw ma pojednaæ sk³ócone rodziny, a potem ma siê 
zg³osiæ. Trzy lata perswazj¹, rozmowami, a zw³aszcza modlitw¹ 
doprowadzi³a do zgody i zaniechania zemsty. Zosta³a przyjêta.

Ludzie z okolic byli przekonani o jej œwiêtoœci, dlatego 
z ró¿nymi problemami, zw³aszcza ma³¿eñskimi i rodzinnymi, 
zwracali siê do niej o modlitwê. Ona sama zaœ prosi³a Jezusa, by 
mog³a cierpieæ dla zbawienia ludzi. St¹d stygmaty mêki Pañskiej. 
Tradycja g³osi, i¿ podczas modlitwy z korony cierniowej Zbawiciela 
spad³ jeden cierñ i ugodzi³ j¹ w czo³o. Rana nie chcia³a siê zagoiæ, 
nadto wydawa³a okropny smród. 

Nie mog³a przebywaæ z innymi zakonnicami ani w kaplicy, ani 
w jadalni; spa³a w osobnej czêœci klasztoru. Przyjmowa³a te straszne 
doœwiadczenia i ofiarowywa³a w intencji ludzi, którzy prosili 
o modlitwê. Tak ¿y³a w klasztorze Cascia blisko 40 lat.

Dopiero przed œmierci¹ Pan Jezus od tego cierpienia j¹ uwolni³. 
W styczniu 1457 roku zachorowa³a. Gdy przyjació³ka zapyta³a, co 
mo¿na dla niej zrobiæ, Rita odpowiedzia³a, przynieœ mi ró¿e 
z ogródka, któr¹ tam kiedyœ zasadzi³a. Zima, a jednak kwitn¹ca ró¿a 
siê znalaz³a i odt¹d ten w³aœnie kwiat bêdzie szczególnym znakiem 
kultu œw. Rity.

Zmar³a 22 maja. Do dziœ w nabo¿eñstwach ku czci œw. Rity 
ludzie uczestnicz¹ z ró¿ami, które poœwiêcone zanoszone s¹ do 
chorych na duszy i ciele. A owoce s¹ zdumiewaj¹ce.

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. 

WSPOMNIENIA Z ORANU
Dokoñczenie ze str 4

Czas szybko mija³ i zbli¿a³y siê Œwiêta Wielkiej Nocy 1980 roku, wiêc 
polskie siostry zakonne, zadba³y o nasze dusze i sprowadzi³y do koœcio³a 
w Aïn el-Turku ksiêdza Malewicza, abyœmy mogli siê - „raz oko³o Wielkiej 
Nocy”, wyspowiadaæ. Po mszy rezurekcyjnej odprawionej w katedrze, 
spotkaliœmy siê - grupka Polaków i polskie siostry, z biskupem Henri Teissier. 
To wtedy biskup, za¿artowa³ w polskim jêzyku – jestem przekonany, ¿e 
œwiadomie siê przejêzyczy³, nawi¹zuj¹c do obyczaju muzu³manów, gdy 
powiedzia³, wskazuj¹c na polskie zakonnice:

„Ja mam tu cztery polskie ¿ony.” 
W drugiej po³owie kwietnia uczestniczyliœmy w uroczystej Mszy 

Œwiêtej z okazji 25-ciolecia kap³añstwa ksiêdza biskupa. Tego samego roku, 
po oœmiu latach kierowania Koœcio³em w diecezji orañskiej, zosta³ 
20 grudnia 1980 roku, mianowany przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II-go, 
koadiutorem - wówczas ju¿ 77-cio letniego, kardyna³a Léon Duval. Wkrótce 
Ojciec Œwiêty mianowa³ go arcybiskupem Algieru. 

Na Œwiêto Zes³ania 
Ducha Œwiêtego w 1980 
roku, ¿ona jednego 
z mieszkaj¹cych w Ora-
nie kolegów techno-
logów, z wykszta³cenia 
skrzypaczka, zaprag-
nê³a, aby na piknikowym 
spotkaniu  po mszy 
œwiêtej, polskie dzieci 
zaprezentowa³y jakiœ 
polski taniec. Wybór 
p a d ³  n a  p o l o n e z a  
Micha³a Ogiñskiego - 
„Po¿egnanie Ojczyzny”! 
Muzyka  mia ³ a  byæ  
odtwarzana z kasety magnetofonowej, na której zamierza³a nagraæ nasz 
œpiew. „Nasz”, czyli zespó³ z³o¿ony z sióstr zakonnych Kingi, Lidii 
i Radzis³awy oraz pani Jadwigi Komorowskiej – ojciec przysz³ego 
prezydenta Polski pracowa³ w tym czasie na Uniwersytecie Technicznym 
w Oranie – USTO i mnie.  I dzieci polskich kooperantów, pracuj¹cych na 
indywidualnych kontraktach Polservice'u, zatañczy³y w polskich strojach 
ludowych poloneza przed, pochodz¹cymi z ró¿nych narodowoœci, 
zgromadzonymi na Saint Eugéne, uczestnikami pikniku. A mój udzia³ 
w przygotowaniu Zielonych Œwi¹tek, nie ograniczy³ siê li tylko do 

uczestniczenia w nagraniu œpiewu, ale podobnie jak i w poprzednich latach, 
„uleg³em” proœbom sióstr serafitek i wykona³em okolicznoœciow¹ 
dekoracjê – w tym symbolizuj¹c¹ Ducha Œwiêtego, go³êbicê. 

Nie ostatni to raz „ulega³em” ich proœbom m. in. w listopadzie tego 
roku „piêknie wykaligrafowa³em” - u³o¿ony przez ksiêdza Malewicza, tekst 
¿yczeñ polskich kooperantów z Oranu, przes³anych z okazji œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, Ojcu Œwiêtemu, Janowi Paw³owi II. Tekst ozdobi³em 
okolicznoœciowym rysunkiem.  

Zbli¿a³y siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1980 roku, kolejne œwiêta bez 
rodziny.  Wielu z nas by³o na mszy wigilijnej w katedrze, a w drugi dzieñ 
œwi¹t, biskup Oranu odprawi³ po polsku mszê œwiêt¹ w naszym parafialnym 
koœciele w Aïn el Turk'u - dla mieszkaj¹cych w oœrodku turystycznym Les 
Andalouses polskich stoczniowców. 

Jak siê wkrótce okaza³o, by³o to nasze ostatnie spotkanie z biskupem 
Henri Teissier, który zosta³ przeniesiony z pocz¹tkiem lutego 1981 roku do 
Algieru.

Andrzej Lerch

Nasz chór w potrzebie!
Kierujemy siê do naszych parafian z du¿¹ proœb¹. My 

Chórzyœci nie wiemy, czy Pañstwo maj¹ informacjê, ¿e Chór 
pracuje ca³y czas w niedoborze kadrowym i ma du¿¹ traumê 
w procesie szykowania siê do swoich wystêpów. Proszê sobie 
wyobraziæ, ¿e w g³osach mêskich tj. basach i  tenorach wystêpuj¹ 
tylko po trzy osoby, a powinno byæ co najmniej po piêciu panów. 
W g³osach kobiecych te¿ s¹ sta³e niedobory w granicach od 3 do 5 
osób. Praktycznie nie wiemy ju¿ co robiæ. Na wa¿niejsze koncerty 
musimy po¿yczaæ œpiewaków z innych chórów. Od samego 
pocz¹tku nie by³o nas za wiele, ale przecie¿ na co dzieñ istnieje 
ruch kadrowy, np. w najbli¿szym czasie ubêd¹ nam dwie osoby 
z racji zmiany miejsca zamieszkania na sta³e do innych miast, jak 
np. do M³awy. Problem jest du¿y, a prze³amaæ go mog¹ nowi 
ochotnicy do œpiewania w chórze; warunek - kochaæ œpiew 
i potraktowaæ to swoje hobby powa¿nie. Jeszcze jest w nas 
nadzieja na pozyskanie nowych przyjació³. Próby w poniedzia³ki 
o godz.18.30 w salce nr 2.
Zapraszaj¹:
Dyrygent Magdalena Nanowska, Prezes Konrad Hoga oraz ca³y zespó³

Front katedry w Oranie - wspó³czeœnie jest to Biblioteka G³ówna
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