
Wejœæ w siebie

Wielki Post jest czasem wejœcia w siebie. Jest okresem 
szczególnego przestawania z Bogiem w ukryciu 
w³asnego serca i w³asnego sumienia. W takim 

wewnêtrznym obcowaniu z Bogiem dokonuje siê w³aœciwe 
dzie³o Wielkiego Postu: dzie³o nawrócenia.

W takim wewnêtrznym ukryciu i obcowaniu z Bogiem 
samym w ca³ej prawdzie w³asnego serca i w³asnego sumienia, 
odzywaj¹ siê s³owa takie, jak s³owa psalmu 51: jedno z 
najwiêkszych wyznañ, jakie kiedykolwiek cz³owiek uczyni³ 
swojemu Bogu:

“Zmi³uj siê nade mn¹ Bo¿e, w ³askawoœci swojej,
w ogromie swej litoœci zg³adŸ moj¹ nieprawoœæ,
obmyj mnie zupe³nie z mojej winy
i oczyœæ mnie z grzechu mojego.
Uznajê bowiem nieprawoœæ moj¹,
a grzech mój jest zawsze przede mn¹.
Przeciwko Tobie zgrzeszy³em
i uczyni³em, co z³e jest przed Tob¹” (Ps 51 (50), 3-4).
S¹ to s³owa oczyszczaj¹ce. S³owa przemieniaj¹ce. 

Przemieniaj¹ cz³owieka wewnêtrznie - i s¹ œwiadectwem 
przemiany.

Odmawiajmy te s³owa czêsto 
w czasie Wielkiego Postu. A nade 
wszystko starajmy siê odnaleŸæ 
tego ducha, który je o¿ywia. To 
wewnêtrzne tchnienie, które z tymi 
w³aœnie s³owami zwi¹za³o moc 
nawrócenia.

Czas Wielkiego Postu jest 
bowiem w i s toc ie  r zeczy  
wezwaniem do nawrócenia. 
“Pobo¿ne uczynki”, o których 
mowa w Ewangelii, otwieraj¹ ku 
temu drogê. Spe³niajmy je, o ile 
mo¿noœci. Ale przede wszystkim 
starajmy siê o wewnêtrzne 
spotkanie z Bogiem w ca³ym 
naszym ¿yciu, we wszystkim, co 
siê na nie sk³ada - i tê g³êbiê 
nawrócenia ku Niemu, jaka 
promieniuje z pokutnego psalmu.

“W imiê Chrystusa prosimy: 
pojednajcie siê z Bogiem” (2Kor 
5,20). Tak pisze Aposto³ do 
Koryntian.

I tak przemawia Koœció³ - 
Matka nasza do wszystkich swoich 
dzieci. Zarówno dzisiaj, w pierw-
szych dniach Wielkiego Postu, jak 
te¿ w ci¹gu ca³ego tego okresu.

“Pojednajcie siê z Bogiem” - gdy¿ On tyle uczyni³ dla 
pojednania z nami.

Jan Pawe³ II, L’Osservatore Romano, 1983 nr 2 s. 8
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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
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na luty

Powszechna:  Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w rêce 
pozbawionych skrupu³ów handlarzy ludzi, by³ s³yszany i brany pod 
uwagê.

INFORMACJE PARAFIALNE

Droga Krzy¿owa

 
Gorzkich ¯alów 

Uroczystoœæ  odbêdzie siê w naszej parafii 
5 marca, w czwartek, o godz. 18.00. Szafarzem sakramentu bêdzie 
ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ Metropolita Gdañski.

Sakramentu Bierzmowania

W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu  bêdzie odprawiana  
piêæ razy i tak: 
o godz. 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godz. 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa
o godz. 17.00. Kazania pasyjne w tym roku g³osiæ bêdzie 

ksi¹dz Dawid Szabowski.

Od poniedzia³ku 24 lutego powróciliœmy do górnego koœcio³a, czyli 
Msze œwiête w dni powszednie i Msze œwiête niedzielne (poza 9.00) bêd¹ 
odprawiane w górnym koœciele.

WIELKI  POST

OKRES WIELKIEGO POSTU...
... to czas poprzedzaj¹cy i przygotowuj¹cy, przez praktyki 

pokutne: post, ja³mu¿nê i modlitwê, do Triduum Paschalnego. Trwa 
on od Œrody Popielcowej do Mszy œwiêtej Wieczerzy Pañskiej 
wy³¹cznie. Jest to tak¿e okres na wype³nienie obowi¹zku Komunii 
œwiêtej wielkanocnej.

Za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¿ali w Wielkim Poœcie oraz 
za odprawienie Drogi Krzy¿owej mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod 
zwyk³ymi warunkami.

Tak¿e odpustu zupe³nego udziela siê wiernemu, który przy 
spe³nieniu zwyk³ych warunków:
a) w jakikolwiek Pi¹tek Wielkiego Postu odmówi po Komunii œw. 
modlitwê:
“Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z 
najwiêksz¹ gorliwoœci¹ ducha proszê Ciê i b³agam, abyœ wszczepi³ w moje 
serce najwy¿sze uczucia wiary, nadziei i mi³oœci oraz prawdziw¹ skruchê za 
moje grzechy i siln¹ wolê poprawy. Oto z sercem przepe³nionym wielkim 
uczuciem i z boleœci¹ ogl¹dam w duchu Twoje piêæ ran i myœl¹ siê w nich 
zatapiam, pamiêtaj¹c o tym, dobry Jezu, co ju¿ prorok Dawid w³o¿y³ w Twoje 
usta: <<Przebodli rêce moje i nogi, policzyli wszystkie koœci moje>> 
(Ps 22,17)”,   lub
b) przez trzy dni bêdzie uczestniczyæ w rekolekcjach,  lub
c) sam odprawi nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, b¹dŸ pobo¿nie siê 
w³¹czy w odprawiane przez Ojca œw. transmitowane w telewizji lub 
radio,  lub
d) weŸmie pobo¿ny udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯alów 
w jakimkolwiek koœciele na terenie Polski.
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W tym roku wypada 100-lecie przy³¹czenia Pomorza do 
odrodzonego Pañstwa Polskiego po 123 latach zaborów. 
Na Pomorzu te zabory trwa³y jeszcze d³u¿ej: od 

pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku do 1920 roku. A¿ 148 lat, 
prawie pó³tora wieku. Mimo tak d³ugiego okresu czasu ¿ywio³ Polski 
wyraŸnie ró¿ni³ siê religi¹ od ¿ywio³u niemieckiego, a w³aœciwie 
mówi³o siê o gnêbi¹cych katolików Prusakach. O sile polskiego 
katolicyzmu podczas zaborów œwiadcz¹ wybudowane ze sk³adek 
Polaków, koœcio³y z charakterystycznej czerwonej ceg³y. 
Przyk³adowo: koœció³ œw. Józefa w Koszalinie (wybudowany w latach 
1869-1870) i koœció³ œw. Trójcy w Bydgoszczy (1910-1912). 
W mniejszych miejscowoœciach polscy katolicy pomimo pruskich 
rz¹dów tak¿e budowali koœcio³y np. w Zblewie (1870-1882), w £êgu 
(1885-1887). Dzisiaj w bardzo wycofany, ma³o ¿ywio³owy, ale za to 
nadzwyczaj medialny sposób, pragniemy wyraziæ wdziêcznoœæ 
naszym przodkom, którzy têsknili za 
niepodleg³¹ Polsk¹ i zrealizowali swoje 
marzenie o w³asnej pañstwowoœci. 

Chcê przypomnieæ rolê naszego 
polskiego Gdañska – stolicy Pomorza, 
z punktu widzenia pomorskich œrodowisk 
tworz¹cych ³añcuch wydarzeñ, które 
spowodowa³y znaczny wzrost polskich uczuæ 
patriotycznych i niektóre z nich by³y cich¹ 
zapowiedzi¹ lub wrêcz obietnic¹ Niepo-
dleg³ej Polski:

1)  pielgrzymka Polaków z trzech 
zaborów do Rzymu na 50-lecie biskupstwa Piusa IX w dniu 6 czerwca 
1877 r. Papie¿ nakreœli³ Polakom program drogi do niepodleg³oœci, 
wskazuj¹c na najwiêkszego wroga, który upokarza – grzech. Trzy 
tygodnie po tej audiencji, 27 czerwca 1877 r., rozpoczê³y siê 
objawienia Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie;

2) objawienia Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie z 1877 roku 
przynios³y na Pomorze do diecezji Che³miñskiej renesans modlitwy 
ró¿añcowej, abstynencji i budzenie siê œwiadomoœci narodowej. 
Polacy pozbawieni w³asnego  pañstwa, zmuszani do porzucania 
polskiej mowy, zaczynali byæ dumni s³ysz¹c, ¿e Matka Bo¿a mówi po 
polsku (w latach 1877-1880 Gietrzwa³d odwiedzi³o ponad milion 
polskich p¹tników, co stanowi³o 10 procent spo³eczeñstwa Polaków). 
Na proœbê ks. proboszcza, Bogurodzica potwierdzi³a, ¿e obraz Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej wisz¹cy w koœciele gietrzwa³dzkim od 
czasów potopu szwedzkiego, od 1660 r.: „(...) jest cudownym”;

3) powiêkszenie trzykrotne diecezji che³miñskiej bull¹ papie¿a 
Piusa VII z 1821 r. W³¹czenie dotyczy³o tak¿e terenów Pomorza 
Gdañskiego od œredniowiecza nale¿¹ce do diecezji w³oc³awskiej 
(Archidiakonat Pomorski). Bp Diecezji Leon Redner (1886-1898) 
piêtnowa³ codzienne przesiadywanie w karczmie,  wprowadzi³ 
kazania w jêzyku polskim w koœciele œw. Józefa w Gdañsku, 
przemawia³ na wizytacjach do wiernych po polsku. Jego nastêpca 
bp Augustyn Rosentreter (1899-1926) nie s³ucha³ zakazu w³adz 
pruskich nauczania religii po polsku i nie wykona³ nakazu rz¹du 
pruskiego o wydaleniu alumnów nale¿¹cych do Zwi¹zku Filomatów 
Polskich;

4) w³¹czenie siê Pomorzan w dzia³alnoœæ Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego (dla Pomorza, Œl¹ska i Wielkopolski) w Poznaniu 
w grudniu 1918 r. i nastêpnie kontynuowanie prac w radach ludowych 
ówczesnej polskiej w³adzy samorz¹dowej;

5) owacyjne przyjêcie przez Poloniê Gdañska Ignacego Jana 
Paderewskiego 25 grudnia 1918 r., który zachêca³ gdañskich Polaków 
do wytrwania i oczekiwania na powrót Pomorza do Macierzy;

6)  rozwój Organizacji Wojskowej Pomorza licz¹cej oko³o 10 tys. 
przeszkolonych cz³onków, która pilnowa³a w³asnoœci przed 
wywiezieniem i w sposób utajniony przygotowywa³a w 1919 r. 
powstanie na Pomorzu, maj¹ce byæ rozszerzeniem Powstania 
Wielkopolskiego, a nastêpnie pomaga³a gen. Hallerowi w przejmo-
waniu Pomorza od Niemców;

7) stworzenie z pomorskich ochotników kadrowego 
63. Toruñskiego Pu³ku Strzelców i 16. Dywizji Strzelców 
Pomorskich (póŸniejsza 16. Dywizja Piechoty (Pomorska) 
z pu³kami 64. Grudzi¹dzkim, 65.  Starogardzkim, 66. Kaszubskim 
16. Pu³kiem Artylerii Polowej) oraz chlubny udzia³ w wojnie polsko 
– bolszewickiej 1920 r.;

8) objêcie w posiadanie wybrze¿a morskiego, które by³o 
g³êboko prze¿ywane przez polskie spo³eczeñstwo i symbolicznie 
okreœlone jako „Zaœlubiny Polski z Morzem” by³o zarazem 
manifestem politycznym wiernoœci Pomorzan, którzy utrzymali 
polskoœæ po tak d³ugiej wielopokoleniowej niewoli;

9) dzia³alnoœæ gimnastycznych placówek „Soko³a” 
i kultywowanie bohaterskich czynów w Towarzystwach 
Powstañców i Wojaków;

10) kontynuacj¹ tego œrodowiska polskiego by³a walka Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” z najeŸdŸc¹ niemieckim 
w czasie II wojny œwiatowej.

Polonia z Gdañska, jak przysta³o na mieszkañców per³y 
z korony god³a polskiego, by³a 
pomys³odawc¹ „Zaœlubin Polski 
z Morzem” i gdyby to by³o mo¿liwe 
uroczystoœæ ta by³aby w Gdañsku - co 
wyra¿a³a t³umna, godzinna manifestacja 
ludnoœci polskiej Wolnego Miasta 
Gdañska na czeœæ gen. Hallera w dniu 10 
lutego 1920 r. Ówczesne gazety 
podkreœla³y jak wielkie wzruszenie 
ogarnê³o witaj¹cych reprezentuj¹cego 
Polsk, w ten pamiêtny dzieñ gen. Józefa 
Hallera, którego równie¿ to uczucie 

dotknê³o. Ka¿dy mia³ poczucie donios³oœci i wielkoœci chwili. 
Celny by³ te¿ wybór symboli: obr¹czki œlubne. Jedna wrzucona do 
Morza, a drug¹ nosi³ gen. Haller na palcu a¿ do swojej œmierci. 
Obecnie ta bezcenna pami¹tka znajduje siê w Muzeum w Licheniu. 
Tam te¿ s¹ i inne pami¹tki po Generale, który by³ najbardziej 
Maryjny z polskiej generalicji XX w., o czym œwiadczy jego 
udokumentowane ¿ycie i odznaczenie nadane przez papie¿a. 
Bardzo religijny i tak wychowywa³ m³odzie¿ m.in. przez 
harcerstwo. Odznaczony Gwiazd¹ i Krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego, 
Krzy¿em Virtuti Militari, Krzy¿em Walecznych i wieloma innymi. 
Honorowy Obywatel Warszawy z 1919 roku, wybra³ i pokocha³ 
Pomorze i tutaj zamieszka³. O Morzu Ba³tyckim mówi³: „Okno na 
œwiat”. W rozkazie do ¿o³nierzy Frontu Pomorskiego o Pomorzu 
napisa³: „Wstêpuj¹c na ziemiê œwiêt¹ polsk¹ z serdeczn¹ radoœci¹ 
ca³ujemy j¹ jak relikwiê i poprzysiêgamy broniæ jej przed ka¿dym 
najazdem”. Na otwarciu uroczystoœci nad Zatok¹ Puck¹ z dum¹ 
powiedzia³ o przysz³oœci: „Teraz  wolne przed nami œwiaty”. 
Obecnie zbyt s³aba jest pamiêæ o polskoœci Gdañska, aby 
kultywowaæ osoby, które przyczyni³y siê do utrzymania polskiego 
Pomorza. Polityków, wojskowych, naukowców i dzia³aczy 
gospodarczych: twórcê hymnu narodowego Józefa Wybickiego i 
ostatniego z rodu Wybickich ministra dr. Józefa Wybickiego, 
Stanis³awa Staszica, ks. Feliksa Bolta, ks. Kujota, Józefa Dambka 
seniora, Antoniego Abrahama, Tomasza Rogalê, Franciszka 
Krêckiego, Hieronima Derdowskiego, kpt. Józefa Dambka, ks. gen. 
Józefa Wryczê, gen. Józefa Hallera, Grzegorza Wojewskiego, 
Augustyna Westphala. 

Corocznie obchodzi siê „Zaœlubiny Polski z Morzem” w Pucku, 
ale wa¿niejsze jest ze wzglêdów politycznych, kulturowych 
i edukacyjnych aby w Gdañsku tak¿e odbywa³y siê te rocznice. 
Wed³ug raportu z 19 marca 1919 r. Komisji Terytorialnej Cambona 
na Konferencji pokojowej w Pary¿u, „Zaœlubiny Polski z Morzem” 
mog³y siê odbyæ w Gdañsku. PóŸniej na wniosek polityków 
brytyjskich w podpisanym 28 czerwca 1919 r. Traktacie Wersalskim 
zabrak³o Gdañska dla Polski. Jak bardzo realne by³o przy³¹czenie 
Gdañska do Polski œwiadczy fakt, ¿e rz¹d Niemiec nie zgodzi³ siê na 
przybycie Armii gen Hallera do Polski przez Gdañsk. 

Dalszy ci¹g na stronie 4

100. rocznica
„Zaœlubin Polski z Morzem”
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 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.  Pragnê kontynuowaæ 
w tym odcinku, jak ponad 40 lat temu „otar³em” siê o ¿ycie duchowe 
tamtejszej wspólnoty chrzeœcijan – w tym nas Polaków.

Zwiedzaj¹c z kolegami, wiosn¹ 1981 roku Algier, dotarliœmy do, 
le¿¹cej na jednym ze wzgórz, otaczaj¹cych Algier, bazyliki pod wezwaniem 
Notre Dame d'Afrique. W tej neoromañkiej, katolickiej œwi¹tyni znajduje siê 
piêkna rzeŸba Czarnej Madonny, wykonana przez algierskiego rzeŸbiarza, 
muzu³manina, Boumehdi i napis obiegaj¹cy podstawê kopu³y: 

„Notre Dame d'Afrique priez pour nous et pour les Musulmans”, czyli 
„Matko Boska Afrykañska módl siê za nami i za Muzu³manami”.
Jak opowiada³ nam oprowadzaj¹cy nas po bazylice starszy ksi¹dz, 

muzu³manie tu przychodz¹. Szczególnie kobiety, ale i ca³e rodziny, 
powierzyæ siê Laila Mariam, jak nazywaj¹ muzu³manie Matkê Bosk¹. 
A oprowadzaj¹c nas, w pewnym momencie, wiedz¹c, ¿e przyjechaliœmy 
z diecezji orañskiej, wskaza³ na przechodz¹cych duchownych, mówi¹c:

„To nuncjusz apostolski, który przylecia³ w sprawie mianowania 
nowego dla was biskupa”. 

3-go maja 1981 roku, radoœnie, na mszy œwiêtej w koœciele na zboczach, 
górujacego nad Oranem masywu Santa Cruz,  
uczciliœmy 190 rocznicê uchwalenia Konstytucji. 
Jeden z zatrudnionych przez Polservice naukowców, 
wyg³osi³ okolicznoœciowy odczyt. Omawia³ w nim, 
m. in. zawartego w pierwszej europejskiej 
konstytucji, ducha demokracji, który tak przerazi³ 
s¹siadów - ówczesnych resztek naszej Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów, ¿e zdecydowali, 
poprzez kolejny jej rozbiór, unicestwiæ j¹!

Zastanawialiœmy siê jak bêdzie tym razem? Czy 
kolejny raz, wychodz¹cy z Polski powiew 
prawdziwej demokracji – a nie „socjalistycznej”, 
w postaci „Solidarnoœci”, zostanie st³amszony przez 
naszego wschodniego s¹siada, inicjatora 
ówczesnych rozbiorów? Nawet je¿eli nie bezpo-
œrednio, to z jego inspiracji, albo raczej, z jego 
rozkazu. Wszak przez te 36 lat zniewolenia, „Wielki 
Brat” wychowa³ sobie s³ugusów, którzy bardziej 
umi³owali ob³¹kañcz¹ ideologiê ni¿ w³asny naród. 

A 10 dni póŸniej œwiat – nie tylko œwiat 
katolików, zamar³ z przera¿enia, pora¿ony 
wiadomoœci¹ o terrorystycznym zamachu na Ojca 
Œwiêtego! Komuniœci s³usznie obawiali siê 
charyzmy Jana Paw³a II-go, przez którego 
przemawia³ Duch Œwiêty, próbuj¹c skrytobójczymi 
metodami zatrzymaæ, budz¹ce siê w narodach 
zniewolonych pañstw wschodnioeuropejskich 
iskierki nadziei na wyrwanie siê z ³ap rosyjskiego 
niedŸwiedzia, zatrzymaæ zbli¿aj¹cy siê nieod-
wracalnie koniec ich chorej doktryny!

„Totus Tuus” – wiêc Matka Przenajœwiêtrza, 
pomimo ca³ego dramatyzmu tego zamachu, nie 
pozwoli³a, w dniu kolejnej rocznicy swych objawieñ 
w Fatimie, na zwyciêstwo szatañskiego zamys³u!

Pod koniec lipca 1981 roku, polskie siostry zakonne powróci³y 
z Kongresu Eucharystycznego w Lourdes i odwiedzi³y nas  w Les 
Andalouses, przekazujac mnie, napisane przez bior¹cego udzia³ w tym 
Kongresie, Biskupa Gdañskiego Lecha Kaczmarka i zaadresowane do mnie, 
¿yczenia oraz pozdrowienia dla pracuj¹cych w rejonie Oranu stoczniowców 
z wybrze¿a gdañskiego. Oczywiœcie przekaza³em, odczytuj¹c je, ¿yczenia 
i pozdrowienia biskupa  pracownikom. 

Ju¿ od pewnego czasu mieliœmy nowego biskupa diecezji orañskiej, 
dominikanina Pierre Claverie, urodzonego w 1938 roku w dzielnicy Algieru 
zwanej Bab-el-Oued.  Mianowany ju¿ 21 maja 1981 roku, sakrê biskupa 
otrzyma³ z r¹k kardyna³a Duval 2-go paŸdziernika i w jeden z pi¹tków, 
w pierwszej po³owie paŸdziernika 1981 roku odby³ siê jego uroczysty ingres 
w katedrze w Oranie.  Katedra by³a „szczelnie” wype³niona wiernymi 
ró¿nych narodowoœci. Ka¿da wspólnota narodowa wita³a nowego biskupa – 
oczywiœcie najpiêkniej wypadli Polacy. Przemówienie powitalne wyg³osi³, 

zatrudniony w USTO, pracownik naukowo - dydaktyczny z Politechniki 
Gdañskiej – mieszkaj¹cy wówczas w Osowej, elektronik, dr in¿. Jan 
Szklany. Szeœcioro maluchów, ubranych w stroje krakowskie, wrêczy³o, 
w imieniu polskiej wspólnoty, ksiêdzu biskupowi kwiaty. Dziewczynkê, 
która powita³a biskupa, podniós³ wysoko, wzruszony proboszcz parafii 
katedralnej ksi¹dz Biéce, aby wszyscy mogli zobaczyæ, kto tak piêknie po 
francusku wyg³osi³ t¹, w imieniu dzieci, „mowê” powitaln¹. Wrêczone 
przez dzieci kwiaty od Polonii le¿a³y podczas mszy œwiêtej na o³tarzu. 
Wœród zaproszonych goœci by³ m.in. pastor Koœcio³a Anglikañskiego 
i przedstawiciele Koœcio³a Koptyjskiego. Do dzisiaj pamiêtam moje 
wzruszenie, gdy s³ucha³em, tego niezwyk³ego, inauguracyjnego kazania 
nowego biskupa. Zawiera³o przes³anie ekumenizmu z innymi wyznaniami 
chrzeœcijañskimi i dialogu z muzu³manami. I rzeczywiœcie, od tego czasu, 
podczas uroczystych mszy œwiêtych, koncelebrowanych z okazji œwi¹t, 
bardzo czêsto bra³ w nich udzia³ anglikañski pastor – nawet wyg³asza³ 
kazania, a m.in. modlitwa „Ojcze nasz” by³a odmawiana w ró¿nych 
jêzykach, w tym i po arabsku. Biskup Claverie zna³ œwietnie arabski. Tak siê 
z³o¿y³o, ¿e komuniê œwiêt¹ otrzyma³em z r¹k biskupa, a wychodz¹c po 
skoñczonej ceremonii, pomimo ogromnej rzeszy ludzi, uœmiechn¹³ siê do 
mnie i powiedzia³:„Merci”. To by³ oczywiœcie przypadek, ale wszyscy 
koledzy – staliœmy w grupie stoczniowców, to zauwa¿yli.

Biskup po pewnym czasie przekaza³ ca³y kompleks katedralny 
w³adzom miasta – kuria biskupia i katedra zosta³y przeniesione do 
sakralnego kompleksu – o którym ju¿ wspomina³em w poprzednim odcinku, 
Saint Eugéne - wspó³czeœnie nazywa siê to „Centre Pierre Claverie”. 

 W tym roku, w kolejne na obczyŸnie, œwiêto Wszystkich Œwiêtych, po 
mszy œwiêtej w naszym koœciele parafialnym, i po spotkaniu na plebanii, 

odwiedziliœmy tylko cmentarz w Aïn el Turk'u. 
Kolejny raz nie mog³em zapaliæ znicza na grobie 
Mamy i brata Janusza. W poprzednich latach 
odwiedzaliœmy równie¿ cmentarze w Oranie – 
cywilny nie tak opuszczony jak ten w Aïn el Turk'u 
i wojskowy. Na cmentarzu wojskowym w Oranie 
spoczywaj¹ polscy lotnicy s³u¿¹cy w RAF-ie, 
którzy zginêli podczas Drugiej Wojny Œwiatowej 
nad Algieri¹. Znajduje siê tam równie¿ grób syna 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Ksi¹¿ê Józef Karol 
Poniatowski zmar³ w Algierii, jako zaledwie 
dowódca szwadronu w armii francuskiej. 

Nowy biskup odwiedzaj¹c w listopadzie 
parafie i skupiska chrzeœcijan w swojej diecezji, 
odwiedzi³ równie¿ nasz¹ parafiê i koœció³ w Aïn el-
Turku. 

Z koœcio³em tym wi¹¿e mi siê równie¿ takie 
wspomnienie. Algieria le¿y w pasie aktywnym 
sejsmicznie i jest „nawiedzana” trzêsieniami ziemi 
– kilka z nich odczu³em: jedno podczas pi¹tkowej 
mszy œwiêtej. Odprawiaj¹cy mszê, w dniu 10 paŸ-
dziernika 1980 roku, proboszcz père Joseph Gochet, 
pomimo odczuwalnego drgania ziemi, nie 
przerywa³ celebry, a tylko w momencie, gdy da³o siê 
wyraŸnie s³yszeæ lekkie trzeszczenie wiêŸby 
dachowej – trzymaj¹c ju¿ w rêce Hostiê, zawiesi³ na 
krótka chwilkê czytanie z msza³u wersów 
zwi¹zanych z Konsekracj¹. Choæ byliœmy daleko od 
epicentrum, to, gdy ziemia drga³a i traci³o siê 
poczucie stabilnoœci, ogarnia³o cz³owieka na te parê 
sekund uczucie zupe³nej bezradnoœci. Jak siê 
w sobotê dowiedzieliœmy, by³o to jedno 
z najwiêkszych trzêsieñ ziemi, jakie nawiedzi³y 

Algieriê – mia³o si³ê ponad 7o w skali Richtera i w niwecz obróci³o El 
Asnam, miasto le¿¹ce w odleg³oœci ponad 220 kilometrów na wschód od 
Oranu. Zginê³o wówczas ponad 3500 ludzi. Spontanicznie zebraliœmy 
wœród nas, zatrudnionych w stoczni Polaków 2150 DA i przekazaliœmy je 
dla poszkodowanych w tym kataklizmie, wp³acaj¹c je na odpowiednie, 
uruchomione przez w³adze Algierii konto bankowe. Polskie siostry zakonne 
zorganizowa³y zbiórkê odzie¿y wœród orañskiej Polonii, do której i my te¿ 
siê w³¹czyliœmy.

Wracaj¹c do wizyty biskupa, to po wizytowaniu parafii w Aïn–el 
Turk'u, odwiedzi³, oko³o godziny 18.00 i nas, polskich stoczniowców 
zamieszka³ych w oœrodku turystycznym w Les Andalouses. Powita³em go 
czarnym polskim chlebem i sol¹, w moim bungalowie, w którym 
zgromadzili siê koledzy identyfikuj¹cy siê, jako katolicy i uczêszczaj¹cy na 
msze œwiête.

Andrzej Lerch
c.d. nast¹pi



WYDARZENIA  PARAFIALNE
W niedzielê 26 stycznia po Mszy œw, o 16,00 wys³uchaliœmy 

koncertu kolêd w wy-
konan iu  naszego  
Chóru.

W  p i ¹ t e k  
31 stycznia zakoñ-
c z y l i œ m y  w i z y t ê  
duszpastersk¹. W tym 
roku  kolêdê przyjê³o 
ok. 70% Parafian. 
D z i ê k u j e m y  z a  
wszelk¹ ¿yczliwoœæ, 
wspóln¹ modlitwê, goœcinne przyjêcie i za z³o¿one ofiary, które 
przeznaczymy na cele remontowo inwestycyjne. Bóg zap³aæ.

We wtorek 11  lutego w Œwiatowy Dzieñ Chorego w naszej 
parafii tradycyjnie w dolnym koœciele o godz. 10.00 sprawowana 

by³a Msza œw. dla 
starszych i chorych, 
po³¹czona z sakra-
mentem namaszczenia 
chorych i z b³ogos³a-
wieñstwem Najœwiêt-
szym Sakramentem. 
W nabo¿eñstwie ucze-

stniczy³o 114 osób. Po 
Mszy œw. Parafialny 
Zespó³ CARITAS i Rodzi-
na Ró¿añcowa przygo-
towali dla uczestników 
s ³ o d k i  p o c z ê s t u n e k  
w Betanii.

4 RODZINA   OSOWSKA  NR 2(236)                                                                                                       

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Micha³ Sopoæko - prezbiter
(1888 - 1975)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 15 lutego

Ksi¹dz Micha³ Sopoæko zosta³ beatyfikowany 28 wrzeœnia 
2008 roku. Na o³tarze wyniós³ go papie¿ Benedykt XVI. To 
w³aœnie ten Ojciec œw. pisa³ piêknie w okresie beatyfikacji 

polskiego kap³ana: 
“M¹droœæ Bo¿a objawia 

siê we Wszechœwiecie, 
w rozmaitoœci i piêknie jej 
¿ywio³ów, jednak¿e jej 
arcydzie³em s¹ œwiêci. [...] 

Odwiedzaj¹c  ogród 
b o t a n i c z n y  c z ³ o w i e k  
zdumiony jest rozmaitoœci¹ 
roœlin i kwiatów. I narzuca siê 
myœl o m¹droœci Stwórcy, który uczyni³ z ziemi wspania³y ogród. 
Podobne uczucia mamy, kiedy patrzymy na œrodowisko œwiêtoœci. 
Œwiat jawi nam siê jako ogród, w którym Duch Boga pobudzi³ 
z podziwu godn¹ fantazj¹ rzesze œwiêtych, w ka¿dym wieku 
i kondycji fizycznej, spo³ecznej, wszystkich jêzyków, kultur 
i narodów. Ka¿dy jest inny poprzez niepowtarzalnoœæ swojej ludzkiej 
osobowoœci i w³asnego duchowego charyzmatu. Wszyscy maj¹ 
jednak odciœniêt¹ na sobie pieczêæ Jezusa, to jest znak mi³oœci.”

Ksi¹dz Micha³ urodzi³ siê na WileñszczyŸnie, a w roku 1914 
otrzyma³ w Wilnie œwiêcenia kap³añskie. Po piêcioletniej pracy 

wikariusza w roku 1919 rozpocz¹³ studia w Warszawie, uwieñczone 
doktoratem w roku 1926. Wróci³ do pracy duszpasterskiej 
i naukowej do Wilna. Wyk³ada³ w seminarium i na uniwersytecie 
pedagogikê, filozofiê i katechetykê.

Zosta³ spowiednikiem kap³anów i sióstr zakonnych. To w³aœnie 
wtedy spotka³ siê z siostr¹ Faustyn¹ i zosta³ jej niezwyk³ym 
powiernikiem i duchowym opiekunem. Wkrótce i on zafascynowa³ 
siê kultem Bo¿ego Mi³osierdzia. Kaza³ siostrze spisywaæ wszystkie 
¿yczenia Pana Jezusa, wyszuka³ artystê Eugeniusza Kazimie-
rowskiego, by namalowa³ obraz Mi³osiernego z napisem “Jezu ufam 
Tobie”.

W roku 1934 ksi¹dz Sopoæko habilitowa³ siê z teologii 
pastoralnej w Warszawie. Ale odt¹d ca³¹ energiê poœwiêci³ pracom 
o Mi³osierdziu Bo¿ym, o potrzebie ustanowienia osobnego œwiêta; 
wyg³asza³ na ten temat liczne kazania i konferencje. Zgodzi³ siê 
w 1940 roku zostaæ ojcem duchowym nowej wspólnoty - Sióstr 
Jezusa Mi³osiernego. Po wojnie wróci³ do Wilna, jednak w ostatnim 
transporcie repatriacyjnym przyjecha³ w 1947 roku do Bia³egostoku.

Nadal kult Bo¿ego Mi³osierdzia by³ g³ównym tematem jego 
rozlicznych dzia³añ, odczytów i konferencji. Zmar³ 25 lutego 1975 
roku w domu zakonnym Sióstr Mi³osierdzia w Bia³ymstoku i tam te¿ 
zosta³ pochowany.

Piêknie o ostatnim etapie ¿ycia ksiêdza Micha³a pisze w Goœciu 
Niedzielnym (Nr 7/2020) siostra Bogdana, która by³a opiekunk¹ 
przez rok coraz bardziej s³abn¹cego ksiêdza Sopoæki. Wtedy 
niewiele wiedzia³a o tym starszym kap³anie, dziœ siê cieszy, i¿ 
opiekowa³a siê Œwiêtym.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

Zaœlubiny Polski z morzem
dokoñczenie ze strony 2

Twierdzono, jeszcze przed podjêciem w Spaa w dniu 4 kwietnia 1919 r. 
decyzji o przewozie B³êkitnej Armii przez Niemcy, ¿e przybycie 
Hallerczyków by³oby sygna³em do wybuchu Powstania Pomorskiego (u¿yli 
analogii do Powstania Wielkopolskiego).Trzeba przy ró¿nych okazjach 
przypomnieæ te w¹tki z historii, które zosta³y pominiête w dzisiejszej ofercie 
turystycznej i kulturalnej z powodu 50. letniej przesz³oœci komunistycznego 
PRL. Bêd¹c ogromnym portem u ujœcia Wis³y, Gdañsk by³ atrakcyjny nie 
tylko dla cudzoziemców. Mo¿na siê licytowaæ, ¿e Polacy od Mieszka I do 
dzisiaj podziwiaj¹ i kochaj¹ Gdañsk jeszcze bardziej. Dlatego te¿ w czasie 
„Zaœlubin Polski z Morzem” 10 lutego 1920 r. ks. gen. Józef Wrycza g³osz¹c 
kazanie (by³ wtedy majorem) powiedzia³ prorocze s³owa: “(...)chocia¿ 
Gdañsk, kiedyœ nasz, jeszcze nie jest znowu nasz, (…) Gdañsk ukochany 
znowu bêdzie nasz”.

PóŸniej przyszed³ trudny okres dla Polaków z powodu zaw³aszczania 
Wolnego Miasta Gdañska przez Niemców. W³adze niemieckie 
przeœladowa³y Polaków. Gdañskie parafie zosta³y wy³¹czone z diecezji 
che³miñskiej w 1922 r. Mimo niemieckich utrudnieñ wybudowano polskie 
koœcio³y pw. Œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w dekanacie Gdañsk 
Wrzeszcz (koœció³ konsekrowany 7 paŸdziernika 1934 r.) i pw. Chrystusa 
Króla (koœció³ poœwiêcony 30 paŸdziernika 1932 r.) w dekanacie Gdañsk-
Œródmieœcie. Wojna zniszczy³a Poloniê Gdañsk¹ prawie doszczêtnie. 
Resztkom Polonii komunizm nie pozwoli³ na odrodzenie. Ale zniszczony i 
spalony Gdañsk z 1945 r. zasiedlili ludzie przygnani tutaj now¹ nadziej¹ i 
têsknot¹ za polskim miastem nad morzem. Ta têsknota by³a w nich 
rozbudzona tak¿e przez takie przedwojenne wydarzenie jak „Zaœlubiny 
Polski z Morzem”, które po hucznie obchodzonym 10.-leciu tych Zaœlubin 
zamieni³o siê w coroczne „Œwiêto Morza”.

Dlatego dla zachowania ci¹g³oœci historycznej i kulturowej, aby daæ 
œwiadectwo prawdzie, ¿e Polska ceni dostêp do Morza Ba³tyckiego, 
Zaœlubiny trzeba obchodziæ tak¿e w Gdañsku. Pamiêæ o chwalebnych 
korzeniach jest zawsze szans¹ rozwoju. Trzeba wykorzystaæ ten potencja³ 
kulturalny Gdañska dla kultywowania tych tak wa¿nych dla Polski Zaœlubin, 
aby bardziej ukorzenieni w polskoœci mieszkañcy, mogli to twórczo 
wykorzystaæ. Obchodzenie kolejnych rocznic „Zaœlubin Polski z Morzem” 
bêdzie prze¿yciem patriotycznym dla mieszkañców, szans¹ dla Gdañska.

W tym roku rocznica “Zaœlubin Polski z Morzem” by³a œwiêtowana 
równie¿ w PE w Brukseli.

Jak w naszej parafii moglibyœmy podkreœliæ morski charakter Gdañska 
w kontekœcie rocznicowych Zaœlubin?

Zenon Miller
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