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Pan zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga”(Mk 16,19)

Uroczystoœæ ta wzywa nas przede wszystkim do 
zastanowienia siê nad znaczeniem tajemnicy, któr¹ 
czcimy.

Co znaczy, ¿e Jezus wst¹pi³ do nieba? Zasiad³ po 
prawicy Boga”, oto pierwsze znaczenie Wniebowst¹-
pienia. I chocia¿ wyra¿enie jest obrazowe, jako ¿e Bóg 
nie ma ani prawicy ani lewicy, zawiera ono wa¿ne 
orêdzie chrystologiczne: Jezus zmartwychwsta³y 
wszed³ w pe³ni, tak¿e ze 
swoim cz³owieczeñstwem, 
w uczestnictwo chwa³y Bo¿ej 
i co wiêcej, w uczestnictwo 
w zbawczej dzia³alnoœci 
samego Boga... Chrystus jest 
nie tylko nasz¹ G³ow¹, lecz 
tak¿e Pantokratorem, tym, 
który sprawuje swoje panowa-
nie nad wszystkimi rzeczami.

Te stwierdzenia maj¹ bar-
dzo konkretne znaczenie dla 
naszego ¿ycia.

Ale istnieje tak¿e inny 
aspekt, w³aœciwy uroczystoœci 
Wniebowst¹pienia, wyra¿ony zarówno w pierwszym 
czytaniu, jak i w Ewangelii. Bêdziecie moimi 
œwiadkami... a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,8). IdŸcie na 
ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16,15).

Jest to obowi¹zek dawania œwiadectwa, wyp³ywa-
j¹cy bezpoœrednio z naszej wiary, Nie mo¿na czciæ 
Pana Jezusa i potem prowadziæ ¿ycie wolne od 
obowi¹zku, ignoruj¹c Jego najwy¿szy nakaz. 
Wniebowst¹pienie przypomina nam, ¿e usuniêcie siê 
Jezusa ze zmys³owego doœwiadczenia Jego uczniów 
ma tak¿e na celu pozostawienie pola tym, którzy ju¿ w 
historii prowadz¹ dalej Jego misjê oraz wykazuj¹ 
gorliwoœæ pastersk¹ i poœwiêcenie misjonarskie, 
chocia¿ dzieje siê to razem z wieloma s³aboœciami.

Nie bez powodu, wed³ug opowiadania Dziejów 
Apostolskich, nastêpuj¹ wkrótce potem Zielone Œwiêta 
z darami Ducha Œwiêtego, który daje pocz¹tek misyjnej 
historii Koœcio³a.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie, Pallotinum, 1981

Dwa aspekty Wniebowst¹pienia
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na maj

Ewangelizacyjna:  Módlmy siê, aby diakoni, wierni s³u¿bie S³owa 
i ubogim, byli o¿ywiaj¹cym znakiem dla ca³ego Koœcio³a.

WNIEBOWSTAPIENIE
PANSKIE

Drogi Ksiê¿e Wojciechu,
        czcigodny Srebrny Jubilacie!

Zespó³ Redakcyjny Rodziny Osowskiej z Czytelnikami

Z okazji 25 rocznicy œwiêceñ kap³añskich sk³adamy 
Ksiêdzu serdeczne gratulacje. 

Wyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ za to, ¿e ju¿ 12 lat jesteœ 
z nami, ¿e prowadzisz nas ku Bogu i tak piêknie pokazujesz, 
i¿ tylko Jezus jest prawdziw¹ drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

Dziêkujemy za Tw¹ oddan¹ pos³ugê na chwa³ê Bogu i na 
po¿ytek ludziom. Jednoczeœnie pragniemy zapewniæ Ksiêdza 
o naszej pamiêci w modlitwach, zw³aszcza w tym czasie, gdy 
ostatnie miesi¹ce 25 - lecia Kap³añstwa s¹ dla Ksiêdza 
Proboszcza niezwykle trudne, wymagaj¹ce bezpreceden-
sowych dzia³añ w czasie pandemii.

¯yczymy, aby Ksi¹dz dalej trwa³ w tym zaszczytnym 
powo³aniu, otoczony szczerymi i ¿yczliwymi ludŸmi, aby 
Ksi¹dz nadal spotyka³ siê z chêci¹ pomocy i odczuwa³ duchow¹ 
³¹cznoœæ ze wspólnot¹ parafialn¹. 

Niech dobry Bóg wspomaga Ksiêdza swym b³ogos³a-
wieñstwem, a Matka Najœwiêtsza ma w swej opiece przez co 
najmniej nastêpne 25 lat i wiêcej... Szczêœæ Bo¿e!

INFORMACJE  PARAFIALNE
Zgodnie z nowymi  ustaleniami, w naszym koœciele mo¿e 

przebywaæ jednoczeœnie maksymalnie 105 wiernych. Nadal 
obowi¹zuje koniecznoœæ zakrywania nosa i ust oraz zachowanie 
odstêpu pomiêdzy osobami. Prosimy, aby w koœciele zajmowaæ 
miejsca wyznaczone ¿ó³t¹ taœm¹.

Msze œw. niedzielne w naszym koœciele: sobota 17.00 i 18.00; 
niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 - recytowana, 16.00, 
18.00 i 20.00 - recytowana. Okazja do spowiedzi œw. przed ka¿d¹ 
Msz¹ œw. w dolnym koœciele. Wejœcie przez górny koœció³. Mszy 
œwiête na ¿ywo o 10.30, 12.00 i 16.00 na kanale YouTube parafii.

 Bardzo serdecznie dziêkujemy za wsparcie materialne 
parafii w tym trudnym czasie poprzez ofiary z³o¿one na tacê oraz 
wp³aty na konto bankowe parafii. Bóg zap³aæ.

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta
27 maja 2020 r.

SREBRNY  JUBILEUSZ
KSIÊDZA  PROBOSZCZA
WOJCIECHA  TOKARZA

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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ZESLANIE
DUCHA SWIETEGO

Dziêkujmy Duchowi Œwiêtemu

Pragnê wraz z wami dziêkowaæ Duchowi Œwiêtemu 
i wraz z wami wspólnie potwierdziæ wiarê weñ. 
Dominum et Vivificantem, w siedemnaste stulecie 
pierwszego Soboru Konstantynopolitañskiego; z wami 
pragnê Go prosiæ, a¿eby Koœció³ powszechny - którego 
jesteœcie dziœ wspania³ym obrazem - o¿ywiany przez 
Niego, by³ zawsze narzêdziem zbawienia i uœwiêcenia, 
znakiem jednoœci i prawdy, a¿eby budowa³ sprawie-
dliwoœæ i pokój.

Congregavit no in unum Christi amor! Tak jednoczy 
nas zawsze Duch, Mi³oœæ Osobowa Boga; tak 
zjednoczonych posy-
³a nas na drogi œwiata, 
abyœmy nieustrasze-
ni, prowadzili dzie³a 
ewangelizacji, które 
zosta³y nam powierz-
one w dniu sakry 
biskupiej; umacnia 
nas w przepowiadaniu 
Ewangelii in omni 
pattentia et doctrina, 
tak jak Piotra w dniu 
Piêædziesi¹tnicy, jak 
Paw³a, jak innych 
Aposto³ów, œwiadków 
Chrystusa a¿ po 
krañce ziemi” (Dz 
1,8), abyœmy mieli 
wci¹¿ na nowo si³ê, by 
przepowiadaæ naszym 
braciom i siostrom, ¿e tylko Jezus jest drog¹ i prawd¹, 
i ¿yciem” (J 14,6), i ¿e nie dano ludziom pod niebem 
¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byæ 
zbawieni” (Dz 4,12).

Wam wszystkim, umi³owanym wiernym, 
wszystkim Koœcio³om na œwiecie, których serce bije 
dziœ jednym rytmem z sercem Koœcio³a w Rzymie 
i Konstantynopolu, udzielam z mi³oœci¹ mego 
apostolskiego b³ogos³awieñstwa.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie, Pallotinum, 1982

„

„
„

100. Rocznica urodzin Wielkiego Papie¿a 

Œwiêty Jan Pawe³ II Wielki
Z listu Benedykta XVI

– W Janie Pawle II uwidoczni³y siê nam wszystkim moc 
i dobroæ Boga. W czasie, kiedy Koœció³ na nowo cierpi 
z powodu naporu z³a, jest on dla nas oznak¹ nadziei 
i otuchy – pisze Benedykt XVI w liœcie napisanym przezeñ 
z okazji setnej rocznicy urodzin papie¿a Polaka. Podkreœla 
w nim, ¿e „szko³ê ca³ego jego ¿ycia i pracy” stanowi³ Sobór 
Watykañski II, a „wypracowane na soborze odpowiedzi 
wskaza³y mu drogê jego pracy jako biskupa, a póŸniej jako 
papie¿a”. Papie¿ senior nazywa œw. Jana Paw³a II 
„wyzwalaj¹cym odnowicielem Koœcio³a”. [...]

Odnosz¹c siê do dyskusji nad nadaniem œw. Janowi 
Paw³owi II tytu³u „Wielki”, papie¿ - senior wyjaœnia, ¿e 
„s³owo «œwiêty» wskazuje na sferê Bo¿¹, a s³owo «wielki» na 
wymiar ludzki”. W œwiêtoœci chodzi „o rezygnacjê z w³asnej 
wielkoœci” i „o to, ¿e cz³owiek pozwala Bogu dzia³aæ w sobie 
i w ten sposób uwidaczniaæ przez siebie dzia³anie i moc 
Boga”. Œwiêty jest cz³owiekiem „którego przenika Bóg”. – 
Œwiêtym jest ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale 
sprawia, ¿e widzimy i rozpoznajemy Boga – wyjaœnia 
Benedykt XVI. Œw. Jan Pawe³ II stoi przed nami „jako ojciec 
ukazuj¹cy nam mi³osierdzie i dobroæ Boga”.

Natomiast tytu³ „wielki”, który w historii papiestwa 
„przyj¹³ siê tylko w odniesieniu do dwóch papie¿y: do Leona I 
(440 – 461) i do Grzegorza I (590 – 604)”, „ma u obydwu 
wydŸwiêk polityczny, ale w tym sensie, ¿e dziêki sukcesom 
politycznym ukazuje siê coœ z tajemnicy samego Boga”. Leon 
„bez broni, bez w³adzy wojskowej czy politycznej, moc¹ 
swego przekonania do wiary zdo³a³ straszliwego tyrana”, 
wodza Hunów Attylê namówiæ do oszczêdzenia Rzymu. 
Grzegorz I zaœ „potrafi³ kilka razy ocaliæ Rzym przed 
Longobardami”.  Obaj udowodnili, ¿e w walce z w³adz¹ duch 
odniós³ zwyciêstwo.

– Gdy zestawiamy historiê tych dwóch papie¿y z histori¹ 

Jana Paw³a II, podobieñstwo jest niezaprzeczalne. Tak¿e Jan 
Pawe³ II nie dysponowa³ ¿adn¹ si³¹ militarn¹ ani w³adz¹ 
polityczn¹. (…) Ale moc wiary okaza³a siê si³¹, która na 
koniec w roku 1989 wytr¹ci³a z równowagi sowiecki system 
si³y i umo¿liwi³a nowy pocz¹tek. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 
wiara papie¿a stanowi³a istotny element w prze³amaniu si³. 
I z pewnoœci¹ tak¿e tutaj widoczna jest owa wielkoœæ, która 
ujawni³a siê w przypadku Leona I i Grzegorza I – analizuje 
papie¿ senior. Pozostawia jednak otwartym pytanie, czy 
w przypadku Jana Paw³a II „przydomek «wielki» przyjmie siê 
czy nie”.

– Prawd¹ jest, ¿e w Janie Pawle II uwidoczni³y siê nam 

wszystkim moc i dobroæ Boga. W czasie, kiedy Koœció³ na 
nowo cierpi z powodu naporu z³a, jest on dla nas oznak¹ 
nadziei i otuchy – podkreœla  Swój list koñczy 
s³owami: „Drogi Œwiêty Janie Pawle II, módl siê za nami!”.

Omówienie Listu Benedykta XVI  na 100 lecie urodzin JPII, eKAI, 04.05.2020

Benedykt XVI.
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WSPOMNIENIA Z ORANU 4

W
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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.  Pragnê 

kontynuowaæ w kolejnym odcinku, jak ponad 40 lat temu „otar³em” siê 
o ¿ycie duchowe tamtejszej wspólnoty chrzeœcijan – w tym nas Polaków.

Ostatni raz zawita³em do Algierii w czerwcu 1988 roku, pe³ni¹c 
dodatkowo – poza wykonywaniem prac projektowych dla potrzeb stoczni, 
obowi¹zki kierownika kontraktu. Poniewa¿ „Centromor” ju¿ nie 
dysponowa³ w Algierii ¿adnym samochodem musia³em kupiæ samochód, 
który by³ niezbêdny dla za³atwiania ró¿nych spraw w urzêdach w Oranie – 
np. podatkowych, a nawet w Algierze. Dziêki polskim siostrom zakonnym 
dowiedzia³em siê, ¿e w Tiarecie koñczy kontrakt Polak i ¿e chce sprzedaæ 
Peugeota 503. Umówi³em siê telefonicznie i pojecha³em z Oranu 
autobusem, aby po czterech godzinach dotrzeæ do Tiaretu. Czterogodzinna 
podró¿ w lipcu, bez kropli wody - w dodatku akurat wia³o sirocco, 
w nieklimatyzowanym autobusie, w towarzystwie ha³aœliwych 
Algierczyków, nie nale¿a³a do najprzyjemniejszych doznañ. 

Transakcjê za³atwiliœmy szybko, ale w trakcie pogawêdki, po 
podpisaniu umowy kupna/sprzeda¿y, zwróci³em uwagê na wisz¹c¹ na 
œcianie ga³¹zkê akacji z bardzo d³ugimi kolcami. Na to pani Karczewska

powiedzia³a, ¿e pod t¹ ga³¹zk¹ 
wisia³ plakat, który otrzymali parê 
lat temu od znajomego w Oranie, 
dotycz¹cy Solidarnoœci. I zaczê³a 
go opisywaæ, a ja jej „wpad³em” 
w s³owa, dopowiadaj¹c resztê – 
poniewa¿ to ja go namalowa³em! 
Co za zbieg okolicznoœci, œwiad-
cz¹cy, jaki ten œwiat jest ma³y. 
Powiedzia³a, ¿e nieraz myœla³a 
o autorze tego plakatu. Niestety, 
sumitowali siê oboje, nie mog¹ mi 
go zwróciæ, poniewa¿ ju¿ zosta³ 
spakowany, a skrzynie wys³ane do 
Kanady, bo nie zamierzali wracaæ 
do komunistycznej Polski. Nawet 
mi przez myœl wówczas nie 
przesz³o, ¿e ten œwiat po kilkudzie-
siêciu latach oka¿e siê jeszcze 
mniejszy! Otó¿ ponad 27 lat 
póŸniej, w pierwszej po³owie 
grudnia 2015 roku, na pogrzebie 
znanego mi jeszcze z czasów 
studenckich fotografika Stefana 
Figlarowicza, spotka³em kilku 
znajomych zwi¹zanych z PG, 
w tym dr in¿. Janusza Rybickiego, 
którego pozna³em w Oranie, gdy 
prowadzi³ wyk³ady w USTO. 
Zapyta³ siê mnie, czy to nie ja 
namalowa³em plakat dla Orañskiej 
Solidarnoœci, poniewa¿ … dotar³ 
on z Kanady (!) do Europejskiego 
Centrum Solidarnoœci w Gdañsku 

i poszukuj¹ jego autora! Po pewnym czasie zg³osi³em siê do ECT 
i udokumentowa³em swoje autorstwo. Jak¹ niewiarogodn¹ drogê 
przewêdrowa³ ten plakat. A powsta³ on – na proœbê powstaj¹cego w Oranie 
„Ko³a Solidarnoœci” - „dziêki temu”, ¿e pod koniec lipca, otrzyma³em 
poprzez polskie siostry zakonne, pozdrowienia od ówczesnego biskupa 
gdañskiego, ksiêdza Lecha Kaczmarka - o czym wspomnia³em 
w poprzednim odcinku, które ksi¹dz biskup napisa³ na odwrocie kolorowej 
pocztówki pokazuj¹cej, niedawno postawione trzy krzy¿e i pomnik 
poleg³ych w Gdañsku stoczniowców.

Ksi¹dz biskup Claverie, by³ chyba emocjonalnie zwi¹zany z Polakami, 
a w szczególnoœci z nami, polskimi kooperantami z Gdañska. Wszak to 
w³aœnie na zaproszenie dydaktyków z Politechniki Gdañskiej, którzy 
w pewnym okresie czasu prowadzili zajêcia i wyk³ady na Uniwersytecie 
Technicznym (USTO) w Oranie, przyjecha³ w 1987 roku do Gdañska. 
W kurii biskupiej podejmowa³ go ówczesny metropolita gdañski, ksi¹dz 
arcybiskup Tadeusz Goc³owski. Odby³o siê tam spotkanie ksiêdza biskupa 

 

 Gdy malowa³em ten plakat, nie 
wiedzieliœmy, ¿e polscy komuniœci wyst¹pi¹ przeciwko narodowi i ¿e to 
spotkanie (Wieczór Wspomnieñ - u do³u plakatu) bêdzie ju¿ „nielegalne”.

Claverie z by³ymi kooperantami z „jego” diecezji – by³em na tym spotkaniu. 
Na pewno pamiêta³ powitanie go przez polskie dzieci w czasie jego 
ingresu. Na pewno „docenia³” nas za nasze gromkie œpiewanie podczas 
mszy œwiêtych, które celebrowa³ – równie¿ w naszej parafii w Aïn el Turk'u. 
Parokrotnie o tym wspomina³. 

Pewnie dlatego, ponownie odwiedzi³ nas w oœrodku turystycznym Les 
Andalouses – tym razem by³o to wczesn¹ jesieni¹ 1988 roku. Podobnie jak 
poprzednio, goœciliœmy ksiêdza biskupa w „moim” bungalowie. Koledzy, 
którzy po raz pierwszy byli w Algierii i poznali zupe³nie inaczej 
funkcjonuj¹cy Koœció³, po tej wizycie ksiêdza biskupa zainicjowali – m.in. 
ówczesny mieszkaniec Osowej Andrzej Kozicki - przygotowanie naszego 
chóralnego wystêpu podczas zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, dla 
zaprezentowania polskich kolêd. Najlepiej nam wysz³a piêkna, ale 
wymagaj¹ca dynamicznego i delikatnego œpiewania kolêda „Bracia patrzcie 
jeno…”

Dziêki temu, ¿e jeden z naszych kolegów, Janusz L. pracuj¹c 
w warsztatach usytuowanych w wydr¹¿onych, jeszcze przez Francuzów, 
tunelach i halach warsztatowych w masywie Santa Cruz, razem ze 
specjalistami z ówczesnego ZSRS, kilku Rosjan zaproszonych przez niego 
wziê³o udzia³ w tej, wspomnianej w poprzednim odcinku, polskiej mszy 
œwiêtej w koœciele na Santa Cruz. Jeden z tych Rosjan stwierdzi³, ¿e nie 
widzia³ czegoœ tak podnios³ego od 40 lat, ¿e w ogóle nie zdawa³ sobie 
sprawy, jakie to mo¿e byæ duchowe prze¿ycie. Widaæ Janusz mia³ dar 
misjonarza – choæ niew¹tpliwie, chyl¹cy siê ku upadkowi system 
komunistyczny w ZSRS, u³atwi³ tym Rosjanom otwarcie siê na nauki 
Koœcio³a. 

Od pewnego czasu na jego proœbê, przekazywan¹ w imieniu 
pracuj¹cych razem z nim Rosjan, dysponuj¹c samochodem, kilkakrotnie 
jeŸdzi³em do kurii biskupiej i kupowa³em dla nich Biblie w jêzyku rosyjskim 
– w sumie chyba 12 sztuk kupili. W Oranie – a myœlê, ¿e i w innych 
diecezjach by³o podobnie. Po uroczystych mszach œwiêtych, mo¿na by³o 
kupowaæ – wydawane w ró¿nych jêzykach, zarówno Biblie, jak i inne 
ksi¹¿ki religijne zawsze œwietnie wydane. Choæ sto³y z tymi 
wydawnictwami znajdowa³y siê w koœciele – zwykle w pobli¿u wyjœcia, to 
sprzeda¿ rozpoczynano dopiero po mszy. W roku 1989 œwiêto Zes³ania 
Ducha Œwiêtego wypad³o w maju i jak zwykle by³o „wielokulturowe” – 
w czasie uroczystej mszy œwiêtej wiele jej fragmentów by³o czytanych, b¹dŸ 
œpiewanych w ró¿nych jêzykach. Na proœbê Janusza, po odwiezieniu 
kolegów do koœcio³a/katedry na Saint Eugéne, powróci³em do Mers el Kebir 
i wzi¹³em czterech Rosjan, którzy tam mieszkali. Polskie siostry zakonne 
wiedzia³y, ¿e na mszy bêd¹ Rosjanie, wiêc przygotowa³y dla nich zadania, 
aby mogli aktywnie uczestniczyæ w mszy – m. in. jeden z nich czyta³ po 
rosyjsku fragment ze Starego Testamentu, a drugi chyba fragment z któregoœ 
listu œwiêtego Paw³a. Ale, co by³o zupe³nie zrozumia³e, nie znali liturgii 
mszy œwiêtej i gdy podczas przekazywania sobie znaku pokoju, dzieci – ale 
nie tylko one - podchodzi³y równie¿ do przyjació³ i znajomych, podaj¹c rêkê 
i ca³uj¹c siê, uznali, ¿e to koniec mszy. Gdy zobaczy³em, ¿e wyszli z ³awki 
i id¹ w kierunku wyjœcia, zatrzyma³em ich, mówi¹c, ¿e to jeszcze nie jest 
koniec mszy œwiêtej, na co któryœ z nich, jakby sumituj¹c siê, powiedzia³: 
„Ale ci z konsulatu wszystkie Biblie wykupi¹!”

Uspokoi³em go, ¿e na pewno dla nich starczy i ¿eby wrócili na swoje 
miejsca. Nie bardzo dowierzaj¹c, ¿e starczy – przecie¿ ich i nasze 
kilkudziesiêcioletnie doœwiadczenia rynku socjalistycznego mówi³y, ¿e 
powinno zabrakn¹æ - wrócili na swoje miejsca i dotrwali do koñca mszy. 
Widaæ musia³ byæ to w tym czasie dobry interes: sprowadzanie Biblii do 
upadaj¹cego „imperium z³a”, skoro nawet, wielokrotnie sprawdzani na 
lojalnoœæ wobec partii komunistycznej pracownicy konsulatu trudnili siê 
tym importem. Rosjanie zakupili wówczas prawie 20 Biblii – w jêzyku 
rosyjskim. Tak laicyzowany przez dziesi¹tki lat naród rosyjski, pragn¹³ 
wiedzy o Bogu.

Dokoñczenie na stronie 4
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Jolenta (Jolanta), ksiê¿na, wdowa
(1244 - 1298)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 15 czerwca

Obecny okres - maj. Perspektywa stulecia urodzin œw. Jana 
Paw³a II i Bitwy Warszawskiej, œwiêta patriotyczne wprost 
zachêcaj¹, by przybli¿yæ naszym czytelnikom kolejn¹ postaæ 

wa¿n¹ w historii nasze Ojczyzny i Koœcio³a.
Urodzi³a siê w roku 1244 na 

Wêgrzech w rodzinie króla Beli IV, 
który j¹ wys³a³ do Krakowa na dwór 
jej starszej siostry œw. Kingi 
i Boles³awa Wstydliwego. Marzy³, 
by kolejna jego córka wysz³a za m¹¿ 
za jakiegoœ ksiêcia polskiego i tak 
te¿ siê sta³o. W roku 1256 odby³ siê 
œlub Jolanty z ksiêciem kaliskim 
Boles³awem Pobo¿nym, ale ze 
wzglêdu na jej wiek dopiero po 
dwóch latach pojecha³a do Kalisza. 

Byæ mo¿e uderzaj¹ was 
przymiotniki przy imionach ksi¹¿¹t 
piastowskich: Wstydliwy, Pobo¿ny. 
Otó¿ wiek XIII mo¿emy nazwaæ 
wiekiem œwiêtych w Polsce. Ten 
wiek nale¿a³ do najbardziej trudnych w historii naszej Ojczyzny. 
Polska rozbita na ksiêstwa, dzielnice, wzajemnie ze sob¹ walcz¹ce, 
przesta³a byæ pañstwem Piastów, zwartym silnym. Nadto przez 

Ojczyznê nasz¹ kilka razy przeszed³ walec Mongo³ów (w Polsce 
zwanych Tatarami. Na swych szybkich koniach zjawiali siê nagle, 
wszystko pal¹c, niszcz¹c, a ludzi zabierali w niewolê tzw. jasyr.

Ale Pan Bóg da³ naszej Polsce ca³y szereg wspania³ych œwiêtych 
i b³ogos³awionych. Dlaczego? Fakt ten ma zwi¹zek z pomyœlnym 
klimatem mistyki œredniowiecznej. Nadto powsta³y w Europie du¿e, 
nowe rodziny zakonne: dominikanów i franciszkanów, które 
skupia³y elitê duchow¹ Koœcio³a. A oto lista owych œwiêtych wieku 
XIII - tego:

b³. Wincenty Kad³ubek (+1223), œw. Jadwiga Œl¹ska (+1243), 
b³. Czes³aw (+1242), œw. Jacek (+1257), b³. Bronis³awa (+1259), b³. 
Sadok i 49 Towarzyszy ze Sandomierza  (+1260), b³. Salomea 
(+1268), œw. Kinga (+1292) i b³. Jolanta (+1298).

B³ogos³awiona Jolanta urodzi³a 3 córki i Jadwiga zosta³a ¿on¹ 
króla W³adys³awa £okietka. Dwie pozosta³e córki wst¹pi³y do 
zakonu. Synem Jadwigi by³ król Kazimierz Wielki.

W 1257 roku zmar³ ksi¹¿ê Wielkopolski, Przemys³aw. Jolanta 
piêknie i wzorowo zaopiekowa³a siê dzieæmi ksiêcia.

Natomiast po œmierci swojego mê¿a mog³a zrealizowaæ 
powo³anie do ¿ycia zakonnego. Zamieszka³a w ufundowanym przez 
siebie klasztorze klarysek w GnieŸnie i tam zmar³a 17 czerwca 
1298 roku w opinii œwiêtoœci. Tradycja g³osi, i¿ przy jej grobie dzia³y 
siê liczne cuda, o czym œwiadczy bogata ksiêga ³ask. Jej miejsce 
spoczynku odwiedzali miêdzy innymi El¿bieta £okietkówna - 
królowa Wêgier, Król Zygmunt I Stary, król Zygmunt III Waza. 
W póŸniejszym okresie król Stanis³aw August Poniatowski napisa³ 
list do papie¿a z proœb¹ o beatyfikacjê. Sta³o siê to dopiero 
14 czerwca 1827 roku.

Ksi¹dz Henryk Bietzke 
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Ostatnie nasze spotkanie z biskupem Oranu mia³o miejsce 7-go kwietnia 
1989 roku, gdy przyjecha³ do koœcio³a parafialnego w Aïn el Turk'u, aby 
odprawiæ mszê œwiêt¹ i po¿egnaæ nas, polskich stoczniowców, koñcz¹cych 
w nied³ugim czasie kontrakt w stoczni w Mers el Kebir.

Niestety nienawiœæ ekstremistów islamskich, których jego otwartoœæ 
i zaanga¿owanie w chrzeœcijañsko-muzu³mañski dialog tak przera¿a³a, 
doprowadzi³a do tego, ¿e zamordowali go 1-go sierpnia 1996 roku, detonuj¹c 
bombê, gdy przyjecha³ samochodem do kurii biskupiej, ju¿ wchodz¹c do 
budynku – zabijaj¹c „przy okazji” jego kierowcê, muzu³manina Mohameda.

W 2007 roku Koœció³ w Algierii rozpocz¹³ proces beatyfikacyjny 
ksiêdza biskupa. Do procesu beatyfikacyjnego zostali w³¹czeni inni 
mêczennicy zamordowani w latach 90-tych – ksiê¿a, zakonnicy i zakonnice – 
w sumie beatyfikowanych by³o 19 osób.

23 maja 1996 roku 
jak grom z jasnego nieba spad³a straszna wiadomoœæ w postaci komunikatu 
Zbrojnej Grupy Islamskiej (GIA), opatrzonego dat¹ 21 maja: „Poder¿nêliœmy 
gard³a siedmiu mnichom”. 

Proces beatyfikacyjny zosta³ zakoñczony w listopadzie 2018 roku 
decyzj¹ Ojca Œwiêtego Franciszka i Msz¹ Œwiêt¹ beatyfikacyjn¹ w dniu 
8. grudnia, w kilkakrotnie wspomnianym kompleksie sakralnym na stoku 
góruj¹cego nad Oranem masywu  Santa Cruz. Na obrazie upamiêtniaj¹cym 
b³ogos³awionych – pokazani s¹ z aureolami, widnieje te¿ postaæ kierowcy 
ksiêdza biskupa. W uroczystoœciach wziê³a udzia³ miêdzy inymi siostra 
zamordowanego biskupa i matka tego kierowcy oraz oficjalni 
przedstawiciele rz¹du algierskiego z ministrem spraw wewnêtrznych 
i ministrem do spraw religii, a tak¿e akredytowani w Oranie konsulowie – 
w tym konsul Polski.

Na tym koñczê moje wspomnienia, dotycz¹ce fragmentów ¿ycia 
religijnego w diecezji orañskiej i uczestnictwa w nim polskich kooperantów 
pracuj¹cych w stoczni Mers el Kebir.

Andrzej Lerch

 Miêdzy innymi beatyfikowano 
7 zakonników trapistów. Mianowicie pod koniec marca 1996 roku z klasztoru 
trapistów w Tibhirinie uprowadzono siedmiu mnichów. 

30 maja, na jednej z dróg w górach Atlasu 
znaleziono odciête g³owy porwanych. Zakonnicy nie byli stron¹ w wojnie 
domowej, jaka wówczas wstrz¹sa³a Algieri¹, stali siê jednak jej ofiarami.

Przewodnicz¹cy Episkopatu: 
pandemia nie mo¿e nas oderwaæ od 

Mszy œwiêtej
Nie wyobra¿amy sobie, aby «nowa normalnoœæ» mia³a 

oznaczaæ trwa³e, liczone w latach odizolowanie wiêkszoœci 
spo³eczeñstwa od mo¿liwoœci osobistego uczestnictwa we Mszy œw. 
i w innych obrzêdach religijnych – uwa¿a abp Stanis³aw G¹decki. 
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski odniós³ siê w ten 
sposób do prognozy zaprezentowanej przez ministra zdrowia, i¿ 
epidemia mo¿e potrwaæ w Polsce jeszcze dwa lata.

Na zakoñczenie modlitwy 
ró¿añcowej w intencji ustania 
pandemii, transmitowanej codziennie 
w mediach spo³ecznoœciowych 
z prywatnej kaplicy metropolity 
poznañskiego, abp G¹decki zauwa-
¿y³, ¿e dyspensa od obowi¹zku 
„chodzenia do koœcio³a w niedziele 
i œwiêta” nie oznacza „zwolnienia 
z obowi¹zku uczestniczenia w Eucha-
rystii”.

„Dyspensa nie oznacza wakacji 
od Pana Boga. Warto ³¹czyæ siê w tym 
czasie z celebracjami, które s¹ 
transmitowane przez Internet lub 
telewizjê, mo¿na ogl¹daæ i modliæ siê, ale nie tak, jak siê ogl¹da 
filmy czy s³ucha s³uchowiska, lecz ³¹czyæ siê duchowo z tym, co 
w koœciele siê dzieje” – powiedzia³ abp G¹decki.

Przewodnicz¹cy Episkopatu nawi¹za³ te¿ do s³ów papie¿a 
Franciszka, który ubolewa³, i¿ epidemia zmusi³a nas do ¿ycia 
poprzez media, a za¿y³oœæ z Chrystusem bez wspólnoty, bez 
sakramentów, bez Koœcio³a, bez ludu jest niebezpieczna, mo¿e staæ 
siê za¿y³oœci¹ gnostyczn¹, relacj¹ oderwan¹ od ludu Bo¿ego.

eKAI, 18.04.2020
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