
Obowi¹zek sumienia
Pamiêæ o moralnych przes³aniach “Solidarnoœci”, a tak¿e 

o naszych, jak¿e czêsto tragicznych doœwiadczeniach 
historycznych, winna dziœ oddzia³ywaæ w wiêkszym stopniu na 
jakoœæ polskiego ¿ycia zbiorowego, na styl uprawiania polityki 
czy jakiejkolwiek dzia³alnoœci publicznej, zw³aszcza takiej, która 
jest sprawowana na mocy spo³ecznego wyboru i zaufania. S³u¿ba 
narodowi musi byæ zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, 
które zabezpiecza dobro ka¿dego obywatela. [...]

Jest oczywiste, ¿e troska o dobro wspólne winna byæ 
realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiaæ siê we 
wszystkich sektorach ¿ycia spo³ecznego. W szczególny jednak 
sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie 
polityki. Mam tu na myœli tych, którzy oddaj¹ siê ca³kowicie 
dzia³alnoœci politycznej, jak i poszczególnych obywateli. 
Wykonywanie w³adzy politycznej czy to w wspólnocie, czy to 
w instytucjach reprezentuj¹cych pañstwo powinno byæ ofiarn¹ 
s³u¿b¹ cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, nie zaœ szukaniem w³asnych 
czy grupowych korzyœci z pominiêciem dobra wspólnego ca³ego 
narodu. [...]

Takiej postawy, przenikniêtej duchem s³u¿by wspólnemu 
dobru Koœció³ oczekuje przede wszystkim od katolików 
œwieckich. “Nie mog¹ oni rezygnowaæ z udzia³u <<w polityce>>, 
czyli w ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, spo³ecznej 
i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y wzrastaniu 
wspólnego dobra” (Christifideles laici, 42). Wraz ze wszystkimi 
ludŸmi maj¹ przepajaæ duchem Ewangelii rzeczywistoœci ludzkie, 
wnosz¹c w ten sposób swój specyficzny wk³ad w pomna¿anie 
dobra wspólnego. Jest to ich obowi¹zek sumienia wynikaj¹cy 
z chrzeœcijañskiego powo³ania.

Warszawa, 11 czerwca 1999 r.
Przemówienie w Parlamencie

foto Wojciech Kapusta
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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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na czerwiec

Ewangelizacyjna:  Módlmy siê, aby ci, którzy cierpi¹, odnaleŸli 
drogi ¿ycia, pozwalaj¹c siê dotkn¹æ Sercu Jezusa.

P r z e ¿ y w a m y  Z ³ o t y  
Jubileusz Kap³añstwa Ksiêdza 
Arcybiskupa Metropolity 
Gdañskiego S³awoja Leszka 
G³ódzia, który 14 czerwca 
1970 roku zosta³ wyœwiêcony 
w Bia³ymstoku na prezbitera 
przez ówczesnego Biskupa, 
dziœ Kardyna³a, Henryka 
Gulbinowicza.

Pragniemy wraz z Paste-
rzem naszej Archidiecezji 
podziêkowaæ Panu Bogu za te 
50 lat Jego kap³añskiej 
pos³ugi, wpierw w Archidie-
cezji Bia³ostockiej (w latach 
1970-1972 oraz 1980-1981), 
potem w Pary¿u (w latach 
1972-1974), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w latach 
1974-1976), w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie (w 
latach 1976-1980), w Watykanie (w latach 1981-1991), nastêpnie 
za pos³ugê ju¿ jako Biskupa w Ordynariacie Polowym Wojska 
Polskiego (w latach 1991-2005), w Diecezji Warszawsko-Praskiej 
(w latach 2005-2008), a tak¿e w Archidiecezji Gdañskiej, gdzie od 
12 lat jako Arcybiskup Metropolita jest naszym Pasterzem.
Pomódlmy siê za naszego Arcypasterza:

Zbawicielu œwiata, Jezu Chryste, który rozes³a³eœ 
œwiêtych Aposto³ów po ziemi, aby Tw¹ naukê g³osili, 
b³ogos³aw ich nastêpców, biskupów, a szczególnie naszego 
Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia. Dodaj mu si³y do 
znoszenia cierpieñ i przeciwnoœci, b³ogos³aw jego 
apostolskiej pracy, aby przynios³a tysi¹ckrotne owoce. 
Spraw, Bo¿e, aby owce które pasie, by³y mu wierne i nigdy nie 
odst¹pi³y od niego.

Najœwiêtsza Maryjo Panno, œwiêci Patronowie Polski, 
b³agajcie dobrego Boga o b³ogos³awieñstwo, pomoc i opiekê 
dla naszego Arcypasterza. Amen

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta
14 czerwca 2020 r. minê³a
50. ROCZNICA

ŒWIÊCEÑ  KAP£AÑSKICH
Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity Gdañskiego

Wspominamy 100 - lecie urodzin naszego Ojca sw.
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Odesz³a cicho...
Z ¿alem informujemy, ¿e 24 maja 

zmar³a Œ.P. Renata Grochowska. 
W Osowej  znana by³a jako, 
katechetka w SP 81, radna dzielnicy, 
twórczyni Akademii Talent. Dzia³a³a 
wraz z mê¿em w fundacji “Wiem 
i Umiem”, a póŸniej w Gdañskiej 
Akademii Seniora. By³a g³ównym 
organizatorem “Osowiady”. W naszej 
parafii pamiêtamy j¹ jako wspó³twór-
czyniê scholi dzieciêcej, zespo³u 
“Siódme Niebo”, organizatorkê 
warsztatów “Liturgiczne Œpiewanie” 
w Mauszu, a tak¿e ceniliœmy j¹ za twórczy wspó³udzia³ 
w organizowaniu naszych festynów parafialnych dla dzieci.

Mê¿owi Grzegorzowi oraz córkom Ma³gosi i Agacie sk³adamy 
serdeczne wyrazy wspó³czucia.

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawione zosta³o w naszym koœciele 
1 czerwca. Po Mszy œw. mile wspomina³o zmar³¹ wiele osób. 
Publikujemy poni¿ej wyst¹pienia ksiêdza biskupa Wies³awa 
Szlachetki, ksiêdza proboszcza - seniora Henryka Bietzkê oraz 
ksiêdza proboszcza Wojciecha Tokarza.

*        *        *

Odesz³aœ cicho, bez s³ów po¿egnania.
Tak, jakbyœ nie chcia³a swym odejœciem smuciæ.
Tak, jakbyœ wierzy³a w godzinie rozstania.
¿e masz niebawem z dobr¹ wieœci¹ wróciæ.

Te s³owa wiersza ksiêdza Jana Twardowskiego zdaj¹ siê byæ tutaj 
jak najbardziej na miejscu. Moi drodzy: Grzegorzu, Ma³gosiu, 
Agatko. Dzisiaj wszyscy, którzy s¹ z Wami, którzy zaciskaj¹ 
w dialogach smutek, którego nie zdo³a pocieszyæ ¿adne ludzkie s³owo 
- ale jesteœmy z Wami. Przyjmijcie wiêc nasz¹ obecnoœæ, nawet gdy 
tylko jest to bezradne milczenie lub ³za, która przes³ania obraz 
i obmywa oczy. Przyjmijcie te¿ dar modlitwy, w której jest coœ wiêcej 
ni¿ nasza bezsilnoœæ. Tak bowiem wierzymy. By³oby nas tutaj jeszcze 
wiêcej, ale pandemia zabra³a nam przestrzeñ i skaza³a nas na pewien 
dystans. Ale jest tu bliskoœæ serc wszystkich i ta bliskoœæ jest 
najwa¿niejsza.

Jak¿e niesprawiedliwa jest œmieræ i pod ¿adnym wzglêdem nie 
pasuje do¿ycia. Bo ¿ycie pragnie ¿yæ, a nie umieraæ. I wobec œmierci 
jesteœmy bezradni jak wobec szumu morza i jego nawa³nicy; jak 
wobec trzêsienia ziemi lub zaæmienia s³oñca. Nasze ludzkie si³y, 
nasza wiedza i m¹droœæ nie s¹ w stanie rozbroiæ œmierci. Nie s¹ 
w stanie nadaæ jej sensu. Dlatego rodzi siê w naszych sercach 
zrozumia³a skarga pod adresem Stwórcy. Bo¿e, Ty po to da³eœ nam 
¿ycie byœmy mieli je straciæ? Ta skarga podobna jest do tej, któr¹ 
wypowiedzia³a do Jezusa Marta, siostra £azarza: - Panie, gdybyœ tu 
by³ mój brat by nie umar³. A Jezus jej odpowiedzia³: - Twój brat 
zmartwychwstanie. I doda³: - Kto we mnie wierzy, to choæby umar³ - 
¿yæ bêdzie. Wierzysz w to? Renata wierzy³a. Ona ¿yje ju¿ w blasku 
wielkanocnego poranka. Renata ¿yje. To my umieramy. W tym jest 
wielka lekcja pokory, ale te¿ i nadziei, której Ÿród³o jest 
w chrystusowym krzy¿u. Jego krzy¿ jest mi³oœci¹ do koñca, aby nikt 
nie zgin¹³, aby ka¿dy mia³ ¿ycie wieczne.

To z tej nadziei Renata czerpa³a si³ê, by swe talenty przemieniaæ 
w dobro i tak liczne dobro. Odznacza³a siê niezwykle twórczym 
umys³em. Mia³a liczne zdolnoœci mena¿erskie o organizacyjne. By³a 
skuteczna w dzia³aniu, a przy tym uœmiechniêta i pe³na ¿yczliwoœci. 
Wielk¹ mi³oœci¹ zatroskana by³a o swój dom i o swoj¹ szko³ê, która 
by³a jakby drugim Jej domem. A przez swoje zorganizowanie, 
wchodzenie w tak wielu dzie³, Osowa znaczy³a wiêcej i przestawa³a 
byæ tylko sypialni¹ Trójmiasta. Przez swe dokonania Renata znalaz³a 
siê w gronie tych wspania³ych mieszkañców Osowej, wœród których 
s¹ takie osoby jak Alina Pieñkowska, Edmund Felchner, Stanis³aw 
Kibort, El¿bita Mi¹skowska, Jacek Kaczmarski i wielu innych. 
I chocia¿ niema ich ju¿ poœród nas, to wci¹¿ tak wiele im 
zawdziêczamy.

Na p³ycie nagrobnej naszego rodaka Jana Kiepury, wielkiego 
artysty i cz³owieka o niezwykle uczynnym sercu, jest wyryte zdanie: 
Gdy cz³owiek umiera, nie pozostaje po nim na tej ziemi nic oprócz 
dobra, które uczyni³ innym. To w³aœnie dobro najpe³niej 
charakteryzuje Renatê. A jest to dobro, w którym bije jej serce. 
G³êboko wierzê, ¿e te zapocz¹tkowane przez Renatê dzie³a bêd¹ siê 
nadal rozwijaæ; bêd¹ nadal przynosiæ dobre owoce; bêd¹ nadal 
inspirowaæ wielu, by œwiat sta³ siê bardziej przyjazny. Mimo ³ez 
raduj siê nasza ma³a ojczyzno osowska, bo twoja córa przynios³a ci 
chwa³ê! Jej imiê na zawsze zapisa³o siê w naszej pamiêci, a Ona ¿yje 
na wieki.

Ks bp Wies³aw Szlachetka
Biskup Pomocniczy Diecezji Gdañskiej

*        *        *

Moi drodzy. Gdy przyszed³em do Osowej, Renia by³a ma³¹ 
dziewczynk¹. To prawda, ¿e jej nie zauwa¿a³em.[...] Ale 
zauwa¿y³em, ¿e Renia pojawia³a siê wœród wikariuszy, nale¿a³a do 
ró¿nych wspólnot i grup dzieciêcych oraz m³odzie¿owych. 
Przyj¹³em z wielk¹ radoœci¹, gdy mi powiedzia³a, ¿e chce studiowaæ 
na KUL. By³em tym ogromnie zdziwiony, ale z aplauzem to 
podj¹³em. Nawet nie wiedzia³em, ¿e te studia przynios¹ takie 
b³ogos³awione owoce, ¿e nie tylko tam pozna swego mê¿a 
Grzegorza, ale ¿e tam znajdzie inspiracje do wielu ró¿nego rodzaju 
dzia³añ, które potem w Osowej zaczê³a podejmowaæ.

Dziêkujê ci Reniu za zaanga¿o-
wanie w scholi dzieciêcej, któr¹ 
wspólnie z ksiêdzem Wies³awem 
i mê¿em za³o¿y³aœ, w tym mniejszym 
zespole Siódme Niebo. Dziêkujê za to, 
co siê dzisiaj tak piêknie nazywa: 
warsztaty -  liturgiczne œpiewanie, tam 
w Mauszu z kolejnymi wikariuszami, 
którzy tam ci towarzyszyli i oczywiœcie z Grzegorzem. Wielu ludzi, 
mo¿na powiedzieæ, ukszta³towa³aœ w duchu chrzeœcijañskim. 
Dziêkujê ci za to z ca³ego serca. 

Wreszcie dziêkujê za te 
goœcinne przyjêcia u ciebie tam 
w domu i te przez kilka ostatnich 
lat jak odwiedza³em twoj¹ mamê 
Ma³gosiê ,  zwykle  osta tni¹  
w kolejnoœci odwiedzin, bo by³a 
kawa. Zawsze mi tam towarzy-
szy³aœ. Dziêkujê Ci za to z ca³ego 
serca. Mam nadziejê, ¿e dzisiaj 
Matka Koœcio³a, ciebie swoj¹ 

córkê przyjmie do Pana. To Ci siê naprawdê nale¿y. Dziêkujê ci za 
wszystko Reniu.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
Proboszcz - Senior

*        *        *

Jeszcze dziennik otwarty, jeszcze zadania domowe zlecone 
uczniom. Do sprawdzenia. - Proszê ksiêdza - mówi³ jeden uczeñ - 
przecie¿ pani Renia zadanie nam zada³a i myœmy to zrobili. i co 
teraz? Tak jest, kiedy umiera siê w biegu. Kiedy umiera siê w pe³ni 
si³y. A jednak kres ¿ycia osi¹gn¹³ swój cel. Pani Reniu, d³ugoletnia 
katechetko naszej szko³y, Bóg ci wynagrodzi wszystko to dobro, 
które czyni³aœ w takiej cichoœci swego ¿ycia. O tym us³yszeliœmy tak 
du¿o dzisiaj. Bo dzieñ œmierci, dzieñ pogrzebu, mobilizuje nas do 
prawdy. Do prawdy, która œwiadczy o Tobie, o Twoim ¿yciu 
oddanym rodzinie oraz dzieciom i seniorom z Osowej. Za to ci 
dziêkujemy. 

Z naszej strony jako parafia dajemy ci ten bukiet 
najpiêkniejszych kwiatów w postaci naszej modlitwy. Ale 
najwa¿niejsz¹ modlitw¹ jest ofiara mszy œwiêtej. Ju¿ 5 czerwca twoi 
seniorzy z uniwersytetu trzeciego wieku z³o¿yli intencjê mszaln¹ 
i bêdzie Msza œw. dla ciebie, a za miesi¹c w gronie dzieci, którym 
odda³aœ tak wiele lat swego ¿ycia i umiejêtnoœci, kiedy bêd¹ 
zaczyna³y siê wakacje - bêdziemy równie¿ sprawowaæ Mszê œw. za 
ciebie, dziêkuj¹c za to wszystko co uczyni³aœ w swym ¿yciu. 
A uczyni³aœ tak wiele.
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100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

Wspomnienie o uczestnikach 
Bitwy Warszawskiej 1920.

Zbli¿a siê 100 – rocznica zwyciêskiej bitwy z wojskami 
bolszewickimi w obronie Warszawy, a pewnie i Europy 
w sierpniu 1920 roku. Zwyciêstwo orê¿a polskiego w tej 

bitwie by³o zwieñczeniem ca³ej kampanii wojny z bolszewick¹ 
Rosj¹ o ustalenie wschodnich granic Polski. Dopiero co Polska 
odzyska³a po 123 latach niepodleg³oœæ, a musia³a siê zmierzyæ 
z olbrzymimi si³ami armii bolszewickiej. Zwyciêstwo w Bitwie 
Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku by³o wynikiem doskona³ej 
taktyki wojennej marsza³ka Józefa Pi³sudzkiego i jego sztabu, ale 
tak¿e niespotykanego mêstwa polskiego wojska, a mo¿na 
powiedzieæ i ca³ego narodu. Bo naród siê zmobilizowa³, wystawiaj¹c 
w tak trudnych warunkach milionow¹ armiê. W tej armii mo¿na by³o 
odnaleŸæ ¿o³nierzy z wszystkich regionów Polski. W tym felietonie 
przedstawiam niektóre postaci z naszej rodziny, uczestników wojny 
z bolszewikami, oraz w wielkim skrócie ich póŸniejsze losy. 
Poni¿sze informacje pozyska³em badaj¹c rodzinne materia³y 
historyczne.

Stanis³aw Derczyñski – brat mojej mamy. Urodzi³ siê 1 maja 
1899 roku w Œrodzie Wielkopolskiej. Bra³ czynny udzia³ 
w Powstaniu Wielkopolskim, by³ ¿o³nierzem 1 kompanii œredzkiej. 
Nastêpnie s³u¿y³ w wojsku polskim, walczy³ podczas wojny polsko-
bolszewickiej na froncie kijowskim w 8 pu³ku strzelców 
wielkopolskich. Zosta³ odznaczony miêdzy innymi Krzy¿em 
Walecznych. W okresie miêdzywojennym wujek Stanis³aw by³ 
dzia³aczem Zwi¹zku Zachodniego. Mieszka³ w Œrodzie, by³ 
w³aœcicielem zak³adu rzeŸnickiego. W kampanii wrzeœniowej 1939 
roku dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Zosta³ osadzony w obozie w 
Kozielsku i zamordowany przez NKWD w Katyniu, zgin¹³ 
prawdopodobnie 27 kwietnia 1940 roku. 

Stanis³aw Mielczarski – kuzyn mojej mamy. By³ jednym 
z dziesiêciorga rodzeñstwa, synem Teodora i Michaliny 
Derczyñskiej, urodzony 30 marca 1892 roku w Sobótce 
w Wielkopolsce. Po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej s³u¿y³ 
w wojsku polskim w 62 pu³ku piechoty w Bydgoszczy. Z tym 
pu³kiem bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Nastêpnie s³u¿y³ 
w randze porucznika w 60 pu³ku piechoty w Ostrowie 
Wielkopolskim. Mieszka³ w Pleszewie, a ostatnio przed wojn¹ 
w Poznaniu. Zmobilizowany do Armii Poznañ bra³ udzia³ 
w kampanii wrzeœniowej i dosta³ siê do niewoli sowieckiej, wraz 
z innymi polskimi oficerami osadzony w obozie w Kozielsku. 
Zamordowany  przez sowieckie NKWD w 1940 roku w Katyniu.

Bronis³aw PrzewoŸniak – starszy brat mego ojca. Urodzony 
29 czerwca 1900 roku w Œrodzie Wlkp. W czasie pierwszej wojny 
œwiatowej, jako mieszkaniec Wielkopolski, maj¹c 17 lat, zosta³ 
wcielony do armii pruskiej i wys³any na front francuski. PóŸniej ju¿ 
w wojsku polskim walczy³ w ca³ej kampanii wojny polsko-
bolszewickiej, miêdzy innymi w kampanii kijowskiej, równie¿ 
w bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. W 1928 roku siê o¿eni³ 
z Mariann¹ Derczyñsk¹, starsz¹ siostr¹ mojej mamy, zamieszkali 
w Lesznie Wlkp. We wrzeœniu 1939 roku walczy³ w szeregach Armii 
Poznañ jako artylerzysta. Po ataku sowietów 17 wrzeœnia jego 
oddzia³ zosta³ rozwi¹zany i znalaz³ siê na Wo³yniu. Tam 
niespodziewanie spotka³ siê z moim ojcem. Ich dramatyczny powrót 
w rodzinne strony do Wielkopolski opisa³em w opowiadaniu 
„Pocz¹tki” w cyklu „100-lecie Niepodleg³ej Polski” (RO nr 219).

Edmund Borys, póŸniejszy m¹¿ Mieczys³awy Jankowskiej, 
kuzynki mego ojca. Urodzi³ siê 3 wrzeœnia 1895 roku w Mogilnie. 
Z pocz¹tkiem stycznia 1919 roku wst¹pi³ jako ochotnik do 1 Pu³ku 
Artylerii Polowej Wielkopolskiej (póŸniej 15 PAPWlkp) i przeszed³ 
z nim szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym równie¿ 
w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. W okresie 
miêdzywojennym od 1926 roku a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej 
pe³ni³ obowi¹zki burmistrza w Ksi¹¿u Wielkopolskim. W momencie 
wybuchu wojny na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku, decyzj¹ starosty 
œremskiego, aby unikn¹æ aresztowania, ewakuowa³ siê z rodzin¹ do 
Radomia. PóŸniej wielokrotnie przes³uchiwany przez gestapo, 
w dniu 31 sierpnia 1943 roku zosta³ aresztowany i osadzony 
w wiêzieniu w Radomiu, a nastêpnie 14 wrzeœnia tego roku 
przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz.  Tam 
zamêczony zmar³ 22 paŸdziernika 1943 roku w wieku 48 lat.

Józef Sarosiek – ojciec mojej ¿ony. Urodzi³ siê 9 listopada 1897 
roku w Poniatowiczach, w powiecie sokólskim. W czerwcu 1920 
roku zosta³ powo³any do Wojska Polskiego i wcielony do 42 pu³ku 
piechoty w Bia³ymstoku. Jako saper-miner bra³ udzia³ w wojnie 
polsko-bolszewickiej, szczególnie w Bitwie Warszawskiej. 
W okresie miêdzywojennym prowadzi³ w³asne gospodarstwo rolne 
w Poniatowiczach. Pomimo represji ze strony okupantów, najpierw 
sowieckiego, a potem hitlerowskiego, szczêœliwie prze¿y³ wojnê.

Tyle informacji o uczestnikach wojny polski-bolszewickiej 
uda³o mi siê odnaleŸæ w rodzinnych anna³ach. Zachêcam 
szanownych Czytelników do podzielenia siê swoimi 
wspomnieniami o uczestnikach tych wa¿nych wydarzeñ z okresu 
kszta³towania siê niepodleg³oœci naszej Ojczyzny w 1920 roku.

Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak
Od Redakcji: Prosimy Czytelników, zw³aszcza Seniorów, aby zechcieli 
podzieliæ siê z nami histori¹ rodzinn¹ na w/w temat. Opracowania w formie 
plików prosimy przes³aæ na adres jurbaja@op.pl, a czytelne rêkopisy na 
adres parafii do 5 wrzeœnia 2020r.

Srebrni  Jubilaci
Dok³adnie 25 lat temu 

w bazylice Mariackiej w Gdañ-
sku przyjêli œwiêcenia prezbite-
ratu z r¹k abp. Tadeusza Goc³ow-
skiego. W œrodê 27 maja kap³ani 
odprawili w archikatedrze oliws-
kiej dziêkczynn¹ Eucharystiê 
pod przewodnictwem abp 
S³awoja Leszka G³ódzia.

25 .  rocznicê  œwiêceñ  
kap³añskich w tym roku 
obchodzi 20 ksiê¿y, w tym nasz 
proboszcz ksi¹dz Wojciech 
Tokarz oraz byli wikariusze 
naszej parafii: ksi¹dz major 
Marcin Czeropski proboszcz 
w Legionowie i ksi¹dz Jaros³aw 
Piotrowski proboszcz w Wiel-
kim Kacku.  
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Wincenty Kad³ubek, biskup
(ok.. 1150 - 1223)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 9 paŸdziernika

W roku 2017 w Legnicy rozpocz¹³ siê proces 
beatyfikacyjny ksiêcia Henryka II Pobo¿nego, syna 
œw. Jadwigi Œl¹skiej i Henryka Brodatego. i to na wyraŸn¹ 

proœbê historyków wroc³awskiego uniwersytetu. Dotychczasowe 
dzieje ¿ycia i okolicznoœci 
œmierci ksiêcia Henryka 
op ie ra ³y  s iê  na  wers j i  
historiografii Jana D³ugosza. 
Dopiero niedawno odnale-
ziono manuskrypt z podró¿y 
trzech franciszkanów do 
Mongolii w XIII wieku. 
Rozmawiali z uczestnikami 
bitwy pod Legnic¹ w 1241 
roku. Od nich dowiedzieli siê, 
¿e ciê¿ko ranny ksi¹¿ê zosta³ 
wziêty do niewoli i chciano go 
zmusiæ ,  by odda³  ho³d 
chanowi mongolskiemu; 
odmówi³ i wœród tortur odciêto 
mu g³owê. Jak zaznacza 
m³ody polski historyk Tomasz £ysiak, okolicznoœci jego œmierci 
œwiadcz¹, ¿e by³ to mêczennik za wiarê chrzeœcijañsk¹, do czego 
przygotowywa³ siê przez niezwykle religijne ca³e dotychczasowe 

swoje ¿ycie. Z powy¿szego wynika, ¿e warto studiowaæ dokonania 
historyków w interesuj¹cej nas problematyce.

A mamy wœród historyków postaæ zupe³nie wyj¹tkow¹: 
B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek. Pierwszym polskim 
kronikarzem by³ Gall Anonim. By³ bystrym obserwatorem i to, co 
widzia³ notowa³ i bardzo mu za to dziêkujemy.

Natomiast biskup Wincenty opisa³ dzieje Polski od pocz¹tków 
do czasów jemu wspó³czesnych. Pochodzi³ z rodu rycerskiego. Jego 
ojciec pracowa³ na obszarze ksiêcia krakowskiego Kazimierza 
Sprawiedliwego i pewnie ten¿e ksi¹¿ê finansowa³ studia 
Wincentego w Pary¿u i Bolonii. Po powrocie otrzyma³ œwiêcenia 
kap³añskie i podj¹³ pracê kancelaryjn¹ u ksiêcia oraz by³ 
kierownikiem szko³y katedralnej.

W roku 1207 zosta³ biskupem krakowskim i chocia¿ ca³ym 
sercem odda³ siê pracy duszpasterskiej, to ci¹gnê³o go do studiów 
historycznych. Po dziesiêciu latach biskupiej pos³ugi poprosi³ 
o zwolnienie. Spe³ni³o siê jego marzenie. Odt¹d móg³ prowadziæ 
wzorowe i surowe ¿ycie mnicha Cystersa i zaj¹æ siê 
kontynuowaniem pracy historycznej. I w³aœnie za to zas³u¿y³ na 
najwiêksz¹ wdziêcznoœæ narodu polskiego, ¿e w czterech tomach 
napisa³ piêkn¹ ³acin¹ Kronikê Polsk¹. Historycy zaznaczaj¹, ¿e a¿ do 
czasów Piotra Skargi nikt tak piêknie i z takim umi³owaniem nie 
pisa³ o naszej OjczyŸnie. Nadto ¿y³ niezwykle piêknie, tak i¿ jego 
wspó³bracia uwa¿ali go za œwiêtego. Œwiadczy o tym tak¿e ten fakt, 
i¿ nie zosta³ pochowany razem z innymi cystersami, ale osobno, by 
³atwiej by³o go odnaleŸæ, gdy zostanie beatyfikowany. I tak siê sta³o. 
Na jego grobie jest napis: “Tutaj spoczywa w pokoju, cud pokory      
chrzeœcijañskiej, czcigodny s³uga Bo¿y Wincenty Kad³ubek”.

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. 

W Czwartek 11 czerwca, przypada³a Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a. W zwi¹zku z obecn¹ sytuacj¹ i zaleceniami dotycz¹cymi organizacji 
Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a, nie by³o w tym roku procesji ulicami osiedla. Po ka¿dej Mszy œw. odbywa³o siê dziêkczynne nabo¿eñstwo 
eucharystyczne z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu i b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Koœció³ by³ piêknie 
udekorowany ga³¹zkami brzozowymi. 

Natomiast po Mszy œw. o godz. 10.30 wyruszy³a procesja eucharystyczna dooko³a koœcio³a. Krzy¿ na czele, feretrony,  dzieci sypi¹ce 
kwiaty, baldachim, a pod nim ksi¹dz Proboszcz z Cia³em Chrystusa w monstrancji, za nimi orkiestra i bardzo du¿e grono parafian. Tylko nie 
by³o tradycyjnych czterech o³tarzy. Za to ksi¹dz na umownych trzech “rogach” koœcio³a, a po powrocie przed wejœciem do koœcio³a 
zatrzymywa³ procesjê i b³ogos³awi³ monstrancj¹ nasz¹ dzielnicê (na czterech zdjêciach w dolnym rzêdzie).

W Oktawie Bo¿ego Cia³a, czyli do czwartku 18 czerwca, odbywa³a siê codziennie po Mszy œw. o godzinie 18.00 procesja 
eucharystyczna dooko³a koœcio³a, po³¹czona z nabo¿eñstwem do Serca Pana Jezusa.

Procesja Bo¿ego Cia³a w naszej parafii
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