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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na styczeñ

Ewangelizacyjna: Aby Pan da³ nam ³askê, byœmy ¿yli w pe³nym 
braterstwie z braæmi i siostrami z innych religii, modl¹c siê za 
siebie wzajemnie, z otwartoœci¹ na wszystkich.

Wyjaœnienie intencji
W w¹skim znaczeniu wiêzy braterstwa odnosz¹ siê do synów 

jednych rodziców. Nieraz bywaj¹ rozszerzane na cz³onków 
ró¿nych wspólnot b¹dŸ grup. Przenoœnie o braterskich uczuciach 
mówimy, kiedy oparte s¹ one na zaufaniu czy przyjaŸni. Gdy 
oœwiadczam, ¿e ktoœ jest mi jak brat, potwierdzam zarazem silne 
wiêzy miêdzy nami. W braterstwie nie ma miejsca na fa³sz czy 
obojêtnoœæ. Przeciwnie, liczy siê szczeroœæ i przyjaŸñ.

W³aœnie na potrzebê braterstwa papie¿ Franciszek kieruje 
nasz¹ uwagê w pierwszym miesi¹cu nowego roku. Prosi nas 
o modlitwê w intencji ewangelizacyjnej, byœmy ¿yli w pe³nym 
braterstwie z braæmi i siostrami innych religii. Do tego stopnia, by 
otwarcie podchodziæ do wszystkich i wzajemnie siê za siebie 
modliæ. W Polsce ka¿dy styczeñ nam to u³atwia. Co roku 
obchodzimy Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, który 
w naszym kraju od ponad dwudziestu lat poprzedzony jest Dniem 
Judaizmu, a koñczy siê Dniem Islamu. Chodzi o rozwój dialogu 
miêdzy religiami, ale te¿ o umacnianie wzajemnej otwartoœci ich 
wyznawców.[...]

Ka¿dy wierz¹cy jest zaproszony do przekraczania uprzedzeñ 
i ró¿nic, aby w obliczu cierpienia byæ bliŸnim ludzi w potrzebie. 
Taka otwartoœæ na bêd¹cych daleko i czêsto bardzo od nas 
odmiennych jest zarazem wyzwaniem, jak i ³ask¹. Dlatego mamy 
siê o ni¹ modliæ.

ROK  2021
ZE SWIETYM JOZEFEM

Rok Œwiêtego Józefa zosta³ og³oszony przez Ojca Œwiêtego 
Franciszka w grudniu ubieg³ego roku w uroczystoœæ 
Niepokalanego Poczêcia NMP i potrwa do 8 grudnia 2021 

roku. Upamiêtnia 150 rocznicê og³oszenia œw. Józefa patronem 
Koœcio³a powszechnego. Dokona³ tego Pius IX, prosz¹c, by dekret 
w tej sprawie og³osiæ podczas Eucharystii w³aœnie w uroczystoœæ 
Niepokalanej. Chcia³ przez to podkreœliæ, ¿e œwiêtoœæ i wielkoœæ 
opiekuna Jezusa bierze siê z tego, i¿ staj¹c siê mê¿em Maryi, 
zosta³ na zasadzie wspólnoty ma³¿eñskiej wspó³dziedzicem 
wszystkich darów, jakimi cieszy³a siê jego ma³¿onka. W³aœnie 
dziêki ma³¿eñstwu z Maryj¹ Józef sta³ siê opiekunem 
i wychowawc¹ Jezusa, czyli Jego ziemskim ojcem, tworz¹c 
Œwiêt¹ Rodzinê.

I w³aœnie w uroczystoœæ 
Œwiêtej Rodziny, w niedzielê po 
Bo¿ym Narodzeniu, Papie¿ 
Franciszek og³osi³, ¿e specjalny 
Rok poœwiêcony rodzinie zos-
tanie zainaugurowany podczas 
zbli¿aj¹cej siê w marcu uroczys-
toœci œw. Józefa. Zakoñcz¹ go 
obchody 10. Œwiatowego Spot-
kania Rodzin, które odbêdzie siê 
w Rzymie, w czerwcu 2022 roku.

Papie¿ przypomnia³, ¿e 
wszyscy jesteœmy powo³ani do 
ponownego odkrycia wychowaw-
-czej wartoœci rodziny: musi byæ 
ona oparta na mi³oœci, która 
nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. 
W rodzinie mo¿na doœwiadczyæ szczerej komunii, gdy jest ona 
domem modlitwy, gdy mi³oœæ jest g³êboka i czysta, gdy 
przebaczenie przewa¿a nad niezgod¹, gdy codzienna 
chropowatoœæ ¿ycia jest ³agodzona przez wzajemn¹ czu³oœæ 
i pogodn¹ akceptacjê woli Boga. „W ka¿dej rodzinie s¹ problemy, 
a nawet k³ótnie, poniewa¿ jesteœmy tylko s³abymi ludŸmi” – 
przyzna³ Papie¿ Franciszek. „Jeœli bêdziecie siê k³óciæ w rodzinie, 
nie koñczcie dnia bez zawarcia pokoju. A czy wiecie: dlaczego? Bo 
zimna wojna nastêpnego dnia jest jeszcze bardziej niebezpieczna – 
zapewni³ Papie¿ – W ka¿dej rodzinie powinny byæ u¿ywane trzy 
s³owa: «proszê, przepraszam i dziêkujê». Proœ z uprzejmoœci¹, bo 
nie mo¿na byæ natrêtem, wtr¹caæ siê w ¿ycie drugiego cz³owieka. 
Dziêkuj – wdziêcznoœæ jest znakiem szlachetnej duszy. 
Przepraszaj, bo zdarza nam siê zrobiæ coœ z³ego i ktoœ czuje siê 
obra¿ony. Nie zapominajcie tych trzech s³ów: proszê, 
przepraszam, dziêkujê. Jeœli s¹ one u¿ywane w rodzinie, to rodzina 
jest zdrowa.“

Papie¿ zaznaczy³, ¿e uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny proponuje 
nam na nowo idea³ mi³oœci ma³¿eñskiej i rodzinnej, jak to zosta³o 
podkreœlone w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, której 
pi¹ta rocznica og³oszenia przypadnie 19 marca. Rok poœwiêcony 
rodzinie, który wówczas zainauguruje Ojciec Œwiêty, bêdzie 
czasem refleksji nad tym dokumentem i okazj¹ do pog³êbienia 
zrozumienia jego treœci.

£ukasz Soœniak SJ, eKAI, fragment

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: 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

MSZE  ŒW. KOLÊDOWE  
Trwaj¹ nasze msze œwiête kolêdowe w intencji Parafian 

z poszczególnych ulic, zgodnie z og³oszonym terminarzem. 
Duszpasterze z naszymi Parafianami wspólnie modl¹ siê o Bo¿e 
b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej i Œwiêtego Józefa, o zdrowie, 
uwolnienie od epidemii, pomyœlnoœæ, wzajemn¹ mi³oœæ, zrozumienie 
i szacunek w naszych rodzinach w ca³ym nadchodz¹cym roku. 
Parafianie przynosz¹ na te msze pojemniki z wod¹, by mo¿na by³o j¹ 
pob³ogos³awiæ podczas Mszy œwiêtej, by póŸniej móc pokropiæ ni¹ 
mieszkanie. Przy wyjœciu z koœcio³a mog¹ równie¿ zabraæ do domu 
modlitwê b³ogos³awieñstwa. Po powrocie do domu - do Koœcio³a 
domowego - g³owa rodziny zbiera wszystkich domowników, 
odczytuje modlitwê b³ogos³awieñstwa i kropi wod¹ œwiêcon¹ 
domowników oraz mieszkanie. Obrzêd koñczy siê wspólnym 
œpiewaniem kolêd.

Ta forma spotkañ duszpasterzy z Parafianami, wymuszona 
pandemi¹, przyjêta zosta³a przez wiernych ze zrozumieniem. 

Proœmy dobrego Boga, by ju¿ w nastêpnym okresie kolêdowym 
duszpasterze mogli spotykaæ siê z rodzinami w naszych domach.
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Odpust zupe³ny w Roku œw. Józefa

Litaniê do Œwiêtego Józefa

Do Ciebie, Œwiêty Józefie

Do Ciebie œwiêty Józefie

Udziela siê Odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami (tzn. 
sakramentalna spowiedŸ, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa 
zgodna z intencjami Ojca Œwiêtego) wiernym, którzy odrywaj¹c siê 
w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyæ bêd¹ w Roku Œwiêtego 
Józefa w okolicznoœciach i na sposoby okreœlone przez Penitencjariê 
Apostolsk¹, a mianowicie:

a) przez co najmniej pó³ godziny bêd¹ rozwa¿aæ Modlitwê Pañsk¹ lub 
wezm¹ udzia³ w jednym pe³nym dniu skupienia, zawieraj¹cym 
rozwa¿anie o Œwiêtym Józefie;

b) na wzór Œwiêtego Józefa spe³ni¹ uczynek mi³osierdzia wzglêdem 
cia³a lub wzglêdem duszy;

c) odmawiaæ bêd¹ Ró¿aniec Œwiêty w rodzinach i pomiêdzy 
narzeczonymi;

d) powierzaæ bêd¹ codziennie swoj¹ dzia³alnoœæ opiece Œwiêtego 
Józefa, a tak¿e wzywaj¹cemu Rzemieœlnika z Nazaretu w modlitwach 
wstawienniczych za tych, którzy szukaj¹ pracy, aby mogli znaleŸæ 
zajêcie, oraz aby praca wszystkich ludzi by³a bardziej godna;

e) odmawiaæ bêd¹  lub te¿ jak¹œ inn¹ 
modlitwê do Œwiêtego Józefa, przypisan¹ jako w³asna w ró¿nych 
tradycjach liturgicznych, w intencji Koœcio³a przeœladowanego.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechnoœci patronatu 
Œwiêtego Józefa w Koœciele, poza wspomnianymi wy¿ej 
okolicznoœciami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu 
zupe³nego wiernym, którzy odmówi¹ dowoln¹ prawnie zatwierdzon¹ 
modlitwê lub akt pobo¿noœci na czeœæ Œwiêtego Józefa, na przyk³ad 
„ ”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, 
w Œwiêto Œwiêtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia ka¿dego 
miesi¹ca i w ka¿d¹ œrodê, bêd¹c¹ dniem poœwiêconym wspomnieniu 
tego Œwiêtego.

W obecnej sytuacji publicznego zagro¿enia zdrowia, rozszerza 
siê dar odpustu zupe³nego w sposób szczególny na osoby 
w podesz³ym wieku, na chorych, umieraj¹cych i wszystkich tych, 
którzy z usprawiedliwionych racji nie mog¹ wyjœæ z domu, a którzy 
odrywaj¹c siê w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencj¹ 
wype³nienia, gdy tylko to bêdzie mo¿liwe zwyk³ych warunków, 
odmówi¹ w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt 
pobo¿noœci na czeœæ Œwiêtego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona 
Dobrej Œmierci, ofiaruj¹c z ufnoœci¹ Bogu boleœci i niedogodnoœci 
w³asnego ¿ycia.

Z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej o Odpustach w Roku œw. Józefa 
z dnia 13 grudnia 2020 roku

, uciekamy siê w naszej niedoli! 
Wezwawszy pomocy Twej Najœwiêtszej Oblubienicy z ufnoœci¹ 
równie¿ b³agamy o Tw¹ opiekê. Przez mi³oœæ, która Ciê ³¹czy³a 
z Niepokalan¹ Dziewic¹ Bogarodzic¹ i przez ojcowsk¹ Tw¹ 
troskliwoœæ, któr¹ otacza³eœ Dzieciê Jezus pokornie b³agamy: wejrzyj 
³askawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus naby³ Krwi¹ Swoj¹ 
i swoim potê¿nym wstawiennictwem dopomó¿ nam w naszych 
potrzebach.

Opatrznoœciowy Stró¿u Bo¿ej Rodziny czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas ukochany Ojcze 
wszelk¹ zarazê b³êdów i zepsucia. Potê¿ny nasz wybawco, przyb¹dŸ 
nam ³askawie z niebiañsk¹ pomoc¹ w tej walce z mocami ciemnoœci, 
a jak niegdyœ uratowa³eœ Dzieciê Jezus z niebezpieczeñstwa, które 
grozi³o Jego ¿yciu, tak teraz broñ œwiêtego Koœcio³a Bo¿ego od 
wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwnoœci. 

Otaczaj ka¿dego z nas nieustann¹ opiek¹, abyœmy za Twoim 
przyk³adem i Twoj¹ pomoc¹ wsparci mogli ¿yæ œwi¹tobliwie, umrzeæ 
pobo¿nie i osi¹gn¹æ wieczn¹ szczêœliwoœæ w niebie. Amen.

modlitwa papie¿a Leona XIII

Litania do œw. Józefa
Kyrie elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.

Chryste, us³ysz nas, - Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, - zmi³uj siê nad nami.
Synu, odkupicielu œwiata, Bo¿e, - zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Trójco, jedyny Bo¿e, - zmi³uj siê nad nami.

Œwiêta Maryjo, - módl siê za nami
Œwiêty Józefie,
Przes³awny potomku Dawida,
Œwiat³o Patriarchów,
Oblubieñcze Bogurodzicy,
Przeczysty stró¿u Dziewicy,
¯ywicielu Syna Bo¿ego,
Troskliwy obroñco Chrystusa,
G³owo Najœwiêtszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najmê¿niejszy,
Józefie najpos³uszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciad³o cierpliwoœci,
Mi³oœniku ubóstwa,
Wzorze pracuj¹cych...
Ozdobo ¿ycia rodzinnego,
Opiekunie Dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczêœliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umieraj¹cych,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Koœcio³a œwiêtego.

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
- przepuœæ nam Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
- wys³uchaj nas Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
- zmi³uj siê nad nami.

P.  Ustanowi³ go panem domu swego.
W. I zarz¹dc¹ wszystkich posiad³oœci swoich.

Módlmy siê.
Bo¿e, Ty w niewys³owionej Opatrznoœci swojej wybra³eœ œwiêtego 
Józefa na Oblubieñca Najœwiêtszej Rodzicielki swojej, spraw, 
abyœmy oddaj¹c mu na ziemi czeœæ jako opiekunowi, zas³u¿yli na 
jego orêdownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.  Amen.

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
ksiêdzu Nikosowi, Przyjacielowi naszej Parafii.
sk³ada Redakcja z Czytelnikami Rodziny Osowskiej

150. rocznica og³oszenia Oblubieñca Maryi patronem Koœcio³a katolickiego
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RETROSPEKCJE  RODZINNE
    Wspomnienia spisa³ Konrad Hoga

Moja ¿ona Danusia by³a osob¹ bardzo aktywn¹ i w zasadzie 
rzadko chorowa³a, ale szczêœcie nas opuœci³o, bo raka, 
który dokona³ spustoszenia w jej organizmie, odkryto 

19 kwietnia 2020 roku, a zmar³a 19 paŸdziernika br. W okresie tych 
szeœciu miesiêcy leczono Danusiê w szpitalu ale, te¿ na przemian 
przebywa³a w domu, na przyk³ad pomiêdzy jedn¹ a drug¹ chemi¹. 
W czasie pobytu w domu znajdowa³a siê pod opiek¹ Gdañskiego 
Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty. Opieka Pani doktor 
i pielêgniarki by³a bardzo serdeczna, troskliwa, a pomoc zawsze 
przybywa³a na zawo³anie.

Hospicjum po œmierci Danusi zamówi³o mszê œwiêt¹ w jej 
intencji i zaprosi³o ca³¹ nasz¹ rodzinê do uczestniczenia w tej 
eucharystii. Przys³ano zaproszenie na dzieñ 4 listopada na godzinê 
18.00 do Koœcio³a Mariackiego w Gdañsku. By³o to dla nas pewne 
pozytywne zaskoczenie, bo nie spodziewaliœmy siê takiej pamiêci ze 
strony hospicjum. Po mszy œwiêtej i modlitwie za zmar³¹ ma³¿onkê, 
zosta³em jeszcze d³u¿ej w tej piêknej œwi¹tyni, gdy¿ by³a ona bliska 
memu sercu, albowiem byliœmy (ja i ¿ona) szczególnie zwi¹zani 
w swoim ¿yciu z t¹ œwi¹tyni¹.

Moja pierwsza wizyta w Koœciele Mariackim mia³a miejsce 
w 1949 roku, kiedy to jako 4-latek byliœmy z grup¹ dzieci 
z przedszkola zobaczyæ jak wygl¹da ten ogromny koœció³ po 
zniszczeniach wojennych. Pamiêtam wielk¹ dziurê w dachu koœcio-
³a, jeden z filarów bardzo przechylony, a w œrodku pe³no gruzu oraz  
pozdejmowanych figur, obrazów, fragmentów ozdób z o³tarzy itp. 
Pamiêtam te¿, ¿e widzia³em tam popiersie Marcina Lutra, na co nam 
zwróci³a uwagê oprowadzaj¹ca nas siostra zakonna, nasza opie-
kunka z przedszkola z Gdañska Wrzeszcza, prowadzonego przy 
parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

Po paru latach, bêd¹c ju¿ ministrantem w tej parafii, zosta³em 
razem z bratem Ryszardem zaproszony przez ks. dr. Józefa Zator-
Przytockiego do pomocy przy organizowaniu odbudowy Koœcio³a 
Mariackiego. Pomoc ta polega³a na zaklejaniu kopert i naklejaniu 
znaczków na listach, które ks. Przytocki rozsy³a³ do parafii w ca³ej 
Polsce, z proœb¹ o wsparcie finansowe odbudowy Œwi¹tyni Mariac-
kiej. Korespondencji tej by³o sporo, myœlê, ¿e parê tysiêcy, bo nasze 
jêzyki by³y sztywne po ca³odziennej pracy klejenia znaczków. 
Ksi¹dz  Przytocki nagrodzi³ nasz wysi³ek ca³¹ torb¹ czekoladowych 
cukierków, a by³y one w tamtych czasach rzadkoœci¹.

Kolejnym kontaktem z Koœcio³em Mariackim by³y nasze wizyty 
w Parafii Mariackiej, kiedy to z Chórem Nowowiejskiego wystêpo-
waliœmy tam wielokrotnie. By³o to œpiewanie podczas mszy 
œwiêtych, ale równie¿  organizowaliœmy tam koncerty, na przyk³ad 
koncerty kolêd, koncerty pieœni maryjnych oraz inne koncerty 
okazjonalne. Koncerty sta³y na wysokim poziomie, a ich atrakcy-
jnoœæ podnosi³y wspólne wystêpy z solistami Opery Ba³tyckiej 
(g³ównie œpiewali Krystyna Ingersleben-Borowska, Jan Gdaniec, 
Piotr Kusiewicz, Stefan Cejrowski i inni). Œpiewaæ by³o trudno ze 
wzglêdu na pog³os w tym du¿ym koœciele, co mog³o tworzyæ 
kakofoniê, wiêc soliœci œpiewali specjalnie ustawieni w kierunku 
wybranego filara i wówczas wszystko gra³o. Generalnie œpiewaliœmy 
z bocznego chóru znajduj¹cego siê nad zakrysti¹, ale przy wa¿niej-
szych koncertach, zw³aszcza wystêpuj¹c z orkiestr¹, ca³y aparat 
wykonawczy ustawia³ siê za g³ównym o³tarzem, co dawa³o równe 
brzmienie w ca³ym koœciele. Czêsto œpiewaliœmy wspólnie z miej-
scowym chórem, którego dyrygentem by³ Wenancjusz Ewertowski, 
a jego brat, Ignacy Ewertowski, œpiewa³ w Chórze Nowowiejskiego 
w tenorach. Obok kontaktu z proboszczem Parafii Mariackiej 
ksiêdzem pu³kownikiem dr Józefem Zator-Przytockim, ambasa-
dorem naszym by³ tam Roman Siemienicki, wujek mojej ¿ony, który 
by³ tam przez 25 lat organist¹, a w Chórze Nowowiejskiego œpiewa³ 
w basach i tak¿e wystêpowa³ jako akompaniator. Zakochany 
w muzyce Roman Siemieniecki marzy³ o tym, ¿eby w Mariackim 
by³y prawdziwe organy (po wojnie pocz¹tkowo gra³o siê tam na 
fisharmonii), a jako przedwojenny gdañszczanin pamiêta³ bazylikê 
jako koœció³ ewangelicki jeszcze sprzed wojny. Pewnego razu 

Roman spotka³ we Wrzeszczu na ulicy De Gaulla pana Otto Kulcke, 
który przed wojn¹ mieszka³ w tym miejscu i by³ koleg¹ Romana 
z tamtych czasów. Razem grali w pi³kê i mieli wspólne zabawy. Od 
s³owa do s³owa wspominali  przedwojenne czasy oraz informowali 
siê o swojej pracy, o swoich zainteresowaniach, ju¿ powojennych. 
Na kanwie tego Roman poprosi³ kolegê Ottona, aby pomóg³ 
odbudowaæ organy w Bazylice Mariackiej. Doktor Otto Kulcke nie 
tylko zainteresowa³ siê t¹ spraw¹, ale jak wiadomo: z w³asnych 
œrodków, jak równie¿ zak³adaj¹c w Niemczech fundacjê, 
zrealizowa³ ten projekt i odbudowano w Bazylice Mariackiej organy. 
Dzisiaj s¹ one dum¹ tej œwi¹tyni. Œp. Roman Siemieniecki, 
d³ugoletni organista, by³ tym faktem bardzo ucieszony i nawet zagra³ 
na tym instrumencie. Jako zas³u¿onemu dla bazyliki organiœcie, 
uroczystoœci jego pogrzebu poprowadzi³ Biskup Gdañski Lech 
Kaczmarek.

Roman Siemieniecki by³ bratem £ucji Siemienieckiej matki 
Danki, a mojej teœciowej. Moja ¿ona Danusia mog³a byæ dumna 
z wujka, ale zas³ugi dla Bazyliki Mariackiej wynika³y tak¿e z pracy 
jej ojca Waleriana Janiszewskiego. Walerian by³ absolwentem 
Politechniki Gdañskiej, na której studiowa³ jeszcze przed wojn¹. 
Dzia³a³ wówczas w polonijnej organizacji studenckiej „Bratniak”, 
jak równie¿ œpiewa³ w Chórze Nowowiejskiego, który przed wojn¹ 
nosi³ miano Chóru im. Œwiêtej Cecylii - Wrzeszcz. Taki dzia³acz 
polonijny w Wolnym Mieœcie Gdañsku, by³ jednym z pierwszych, 
który trafi³ do obozu koncentracyjnego Stutthof,  ale mia³ szczêœcie 
prze¿yæ ten koszmar. Dziêkuj¹c Bogu za dar ocalenia ¿ycia, 
postanowi³ coœ zrobiæ dla Koœcio³a. Jego hobby by³y zegary 
i postanowi³ uruchomiæ w Bazylice Mariackiej zegar groblowy, to 
jest ten od strony Kaplicy Królewskiej. Przystêpuj¹c do tego dzie³a 
razem ze swoim koleg¹ z chóru Zdzis³awem Kaweckim, dokonali 

inwentaryzacji. Okaza³o 
siê, ¿e z zegara przed-
wojennego zosta³a tylko 
zewnêtrzna tarcza i wska-
zówki. W tej sytuacji 
Walerian Janiszewski sam 
zaprojektowa³ zegar wie-
¿owy i wykona³ go w ca³oœ-
ci, korzystaj¹c z pomocy 
kolegi Zdzis³awa. Nastêp-
nie, obaj ju¿ staruszkowie, 
w czêœciach zanieœli ten 
zegar na wie¿ê, tam go 
zainstalowali, zespolili  
z tarcz¹ i uruchomili. Zegar 
chodzi do dziœ i to bardzo 
dok³adnie, bo w zakrystii 
jest kontrolny kwarcowy 
sterownik.

W trakcie kiedy Walerian i Zdzis³aw pracowali przy zegarze 
groblowym, dzia³a³a w Bazylice Mariackiej tak¿e grupa 
zegarmistrzów, któr¹ zorganizowa³ prof. Andrzej Januszajtis. 

Dokoñczenie na stronie 4

Zegar groblowy
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Rok Jubileuszowy 2021

Ka¿dy rok Pañski, w którym Œwiêto œw. Jakuba Aposto³a
(25 lipca) wypada w niedzielê - jest Rokiem Jubileuszowym 
œw. Jakuba.

Œwiêty Jakub by³ bratem œw. Jana 
Ewangelisty. Pochodzi³ z Betsaidy 
w Galilei, gdzie jego ojciec by³ rybakiem. 
Jako pierwszy z aposto³ów poniós³ œmieræ 
mêczeñsk¹. Na rozkaz króla Heroda Agrypy 
zosta³ œciêty mieczem w Jerozolimie w roku 
44. Wed³ug starodawnego przekazu - choæ 
ma³o prawdopodobnego - mia³ aposto³owaæ 
w Hiszpanii. W niezwykle dramatycznych 
okolicznoœciach relikwie œw. Jakuba 
znalaz³y siê w Santiago de Compostella. Dlatego to w³aœnie miejsce 
obok Ziemi Œwiêtej i Wiecznego Miasta Rzymu by³y celem ró¿nego 
rodzaju pielgrzymek. Z naszej polskiej ziemi wiedzie tak¿e szlak 
pielgrzymkowy do Hiszpanii. W pobliskiej Oliwie zbudowano 
koœció³ œw. Jakuba, który znajduje siê na 16 - tym odcinku Pomorskiej 
Drogi œw. Jakuba. Przypomina nam o tym, ¿e wszyscy jesteœmy 
pielgrzymami, a celem naszego ¿ycia jest pozostawienie jak „

najwiêkszej liczby œladów dobra na ziemi “ (Goœæ Niedzielny).
Œredniowieczne pielgrzymki do grobu œw. Jakuba prze¿ywaj¹ 

obecnie swój wielki renesans. O ile te dawne mia³y najczêœciej 
g³êboki sens religijny, obecnie z tym bywa bardzo ró¿nie. Niektórzy 
zaopatrzeni w najbardziej nowoczesne œrodki techniczne, z ró¿nymi 
aplikacjami, swoimi filmikami dziel¹ siê swoimi dokonaniami 
z ca³ym œwiatem. Byæ mo¿e nie s¹ za religijni, ale maj¹ jednak 
okazjê, by parê spraw przemyœleæ, trochê odpocz¹æ od swoich 
codziennych problemów i byæ mo¿e trochê zasmakowaæ w sprawach 
duchowych. Organizuje siê pielgrzymki autokarami, w grupie, 
najczêœciej parafialne z ewentualnym krótkim odcinkiem pieszym 
na szlaku Camino de Santiago

Najwiêkszym jednak powodzeniem ciesz¹ siê te pielgrzymki, 
które bardzo mocno nawi¹zuj¹ do tradycji. Ludzie w ma³ych 
grupach lub samotnie wêdruj¹ uœwiêcon¹ tras¹ czyli tzw. Camino de 
Santiago. Znam przynajmniej kilkanaœcie osób z naszej parafii, 
którzy w ostatnich latach wêdrowali w tej formie do Hiszpanii, do 
sanktuarium œw. Jakuba, przechodz¹c pieszo oko³o 200 do 500 
kilometrów. Zapewniali mnie, ¿e zmêczyli siê okrutnie, ale dziêkuj¹ 
Bogu, ¿e uda³o im siê tam dojœæ i nadto s¹dz¹, i¿ by³ to niezwykle 
bogaty w prze¿ycia duchowe i religijny okres w ich ¿yciu. I chwa³a 
Panu!

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. 

Ujednolicenia tekstów modlitw
(3)

Pozosta³e modlitwy z dokumentu KEP

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
do odmawiania na zwyk³ej cz¹stce ró¿añca.

Na pocz¹tku: Ojcze nasz... Zdrowaœ Maryjo... Wierzê w Boga... 

Na du¿ych paciorkach, 1 raz: Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Cia³o i 
Krew, Duszê i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przeb³aganie za grzechy nasze i ca³ego œwiata. 

Na ma³ych paciorkach, 10 razy: Dla Jego bolesnej mêki miej 
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata. 

Na zakoñczenie, 3 razy: Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty 
Nieœmiertelny, zmi³uj siê nad nami i nad ca³ym œwiatem. 

W wersecie "...miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata" (wersja 
dostosowana do norm jêzyka polskiego i tak zatwierdzona) mo¿na w 
œpiewie stosowaæ oryginalne brzmienie "œwiata ca³ego".

O Bo¿e mój, wierzê w Ciebie ("Modlitwa Anio³a" z Fatimy)
Modlitwa uwielbienia Najœwiêtszego Sakramentu 

O Bo¿e mój, wierzê w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie 
i mi³ujê Ciebie. Proszê Ciê o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie 
nie wierz¹, Ciebie nie uwielbiaj¹, Tobie nie ufaj¹ i Ciebie nie mi³uj¹. 
Trójco Przenajœwiêtsza, Ojcze, Synu i Duchu Œwiêty. W najg³êbszej 
pokorze czeœæ Ci oddajê i ofiarujê Tobie Przenajdro¿sze Cia³o i Krew, 

Duszê i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na o³tarzach ca³ego 
œwiata jako wynagrodzenie za zniewagi, œwiêtokradztwa 
i obojêtnoœæ, którymi jest On obra¿any. Przez nieskoñczone zas³ugi 
Jego Najœwiêtszego Serca i przez przyczynê Niepokalanego Serca 
Maryi, proszê Ciê o ³askê nawrócenia biednych grzeszników.

Pomnij, o najœwiêtsza Panno (Modlitwa œw. Bernarda) 
Pomnij, o Najœwiêtsza Panno Maryjo, ¿e nigdy nie s³yszano, abyœ 

opuœci³a tego, kto siê do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie 
o przyczynê prosi. T¹ ufnoœci¹ o¿ywiony, do Ciebie, o Panno nad 
pannami i Matko, biegnê, do Ciebie przychodzê, przed Tob¹ jako 
grzesznik p³acz¹cy stajê. O, Matko S³owa, racz nie gardziæ s³owami 
moimi, ale us³ysz je ³askawie i wys³uchaj. Amen. 

Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy.

Witaj, Królowo 
Witaj, Królowo, Matko mi³osierdzia, ¿ycie, s³odyczy i nadziejo 

nasza, witaj. Do Ciebie wo³amy wygnañcy, synowie Ewy. Do Ciebie 
wzdychamy, jêcz¹c i p³acz¹c na tym ³ez padole. Przeto, 
Orêdowniczko nasza, one mi³osierne oczy Twoje na nas zwróæ. 
A Jezusa, b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, po tym wygnaniu 
nam oka¿. O ³askawa, o litoœciwa, o s³odka Panno Maryjo. 

Za odmówienie tej modlitwy mo¿na uzyskaæ odpust cz¹stkowy.

W trzech numerach biuletynu wydrukowaliœmy wszystkie 
13 modlitw. Dokument KEP zawiera jeszcze 9 litanii, z których 
Litaniê do œw. Józefa umieœciliœmy na stronie 2 niniejszego numeru.

JJ

RETROSPEKCJE  RODZINNE
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Celem tej grupy by³a odbudowa i uruchomienie unikalnego 
zegara astronomicznego. By³a to praca znacz¹ca i ambitna, ale po 
odbudowie samego zegara na podstawie zdjêæ i dokumentacji, 
wyst¹pi³ problem z jego uruchomieniem. Wówczas prof. Januszajtis 
zwróci³ siê o pomoc w tej sprawie do Waleriana Janiszewskiego, 
który akurat pracowa³ przy zegarze groblowym. Walerian, którego 
hobby by³y zegary, jeszcze przed wojn¹ przeczyta³ w gdañskich 
bibliotekach wszystko co by³o mo¿na o tym zegarze i pamiêta³ zasady 
dzia³ania tego oryginalnego kolebkowego napêdu. Uda³o siê i przy 
jego pomocy zegar astronomiczny ruszy³. Wspominaj¹c in¿yniera 
Waleriana Janiszewskiego, nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e na proœbê 
ksiêdza Józefa Zator - Przytockiego, by³ on pierwszym po wojnie 
wykonawc¹ nag³oœnienia w bazylice, które tak¿e zaprojektowa³.

Przedstawione fakty 
œwiadcz¹ o wielkim zaanga-
¿owaniu siê naszej Rodziny 
w ¿ycie tej œwi¹tyni i dla-
tego, po tej mszy ¿a³obnej za 
moj¹ ¿onê Danusiê, nie 
m o g ³ e m  w y j œ æ  z a r a z  
z Bazyliki Mariackiej, ale 
musia³em jeszcze chwilê 
zostaæ, powspominaæ i popa-
trzyæ na piêkne teraz wnêtrze 
i zgromadzone tam arcy-
dzie³a i pami¹tki.
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