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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na czerwiec

Ewangelizacyjna: 
Módlmy siê w intencji ludzi m³odych, którzy przygotowuj¹ siê 

do ma³¿eñstwa przy wsparciu wspólnoty chrzeœcijañskiej - aby 
wzrastali w mi³oœci, z wielkodusznoœci¹, wiernoœci¹ 
i cierpliwoœci¹.

TRWA MIESI¥C
NAJŒW. SERCA JEZUSOWEGO

W czerwcu codziennie odprawiamy

Naboýeñstwo do Najúwiætszego Serca Pana Jezusa: 
w dni powszednie po Mszy úw. o godz. 18.00, 

w niedziele po Mszy úw. o godz. 16.00.

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji, 
a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy, ¿e 
podczas urlopów i wypoczynku mamy obowi¹zek udzia³u 
w niedzielnej mszy œwiêtej.

MSZE ŒWIÊTE W CZASIE WAKACJI
Od 28 czerwca do 31. sierpnia w³¹cznie obowi¹zywaæ bêdzie 
wakacyjny porz¹dek Mszy œw.: 
- w dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00 (nie ma 7.15)
- w niedziele: 7.30, 9.00,10.30, 12.00, 13.30, 16.00 i 20.00. 

Œwiêta Ma³gorzata Maria Alacoque (1647 - 1690) dozna³a 
w latach 1673 - 1675 szczególnych objawieñ zwi¹zanych 
z tajemnic¹ Serca Jezusowego. 

Pan Jezus da³ œw. Ma³gorzacie dwanaœcie obietnic, 
skierowanych do czcicieli Jego Serca. Nie pochodz¹ one z jednego 
objawienia, lecz zosta³y wyodrêbnione z ró¿nych pism œwiêtej. Po 
uporz¹dkowaniu brzmi¹ nastêpuj¹co:

1. Dam im ³aski, potrzebne w ich stanie.

2. Ustalê pokój w ich rodzinach.

3. Bêdê ich pociesza³ w utrapieniach.

4. Bêdê ich pewn¹ ucieczk¹ w ¿yciu,                                         
    a szczególnie w godzinie œmierci.

5. Bêdê ich b³ogos³awi³ w ich przedsiêwziêciach.

6. Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu Ÿród³o i ocean 
    mi³osierdzia.

7. Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.

8. Dusze gorliwe prêdko dojd¹ do doskona³oœci.

9. Bêdê b³ogos³awi³ domom, w których wizerunek Serca 
    mojego bêdzie czczony.

10. Osoby, które bêd¹ to nabo¿eñstwo rozszerza³y, bêd¹ 
       mia³y imiê swoje wpisane w Sercu moim.

11. Dam kap³anom dar wzruszania serc nawet 
      najzatrwaldzialszych.

12. W nadmiarze mi³osierdzia Serca mojego przyrzekam 
      tym wszystkim, którzy bêd¹ komunikowaæ w pierwsze 
      pi¹tki miesi¹ca przez dziewiêæ miesiêcy z rzêdu w in-
      tencji wynagrodzenia, ¿e mi³oœæ moja udzieli ³aski 
      pokuty, i¿ nie umr¹ w mojej nie³asce ani bez sakramen-
      tów œwiêtych, a Serce moje bêdzie im pewn¹ ucieczk¹ 
      w ostatniej godzinie ¿ycia.

*          *          *

Nabo¿eñstwa do Najœwiêtszego Serca Jezusa to: przyjêcie 
Komunii œw. wynagradzaj¹cej w pierwsze pi¹tki miesi¹ca, akt 
zadoœæuczynienia, Godzina Œwiêta (Passio Domini) w czwartki od 
23.00 do 24.00, uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Jezusa na 
zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a, a tak¿e nabo¿eñstwa 
czerwcowe z Litani¹ do Najœwiêtszego Serca przed 
wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem.

Tekst z³o¿ony z fragmentów artyku³ów z Niedzieli nr 24/2021 i Goœcia Niedzielnego nr 21/2021

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w zwi¹zku 
z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i inwestycyjnych. 
Wsparcie mo¿na przekazaæ poprzez przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15   80-299 Gdañsk-Osowa

Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Wyjaœnienie papieskiej intencji

Wed³ug Rocznika Demograficznego 2020 jedna trzecia dzieci 
w Polsce w roku poprzednim urodzi³a siê w zwi¹zkach 
pozama³¿eñskich. Jeœli weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e Rocznik ów za 
ma³¿eñstwa uznaje równie¿ te cywilne (a stanowi¹ one 40% ogó³u 
œlubów), to liczba dzieci wychowywanych przez pary 
niesakramentalne jest znacznie wy¿sza ni¿ jedna trzecia. Dla 
Koœcio³a stanowi to istotne wyzwanie duszpasterskie.

W intencji ewangelizacyjnej na czerwiec papie¿ Franciszek 
prosi nas o modlitwê za ludzi m³odych przygotowuj¹cych siê do 
ma³¿eñstwa. Czêœæ z nich pochodzi z rodzin rozbitych lub 
dysfunkcyjnych i nie ma przyk³adu wiary rodziców. Do wzrastania w 
mi³oœci potrzebuj¹ wsparcia wspólnoty chrzeœcijañskiej. 
W pierwszym rzêdzie chodzi o solidn¹ katechezê, która nie ograniczy 
siê do kilku spotkañ przed œlubem, ale da mo¿liwoœæ pog³êbiania 
wiary, tak¿e w pierwszych latach po œlubie. Adhortacja apostolska 
Amoris laetitia (z 2016 r.) postuluje wrêcz utworzenie 
katechumenatu, analogicznie do tego, który przechodz¹ doroœli 
pragn¹cy przyj¹æ chrzest. W przemówieniu do Roty Rzymskiej 
Ojciec Œwiêty t³umaczy³ rok póŸniej, ¿e równie¿ przygotowanie do 
ma³¿eñstwa winno staæ siê integraln¹ czêœci¹ ca³ej sakramentalnej 
procedury ma³¿eñstwa jako antidotum, które zapobiega mno¿eniu siê 
zwi¹zków zawieranych niewa¿nie czy nietrwa³ych. Potrzebê 
solidniejszej formacji potwierdza praktyka duszpasterska. Zdarza 
siê, ¿e w czasie dwutygodniowych kursów przedma³¿eñskich 
narzeczeni pytaj¹: Proszê ksiêdza, czemu my to robimy tak póŸno? 
Gdyby taka refleksja dotar³a do nas wczeœniej, mo¿e inaczej 
u³o¿ylibyœmy sobie ¿ycie przed œlubem.

Papie¿ Franciszek kilkakrotnie zauwa¿a³, ¿e trzeba wielkiej 
odwagi, aby zawrzeæ ma³¿eñstwo w czasach, w których ¿yjemy. Ci, 
którzy chc¹ to uczyniæ, musz¹ odczuwaæ, ¿e otacza ich serdeczna 
i konkretna bliskoœæ Koœcio³a. Nasza czerwcowa modlitwa za 
narzeczonych mo¿e byæ tego wyrazem.

https://www.ampolska.co/
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W Czwartek 3 czerwca w Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, po Mszy œw. o godzinie 10.30 wyruszy³a na ulice 
naszej dzielnicy procesja z monstrancj¹ z Najœwiêtszym Sakramentem.

PROCESJA  BO¯EGO  CIA£A  2021

Procesja zbli¿a siê do ostatniego o³tarza.

Procesja formuje siê przed koœcio³em.

Do drugiego o³tarza monstrancjê niesie ksi¹dz Henryk. 

O³tarz przy ulicy Chirona przy posesji 22-24.

Ksi¹dz Proboszcz serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do przygotowania Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W sposób szczególny 
dziêkujemy Parafianom buduj¹cym o³tarze, paniom, panom, m³odzie¿y i dzieciom, którzy nieœli sztandary, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, ró¿aniec, 
emblematy, serca, dziewczynkom sypi¹cym kwiaty, LSO, KSM „Semper Fidelis”, panom nios¹cym baldachim i kolumny nag³oœnieniowe, osobom 
zaanga¿owanym w pomoc techniczn¹ przy koœciele i wszystkim Parafianom za obecnoœæ.  Serdeczne Bóg zap³aæ!

Uczestnicy procesji s³uchaj¹ homilii.Czwarty o³tarz urz¹dzony zosta³ obok koœcio³a.

Do czwartego o³tarza monstrancjê niesie ksi¹dz Jakub.Procesja przechodzi na ulicê Zeusa.

Do trzeciego o³tarza monstrancjê niesie ksi¹dz Micha³.Drugi o³tarz przy ulicy Chirona przy posesji 7.

Pierwszy o³tarz by³ przy kapliczce przy ulicyPegaza. Do pierwszego o³tarza monstrancjê niesie ksi¹dz Proboszcz

Homiliê g³osi ksi¹dz Nikos Skuras. Koñcowe przemówienie ksiêdza Proboszcza. Ksi¹dz Nikos b³ogos³awi wiernych i nasz¹ dzielnicê.



RODZINA  OSOWSKA  NR 6(250)                                                                                                          3

W 65. rocznicê wydarzeñ poznañskich

Poznañ 1956
w relacji naocznego œwiadka

Moje obserwacje wydarzeñ, które mia³y miejsce w Poznaniu 
w czerwcu 1956 roku opisa³em w opowiadaniu nr „10” w cyklu 
z okazji 100-lecia niepodleg³oœci Polski (Rodzina Osowska nr 

230). Teraz zamieszczam jedynie skrótow¹ informacjê uzupe³nion¹ 
o zdjêcia z tych wydarzeñ pozyskane z Biuletynu Informacyjnego nr 7 
wydanego we wrzeœniu 1956 roku przez Woln¹ Europê.

Przypomnê o sytuacji ekonomicznej w kraju. Zaopatrzenie w sklepach 
siê pogarsza³o z roku na rok. Brakowa³o wielu asortymentów ¿ywnoœci 
i towarów przemys³owych. Szczególnie braki miêsa i mas³a powodowa³y 
nieraz olbrzymie kolejki przed sklepami. Tak¿e z roku na rok pogarsza³a siê 
sytuacja w zak³adach pracy. Wymownym przyk³adem mo¿e byæ najwiêkszy 
zak³ad produkcyjny w Poznaniu, czyli „H.Cegielski” przemianowany 

w tamtych czasach na „Zak³ady im. Stalina Poznañ” w skrócie „ZISPO”. 
Podnoszono stale normy, ograniczano pracê w nadgodzinach, która trochê 
podnosi³a wynagrodzenie, obcinano dodatki za prace szkodliwe itp., co 
skutkowa³o zmniejszaniem zarobków. Czêste braki dostaw surowców 
powodowa³y przerwy w produkcji, które tak¿e wp³ywa³y na obni¿enie 
zarobków. Dodatkowo braki w zaopatrzeniu sklepów pogarsza³y nastroje 
spo³eczne. W skutek niezadowolenia spo³eczeñstwa w czerwcu 1956 roku 
delegacje robotnicze poznañskich zak³adów przedstawia³y krytyczn¹ 
sytuacjê w³adzom partyjnym, centralnym i lokalnym, jednak bez widocznej 
poprawy. Wœród za³óg roznios³a siê wiadomoœæ, ¿e niektórzy z delegatów 
zostali aresztowani. To by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹ strajku, który siê 
rozpocz¹³ w Cegielskim.

By³em naocznym œwiadkiem tych wydarzeñ,
Tego pamiêtnego dnia, w czwartek 28 czerwca rano mój ojciec wróci³ 

z pracy do domu z wiadomoœci¹, ¿e „Cegielski” strajkuje i ¿e inne zak³ady 
przy³¹czaj¹ siê równie¿ do strajku. Wybieg³em natychmiast z domu 
i zobaczy³em przechodz¹cy nasz¹ ulic¹ t³um nios¹cy transparenty, polskie 
flagi z okrzykami: „Chleba! Chleba! Wolnoœci!” T³um kierowa³ siê ku 
wejœciu na teren Targów Poznañskich. (zdjêcie nr 1).

Natychmiast poszed³em na plac przed Zamkiem. Ca³y teren od mostu 
Uniwersyteckiego przez plac a¿ do koñca ulicy Œw. Marcina (w tamtym 
czasie Armii Czerwonej) jak okiem siêgn¹æ pe³en by³ ludzi. Sta³y tramwaje, 

z trybuny zaimprowizowanej na ciê¿arówce ktoœ przemawia³. T³um wznosi³ 
co chwilê okrzyki: „Chleba i wolnoœci”! Ktoœ zaintonowa³ i t³um podj¹³ 
œpiew „Jeszcze Polska nie zginê³a”. Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ 
wra¿enie, jakie robi wspólny œpiew hymnu narodowego wykonany z g³êbi 
serca przez co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi (zdjêcie nr 2). To by³ dla 
mnie szok, ¿e coœ takiego mo¿e siê w naszym kraju i w tym systemie 
wydarzyæ. 

Nastêpnie uda³em siê w kierunku budynku „Ubezpieczalni”, gdzie na 
ostatnim piêtrze by³a zainstalowana stacja zag³uszaj¹ca zachodnie 
rozg³oœnie z potê¿nymi antenami na dachu. Przed budynkiem na chodniku 
le¿a³y urz¹dzenia tej stacji, które ludzie z wœciek³oœci¹ wyrzucili na bruk. 
(zdjêcie nr 3). Nie by³o zag³uszania, mo¿na by³o przez najbli¿sze dni s³uchaæ 
bez przeszkód Radia Wolna Europa!

Nieopodal przy ulicy Kochanowskiego t³um oblega³ budynek Urzêdu 
Bezpieczeñstwa, pokojowo domagaj¹c siê uwolnienia zatrzymanych 
delegatów. Z budynku UB pad³y pierwsze strza³y do t³umu, pad³ pierwszy 
zabity, kilkunastoletni ch³opak. To rozwœcieczy³o t³um. Zaczêto obrzucaæ 
budynek kamieniami, potem butelkami z benzyn¹, pad³y nastêpne strza³y. 
Studenci zabierali broñ ze studiów wojskowych wy¿szych uczelni. 
Rozbrojono pierwsze dwa czo³gi, które oko³o po³udnia pojawi³y siê 
w okolicy ul. Kochanowskiego. Broni po stronie powstañców przybywa³o. 
Przybywa³o tak¿e zabitych i rannych. Wieczorem i w nocy przyjecha³y ca³e 
kolumny czo³gów i wozów bojowych piechoty, które siê rozlokowa³y 
w newralgicznych punktach miasta (zdjêcie nr 4). Wojsko otoczy³o 
pierœcieniem rejon budynków UB, zaczê³o siê wy³apywanie powstañców. 
29 czerwca w pi¹tek Premier Cyrankiewicz wyg³osi³ radiowe przemówienie 
do narodu. I wtedy pad³a z jego ust ta s³ynna groŸba, ¿e „ka¿dy prowokator 
czy szaleniec, który odwa¿y siê podnieœæ rêkê przeciw w³adzy ludowej, 
niech bêdzie pewien, ¿e mu tê rêkê w³adza ludowa odr¹bie". Tego 
powiedzenia i „odr¹banej rêki” nigdy poznaniacy mu nie zapomnieli

Skutki wydarzeñ dla wielu by³y tragiczne. Nikt do dzisiaj nie og³osi³ 
faktycznej listy zabitych, by³o ich kilkudziesiêciu i oko³o tysi¹ca rannych. 
Wielu ludzi zosta³o aresztowanych, a ich publiczny proces rozpocz¹³ siê 
wczesn¹ jesieni¹. W paŸdzierniku proces przerwano, a zdecydowana liczba 
aresztantów zosta³a zwolniona. Pomnik postawiony w Poznaniu, na placu 
opodal Zamku, w miejscu g³ównej manifestacji, przypomina o tamtych 
wydarzeniach. 

Brunon PrzewoŸniak



Od niedzieli 20 czerwca we wszystkich diecezjach przestaje 
obowi¹zywaæ dyspensa od udzia³u w niedzielnej i œwi¹tecznej mszy 
œwiêtej. W zwi¹zku z tym od tej niedzieli zawieszamy transmisje 
online mszy œwiêtych z naszego koœcio³a.

W  n i e d z i e l ê  
13 czerwca Msza œw. 
o godz. 16.00 zosta³a 
odprawiona przez 
ksiê¿y neoprezbite-
rów: ksiêdza Paw³a 
Westfala i ksiêdza 
Oskara Gramackiego, 
którzy w tym roku 
odbywali u nas swoj¹ 
praktykê duszpasters-
k¹, a 15 maja przyjêli 

œwiêcenia kap³añskie. Po 
Mszy œw. ksiê¿a neoprezbi-
te rzy  udz ie l i l i  naszym 
duszpasterzom i wszystkim 
obecnym na tej Mszy œwiêtej 
indywidualnego prymicyj-
nego b³ogos³awieñstwa.

Ksi¹dz Pawe³ zosta³ 
skierowany do pracy w parafii 
pw. œw. Polikarba w Osowej -
bêdzie wiêc naszym s¹siadem, 

a ksi¹dz Oskar do parafii w Gdyni - Fikakowie.

W poniedzia³ek 7 czerwca przyby³ do naszej parafii 
ksi¹dz biskup Wies³aw Szlachetka. Na Mszy œwiêtej 
o godzinie 19.00 dokona³ obrzêdu sakramentu 
bierzmowania. Do namaszczenia Duchem Œwiêtym 
przyst¹pi³o siedemdziesiêciu m³odych dziewcz¹t 
i ch³opców z naszej parafii. Do obrzêdu nasza m³odzie¿ 
zosta³a przygotowana przez ksiêdza Jakuba.  

 Rektor Gdañskiego Seminarium Duchownego zwraca siê do 
tych, którzy odczuwaj¹ w sobie powo³anie do kap³añstwa, by zg³osili 
siê do naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem 
akademickim kandydaci bêd¹ mogli rozpocz¹æ formacjê ku 
kap³añstwu. Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji do 
Gdañskiego Seminarium Duchownego s¹ podane na stronie 
internetowej seminarium i na stronie internetowej naszej parafii.
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Czarna Madonna z Montserratu

Zbli¿aj¹ siê wakacje, urlopy. mamy 
nadziejê, ¿e ju¿ bez epidemii 
i u t rudn ieñ .  Nas i  rodacy  

spragnieni s¹ nowych wra¿eñ i podró¿y. 
W poprzednim numerze pisa³em 
o w³oskim sanktuarium w Loreto, 
z bardzo silnymi polskimi akcentami. 
Teraz warto zajrzeæ do Hiszpanii. 
Hiszpania ju¿ w œrednich wiekach by³a 
terenem pielgrzymkowym. Oczywiœcie 
wczeœniej by³ Rzym z grobami œw. Piotra 
i œw. Paw³a. Ale od V do VIII wieku Italia 
by³a terenem ci¹g³ych podbojów, walk, 
pl¹drowania miast i klasztorów przez 
ludy germañskie. Goci, Hunowie, 
Wandalowie i inni naje¿d¿ali, palili i niszczyli ca³e prowincje 
z Wiecznym Miastem na czele. To z pewnoœci¹ nie sprzyja³o 
pielgrzymkom

W tym czasie powstawa³y inne pielgrzymie drogi w Europie. 
Zw³aszcza ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê wêdrówka do 
Santiago de Compostela, do grobu œw. Jakuba Aposto³a niemal na 
samym koñcu naszego kontynentu przy Oceanie Atlantyckim. 
Wed³ug ówczesnych przekonañ - by³ to koniec œwiata. Trasy 
pielgrzymkowe by³y podzielone na etapy - konne 55 km, a piesze 30 
km. Szlaki wyznacza³y budowane klasztory, noclegownie. 
Pielgrzymi nosili charakterystyczne stroje i cieszyli siê absolutnym 
bezpieczeñstwem.

Jednym z takich ciekawych miejsc w Hiszpanii by³ wyj¹tkowy 
klasztor w Montserrat. Robi on ogromne wra¿enie na ka¿dym tu 

przybywaj¹cym cz³owieku. Nagle wyrasta gigantyczny zamek 
rodem z baœni. Wra¿enia takie wywo³uj¹ niezwyk³e kszta³ty ska³, 
które pod wp³ywem warunków atmosferycznych uformowa³y siê 
w kolumny, iglice, wie¿yczki. 

Ogromny klasztor benedyk-
tyñski po³o¿ony jest na stoku, 
zboczu masywu skalnego. Sk³ada 
siê na niego piêæ zespo³ów budo-
wlanych z najbardziej okaza³¹ 
Bazylik¹ Czarnej Madonny na 
czele. Obecnie mieszka tam oko³o 
300 mnichów. Szczególnym 
miejscem jest biblioteka, gdzie 
zgromadzone s¹ najwspanialsze 
zabytki piœmiennictwa europej-
skiego, ale te¿ œwiata arabskiego 
i azjatyckiego czy afrykañskiego. 
Mnisi osiedlili siê tutaj ju¿ w VIII 
wieku, a w kolejnych wiekach to 
miejsce sta³o siê centrum piel-
grzymkowym, artystycznym, 
muzycznym, naukowym; widaæ jak ogromn¹ pracê przez ponad 
tysi¹c lat wykonali tutaj zakonnicy.

Oczywiœcie najwa¿niejszym miejscem jest Bazylika Czarnej 
Madonny. Madonnê czczono  tutaj ju¿ w XII wieku. Odwiedza³o 
wielu najznakomitszych ludzi œwiata ze œw. Ignacym Loyol¹ na 
czele. By³ tam tak¿e œw. Jan Pawe³ II - pod wra¿eniem tego miejsca 
mówi³, i¿ tu niebo styka siê z ziemi¹.

Warto to prze¿yæ i tam siê pomodliæ - 38 kilometrów od 
Barcelony. Mnie siê nie uda³o, ale Wam ¿yczê - odwiedŸcie to 
wyj¹tkowe, œwiête miejsce.

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. 

INFORMACJE PARFIALNE

Foto: £ukasz Wolak
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