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WIELKI POST
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Intencje modlitewne na luty
Ogólna: Aby wiêŸniowie, a szczególnie m³odzi, mieli mo¿liwoœæ
u³o¿enia sobie na nowo godnego ¿ycia.

Misyjna: Aby ma³¿onkowie, którzy siê rozeszli, znaleŸli zrozumienie
i wsparcie we wspólnocie chrzeœcijañskiej.

WRACAMY DO ZWYK£EGO PORZ¥DKU
MSZY ŒW. W DNI POWSZEDNIE

Przypomnienie i wo³anie

W

ielki Post jest przypomnieniem. Przypomina on
drogê, jak¹ ukaza³ nam Pan swoim czterdziestodniowym postem na pocz¹tku swej misji
mesjañskiej, przypomina nam tak¿e, ¿e ka¿dy z nas w jakimkolwiek punkcie swej ziemskiej drogi siê znajduje powinien nieustannie nawracaæ siê do Boga, powinien
oddalaæ siê od „potrójnej po¿¹dliwoœci” (por. 1 J 2,16), od
„uczynków cia³a” (2 Ga 5,19), które „sprzeciwiaj¹ siê
Duchowi” (Dz 7,51), i zrobiæ miejsce „darom Ducha” (por.
Ga 15,26), naœladuj¹c Chrystusa w modlitwie i poœcie, jak
tylko potrafi. Je¿eli przez to czujemy siê w owej jednoœci
z Chrystusem, jak¹ przywodzi nam na pamiêæ samo imiê
chrzeœcijanina, nie mo¿emy dopuœciæ, aby ten wyj¹tkowy
okres w ¿yciu Koœcio³a nie wyró¿nia³ siê w jakiœ sposób
w naszym ¿yciu... ¯yjmy bardziej duchem pokuty.
Pamiêtajmy, ¿e Chrystus Wielkiego Postu jest ponad
wszystko Chrystusem, który oczekuje nas w ka¿dym
cierpi¹cym cz³owieku. Tym, który pobudza nas do mi³oœci
i s¹dzi wed³ug tego, co uczyniliœmy choæby jednemu z tych
braci naszych najmniejszych (por. Mt 25,40).
Wielki Post jest zatem nie tylko przypomnieniem, lecz
ci¹g³ym wo³aniem. Wejœæ w ten okres i prze¿ywaæ go
w duchu, jaki przekaza³a nam bardzo dawna i zawsze ¿ywa
tradycja Koœcio³a, znaczy otworzyæ swoje sumienie.
Pozwoliæ samemu Chrystusowi, aby je otworzy³ s³owem
swojej Ewangelii, ale nade wszystko wymow¹ swego
Krzy¿a.
Wielki Post jest zatem wyj¹tkow¹ okazj¹, aby chroniæ
w ka¿dym z nas „cz³owieka wewnêtrznego” (Ef 3,16), tak
czêsto zapomnianego, który przez dzie³o Mêki
i Zmartwychwstania Chrystusa zosta³ stworzony
„w sprawiedliwoœci i prawdziwej œwiêtoœci”.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, 22.02.80

Od poniedzia³ku 2. lutego wróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy
œwiêtych w dni powszednie: rano o godz. 7.15, 8.00, popo³udniu o 17.00
i 18.00 (w okresie zimowym w dolnym koœciele).
Kancelaria parafialna jest czynna wraz z bibliotek¹ we wtorki, œrody
i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
Rekolekcje Parafialne odbêd¹ siê w dniach od 15. do 18. marca. Nauki dla
doros³ych g³osiæ bêdzie ks. Aleksander Cesling, proboszcz Parafii
Macierzyñstwa NMP w Mi³ob¹dzu, a nauki dla dzieci poprowadzi
ks. S³awomir Lademann, wikariusz Parafii Œw. Jadwigi Królowej
w Gdañsku.
Uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania odbêdzie siê w naszej parafii dnia
5. marca (czwartek) o godzinie 18:00. Szafarzem sakramentu bêdzie
Ks. Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz. Pamiêtajmy w modlitwie o naszej
m³odzie¿y.

DROGA KRZY¯OWA I GORZKIE ¯ALE
W NASZEJ PARAFII
W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa 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. 16:30 dla dzieci , o 17:30 dla wszystkich
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa
Gorzkich ¯alów o godz. 17.00. Podczas sprawowania Gorzkich ¯alów
kazania pasyjne bêdzie g³osi³ ks. Jerzy Kownacki.
Za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯alów w Wielkim Poœcie oraz za
odprawienie Drogi Krzy¿owej mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi
warunkami.
¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2015):
£aski chrztu dost¹pili:
Konrad Jeliñski, 04.01.2015
Kacper Braszka, 11.01.2015
Kamil Trzciñski, 11.01.2015
Zuzanna Daczyñska 25.01.2015
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
Ewelina Wyszyñska i Stefan Karlsson
Do Pana odeszli:
Halina Lis, l. 84
Wanda Pu³ka, l. 91
Teresa Okroj, l. 79
Ewa Piotrowska, l. 75
Stanis³aw Deptu³a, l. 87

foto Wojciech Kapusta

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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Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy

¯NIWO ŒMIERCI
Rozmowa z ks. abp. Henrykiem Hoserem SAC,
przewodnicz¹cym Zespo³u Ekspertów ds. Bioetycznych
Konferencji Episkopaty Polski
Polsce bez ¿adnych ograniczeñ ma byæ dostêpna tzw. pigu³ka
antykoncepcyjna “dzieñ po”. Jednak tak naprawdê to
wprowadzenie aborcji farmakologicznej na ¿yczenie.
- Dzia³anie pigu³ki „dzieñ po” kwalifikuje siê jako œrodek aborcyjny, gdy
jest stosowany w drugiej fazie cyklu miesiêcznego, po owulacji.
Uniemo¿liwia zagnie¿d¿enie kilkudniowego zarodka w œluzówce macicy
(endometrium). Dlatego trzeba o tym informowaæ opiniê publiczn¹. Pod tym
wzglêdem jest wiele przek³amañ dotycz¹cych istoty dzia³ania tego preparatu,
ale równie¿ jego skutków.
W stanowisku Zespo³u Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zosta³o bardzo
mocno podkreœlone, ¿e pigu³ka ta nie jest lekiem. Jej zwolennicy usi³uj¹
nam to jednak wmówiæ. Dlaczego?
- Preparat, o którym mowa (uliprystal 30 mg), nie ma celu
terapeutycznego. W œcis³ym tego s³owa znaczeniu lekiem jest substancja
skierowana przeciwko ludzkiej patologii. Ci¹¿a nie jest patologi¹. Jest
stanem zdrowego organizmu kobiety. Pojêcie leku niesie w sobie pewn¹
nobilitacjê elementu lecz¹cego. Jest to bardzo istotna ró¿nica. Lekiem
nazywamy te substancje chemiczne czy biochemiczne, które maj¹ na celu
usuniêcie jakiejœ choroby. Nie przys³uguje temu preparatowi nazwa leku, bo
ci¹¿a nie jest chorob¹, nie jest patologi¹. Pigu³ka postkoitalna jest stosowana
po to, aby pewne prawid³owe mechanizmy fizjologiczne nie funkcjonowa³y
w³aœciwie. Wprowadzenie preparatów antykoncepcyjnych, których celem
jest blokowanie owulacji i zap³odnienia, jest wykorzystaniem efektu
patologii jatrogennej (wprowadzonej przez lekarza), spowodowa³o
rozci¹gniêcie pojêcia leku na substancje nie maj¹ce funkcji leczniczej.
¯eby uzyskaæ wiêksz¹ akceptacjê, ¿ongluje siê pewnymi pojêciami...
- Ci¹¿¹ okreœla siê stan kobiety, pocz¹wszy od zagnie¿d¿enia embrionu
w œluzówce macicy, a tymczasem ci¹¿a zaczyna siê wczeœniej, z chwil¹
zap³odnienia. Przerwanie ci¹¿y polega na pozbawieniu ¿ycia cz³owieka
w okresie od zap³odnienia do urodzenia, bez wzglêdu na to, w którym
momencie tego czasu to siê dokonuje, czy te¿ w jaki sposób siê to dokonuje.
Drugi argument, który pewnie wkrótce bêdzie podnoszony przez
zwolenników tej pigu³ki, bêdzie dowodzi³, ¿e powsta³a w wyniku naukowych
badañ laboratoryjnych, ¿e zosta³a przetestowana, a wiêc jest „naukowa”. To
jest argument nietrafiony, nie wszystko, co jest naukowo zrealizowane,
nadaje siê do zastosowania dla cz³owieka ze wzglêdów etycznych, bior¹cych
pod uwagê jego ca³kowite dobro.
W jaki sposób reagowaæ na promowanie tego zabójczego z³a?
- Obowi¹zkiem rodziców jest sprzeciw wobec dopuszczalnoœci
swobodnego obrotu pigu³k¹ postkoidaln¹, ze wzglêdu na dobro ich dzieci.
Jest to preparat inwazyjny i niebezpieczny dla rozwoju psychoseksualnego,
ale i biologicznego, m³odych dziewcz¹t. Bardzo mocno powinni siê
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sprzeciwiæ katoliccy politycy i wszyscy, którym zale¿y na dobru wspólnym,
na dobru wszystkich obywateli.
Dopuszczenie do bezreceptowego obrotu pigu³kami “dzieñ po”, to
jednoczeœnie nawrót mentalnoœci postaborcyjnej w Polsce...
- Niew¹tpliwie jest to jeden z elementów mentalnoœci, nie tylko
antykoncepcyjnej, która jest nazywana w dokumentach Koœcio³a anti-life
mentality, czyli mentalnoœæ przeciwna ¿yciu. Przerywanie ci¹¿y jest
traktowane przez jej zwolenników jako druga linia obrony przed
niechcianym dzieckiem. Jest to logiczna ci¹g³oœæ postawy, jeœli chodzi
o antykoncepcjê i aborcjê. Wszystkie statystyki pokazuj¹, ¿e tam, gdzie jest
najwiêkszy dostêp do œrodków antykoncepcyjnych, jest jednoczeœnie
najwiêksza liczba wykonywanych aborcji. Niestety w Polsce ca³e pokolenia
s¹ naznaczone piêtnem aborcji. Kiedy by³a dozwolona prawnie, w Polsce
dokonywano nawet 800 tys. aborcji rocznie. Ta œwiadomoœæ tkwi
w sumieniach starszego pokolenia. Niestety i dzisiaj namawiaj¹ m³odych do
kontynuacji tego ¿niwa œmierci.
Jak zatem zmieniaæ tê mentalnoœæ?
- Przede wszystkim trzeba mówiæ prawdê dotycz¹c¹ nie tylko
mechanicznego, chemicznego, biologicznego dzia³ania u¿ywanych
produktów jak w tym przypadku, ale równie¿ prawdê etyczn¹ dotycz¹cych
ich skutków. Nie mo¿na kwalifikowaæ ¿ycia ludzkiego tylko w zale¿noœci
od jego fazy istnienia. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e na pocz¹tku swojego
istnienia cz³owiek ma wymiary komórkowe, dopiero póŸniej osi¹ga
wymiary doros³ego organizmu. Zabiegi mentalne maj¹ na celu
udowodnienie, ¿e cz³owiek w pierwszej fazie swego istnienia nie jest
cz³owiekiem, dopiero przyznajemy mu prawo do istnienia wed³ug
uznaniowych kryteriów. Musimy wci¹¿ przypominaæ, ¿e cz³owiekiem jest
siê od poczêcia, ¿e ju¿ w stanie embrionalnym cz³owiek jest
zdeterminowany genetycznie i œrodowiskowo na ca³e ¿ycie.
Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e stosowanie pigu³ki, która niszczy zdrowie kobiety
i ma w³aœciwoœci aborcyjne, absolutnie nie jest obojêtne moralnie.
- Jej stosowanie stanowi grzech ciê¿ki. Uœwiadomienie o tym opinii
publicznej jest nies³ychanie istotne. W dokumencie Zespo³u Ekspertów
ds. Bioetycznych KEP zwracamy uwagê na banalizacjê œmierci i ¿ycia
p³ciowego cz³owieka. To igranie z tak wa¿nym wydarzeniem, jakim jest
ka¿de poczêcie cz³owieka. Nieprawdopodobny, wrêcz szokuj¹cy, jest brak
poczucia odpowiedzialnoœci za ¿ycia ludzkie.
Polski rz¹d mówi o polityce prorodzinnej, a w konkretach, co pokazuj¹
równie¿ decyzje dotycz¹ce pigu³ki “dzieñ po”, niszczy rodzinê w zal¹¿ku.
- Dzisiejsza kultura, narzucana coraz bardziej spo³eczeñstwu, jest
daleka od logiki, nie ma spójnego podejœcia do kwestii zasadniczych. Mo¿na
du¿o mówiæ o koniecznoœci posiadania dzieci, a jednoczeœnie robiæ
wszystko, aby dzieci siê nie rodzi³y. Jest to postawa sprzeczna w sobie,
niekonsekwentna i pos³uguj¹ca siê manipulacj¹ dla osi¹gniêcia doraŸnych
celów pod pozorem dobra.
Dziekujê za rozmowê.
Malgorzata Bochenek
Nasz Dziennik, nr 15, 20.01.2015

ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO W NASZEJ PARAFII

W

œrodê 11. lutego w dolnym koœciele
odprawiona zosta³a przez
ks. Krzysztofa msza œwiêta w intencji
chorych naszej Parafii. Uczestniczy³o w tej mszy
oko³o 100 osób, w wiêkszoœci chorych.
Uczestnicy wys³uchali wzruszaj¹cej homilii
ks. Krzysztofa, po której troje naszych
duszpasterzy udzieli³o wszystkim chorych
Sakramentu Chorych. Na zakoñczenie mszy,
przed b³ogos³awieñstwem ogólnym, celebrans
pob³ogos³awi³ w ³awkach chorych

Najœwiêtszym Sakramentem. Po mszy zaproszono chorych
do Betanii, gdzie Parafialny Zespó³ CARITAS przygotowa³
kanapki, ciasta oraz kawê i herbatê.
W naszej Parafii od wielu lat sprawowana jest taka
specjalna msza œwiêta, z namaszczeniem Krzy¿mem
chorych oraz b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym
Sakramentem, z okazji wspomnienia Matki Bo¿ej z Lourdes
i Œwiatowego Dnia Chorego.
JJ
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Oœwiadczenie
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
(z dnia 04.02.2015 r.) – fragmenty

K

onstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1
podstawowe zasady ustroju naszego pañstwa. Jedn¹ z nich,
wyra¿on¹ w art. 18, jest za³o¿enie, ¿e: „ma³¿eñstwo jako zwi¹zek
kobiety i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê
pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na
instytucjê ma³¿eñstwa i zwi¹zane z nim wartoœci, takie jak rodzina,
macierzyñstwo i rodzicielstwo.
Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu,
obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafa³szowania jego znaczenia. Na
próby reinterpretacji nara¿one s¹ nie tylko konstytucyjne gwarancje
odnosz¹ce siê do ma³¿eñstwa, lecz tak¿e te, które dotycz¹ pozosta³ych
wartoœci. Takie próby, pojawiaj¹ce siê w ostatnich miesi¹cach ju¿ nie tylko
w debacie politycznej i publicystyce, ale równie¿ w decyzjach Ministra
Zdrowia, pomys³ach Pe³nomocnika Rz¹du ds. Przeciwdzia³ania Przemocy
oraz inicjatywach legislacyjnych, polegaj¹ na rozrywaniu funkcjonalnego
i aksjologicznego zespolenia pojêæ ma³¿eñstwa, rodziny, macierzyñstwa
i rodzicielstwa. To, ¿e kobiety i mê¿czyŸni ³¹cz¹ siê na sta³e
w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na œcis³ej wiêzi
osobowej partnerów, by daæ ¿ycie wspólnym dzieciom i razem je wychowaæ,
a potem mieæ w nich podporê, nie jest ju¿ rzekomo idea³em spo³ecznym,
przyœwiecaj¹cym ustrojodawcy i stanowi¹cym cel polityki rodzinnej
pañstwa, lecz — jak siê w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi —
w pluralistycznym spo³eczeñstwie jest najwy¿ej jedn¹ z równoprawnych
opcji dotycz¹cych intymnych wiêzi i prokreacji.
(...)
Powa¿nym zagro¿eniem dla przysz³oœci polskich rodzin s¹
podejmowane na nowo przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji
Rady Europy o przeciwdzia³aniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej. Ju¿ 5 lutego br. po³¹czone komisje sejmowe maj¹
zaj¹æ ostateczne stanowisko w sprawie ustawy ratyfikuj¹cej tê Konwencjê.
Z ca³¹ moc¹ podkreœlamy, ¿e przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci
czy mê¿czyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrzeœcijañskiej i powinna
byæ eliminowana z relacji miêdzyludzkich. Wspomniana Konwencja nie
wnosi jednak ¿adnych nowych rozwi¹zañ prawnych przeciwdzia³aj¹cych
przemocy. Natomiast wi¹¿e ona zjawisko przemocy z tradycj¹, kultur¹,
religi¹ i rodzin¹, a nie z b³êdami czy s³aboœciami konkretnych ludzi.
W zmianie modelu spo³ecznego z tego, który nawi¹zuje do tradycji i kultury
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chrzeœcijañskiej, na pe³en swobody i samorealizacji model wynikaj¹cy
z kultury lewicowo-laickiej, dostrzega mo¿liwoœæ likwidacji przyczyn
przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewaj¹cy
jest tymczasem fakt, ¿e to w³aœnie w takich spo³eczeñstwach w Europie
odnotowuje siê najwy¿szy poziom stosowania tego rodzaju przemocy.
Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy,
którymi s¹: alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy
i pornografii w dostêpnej kulturze masowej. Jej za³o¿enia wynikaj¹
ze skrajnej, neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza tak¿e
suwerennoœæ Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie
uprawnieñ kontrolnych, pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji
demokratycznej, komitetowi tzw. ekspertów, który ma okreœlaæ, jakie
standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizowaæ
Polska oraz rozliczaæ nasz kraj z opiesza³oœci w zmianie wci¹¿ jeszcze
obecnego tradycyjnego modelu spo³eczeñstwa (...)”
Obok tego tematu Prezydium KEP wyra¿a równie¿ swoje
zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw w kwestiach tj. wprowadzenie do
sprzeda¿y bez recepty wczesnoporonnego œrodka farmaceutycznego,
dostêpnego równie¿ dla osób niepe³noletnich, ataki na przedmiot nauczania
„Przygotowanie do ¿ycia w rodzinie” realizuj¹cy w szko³ach edukacjê
seksualn¹, która promuje wychowanie do abstynencji, czystoœci i wiernoœci
oraz kolejna zapowiedŸ przygotowania ustawy o zwi¹zkach partnerskich,
której ide¹ jest nadanie wszelkim innym zwi¹zkom, tak¿e osób tej samej p³ci,
takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy siê ma³¿eñstwo.
Oœwiadczenie koñczy siê s³owami:
“Decyzj¹ Sejmu RP obecny rok 2015 zosta³ og³oszony „Rokiem Jana
Paw³a II”, papie¿a, który dokona³ przewrotu kopernikañskiego w etyce
seksualnej, opartej na mi³oœci i wzajemnej odpowiedzialnoœci, koncepcji
innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz nowoczesnego feminizmu
akcentuj¹cego wyj¹tkowoœæ i prawdziw¹ podmiotowoœæ kobiet. Taka
proklamacja jest niczym innym jak zobowi¹zaniem do pod¹¿ania za idea³em
¿ycia, jaki pozostawi³ nam nasz Wielki Rodak. Pragniemy, by dla polskiego
ustawodawcy powo³ywanie siê na Jana Paw³a II nie sta³o siê jedynie pustym,
pozbawionym choæby odpowiedzialnoœci za s³owo, gestem. Liczymy na to,
¿e nauczanie Papie¿a Polaka, obroñcy rodziny i ludzkiego ¿ycia, stanie siê
inspiracj¹ do podejmowania m¹drych oraz odpowiedzialnych dzia³añ
zmierzaj¹cych do ochrony rodziny i jej praw”.
Ca³oœæ Oœwiadczenia dostêpna jest na stronie internetowej naszej parafii:
http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/czytelnia/dokumenty/5973owiadczenie-prezydium-kep.html

NOWA KAPLICZKA W OSOWIE

niedzielê 1. lutego 2015 r. o godzinie 17.00, odby³o siê uroczyste poœwiêcenie kapliczki Matki Bo¿ej Fatimskiej przy ulicy Borówkowej na
Nowym Œwiecie, ufundowanej przez pañstwa Krystynê i Andrzeja Paw³owskich. Grupa parafian, z ksiê¿mi proboszczami oraz fundatorami na
czele, przenios³a z domu fundatorów figurê MB Fatimskiej do nowo wybudowanej kapliczki. Nastêpnie Ksi¹dz Proboszcz dokona³ obrzêdu
poœwiêcenia w ten sposób skompletowanej kapliczki. Jest ona kolejn¹ dziewi¹t¹ kaplic¹ w Osowie. Poprzednie osiem powstawa³y w latach od 1938 do
1994, a wiêc pomimo wielkiej rozbudowy naszej dzielnicy, przez ponad 20 lat nie ufundowano ¿adnej.
Kaplice oraz krzy¿e przydro¿ne, nadrzewne, na s³upach, na œcianach domów - z punktu widzenia pedagogii - s¹ jednym ze sk³adników struktury
œrodowiska wychowawczego parafii. Kapliczki i krzy¿e tworz¹ce ikonosferê na terenie parafii, by³y sol¹ w oku w³adz okresu komunistycznego. St¹d
wielkie trudnoœci jakie mieli fundatorzy tych “terytorialnych” obiektów sakralnych przy za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z budow¹. Po roku 1989 nie
ma, na razie, problemów z uzyskaniem zezwolenia na budowê kaplicy czy postawienia krzy¿a na gruncie bêd¹cym w³asnoœci¹ fundatora. Trzeba wiêc
wyraziæ zdziwienie, ¿e w ci¹gu 25 lat od odzyskania wolnoœci powsta³y tylko dwie kapliczki na terenie Osowy.
JJ
Po lewej: Obrzêd
poœwiêcenia.
Po prawej: strza³ka
wskazuje usytuow.
kapliczki.
U do³u: Kapliczka
w œwietle dnia.

U góry: Przeniesienie
figury MB Fatimskiej.
Po prawej: Obrzêd
poœwiêcenia.
Foto: F. Najbar

ZESTAWIENIE KAPLIC I KRZY¯Y W DZIELNICY OSOWA
1. Kaplica przy rogu ul. Barniewickiej i Nowego Œwiata (1938).
2. Krzy¿ przy rogu ulic Kielnieñskiej i Galaktycznej (przed 1939r.).
3. Kaplica przy ulicy Wenus (ko³o tartaku (1949).
4. Krzy¿ przy drodze leœnej z Owczarni do Oliwy (1957).
5. Kapliczka na œcianie domu przy ul. So³dka (1984).

6. Kapliczka na œcianie domu przy ul. Perseusza (1989).
7. Kaplica przy ulicy Pegaza (1990).
8. Kaplica przy ulicy Galaktycznej (1994).
9. Kaplica przy rogu ulic Borówkowej i Malinowej (2015)
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan Bo¿y (1495 - 1550)
Zakonnik, patron szpitali i chorych
Wspomnienie liturgiczne w dniu 8. marca

U

rodzi³ siê 8. marca 1495 r. w ubogiej, bogobojnej rodzinie
rzemieœlnika w Portugalii. Maj¹c 10 lat uciek³ z domu, wiedziony
¿¹dz¹ poznania szerokiego œwiata i jego dziwów, o których
opowiada³ przygodny wêdrowiec, przygarniêty na noc. Ten jednak
pozostawi³ go na pastwê losu w hiszpañskim miasteczku Oropesa. Nigdy ju¿
swoich rodziców nie zobaczy³. Prawdopodobnie zosta³ porwany i byæ mo¿e
tak¿e uwiedziony przez nieznajomego. Jego matka, za³amana utrat¹ syna zmar³a, a ojciec porzuci³ swoj¹ pracê i przy³¹czy³ siê do franciszkanów jako
brat œwiecki.
W Oropesie Jan jednak mia³ ogromne szczêœcie - zaopiekowa³a siê nim
rodzina bardzo religijna. Chodzi³ do szko³y i pomaga³ w zajêciach
gospodarskich.
Z biegiem czasu stawa³ siê coraz bardziej niespokojnym cz³owiekiem,
rutynowa praca go nudzi³a. Kiedy wiêc król Karol V og³osi³ wojnê z Francj¹,
jako 27 - latek zaci¹gn¹³ siê do armii. Szybko przyswoi³ sobie obozowe
nawyki: przeklinania, picia, hazardu, swobodne ¿ycie seksualne. Jego kariera
wojskowa zakoñczy³a siê szybko i to haniebnie. Wyznaczony do pilnowania
zaniedba³ swe obowi¹zki, chciano go nawet powiesiæ, ostatecznie
wyrzucono go z wojska.
Wróci³ do Oropesy i szuka³ swego miejsca w ¿yciu. Wyjecha³ do Certy hiszpañskiego miasta w Maroku. Tam zobaczy³ prawdziwe nieszczêœcie
niewolników chrzeœcijañskich w rêkach Maurów. Sponiewierani, mieli tylko
takie wyjœcie: umrzeæ, uciec lub przejœæ na islam.
Ogromnie wra¿liwy na takie ludzkie nieszczêœcia Jan, pod namow¹

Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

Gen. Mariusz Zaruski
Mawia³: „kurs na s³oñce – tak trzymaæ!”

N

ieprzeciêtna, wspania³a postaæ
spo³ecznika – przede wszystkim
instruktora harcerskiego, pioniera
polskiego ¿eglarstwa, wychowawcy polskiej
m³odzie¿y.
Znany z powiedzenia: „w twardym trudzie
¿eglarskim hartuj¹ siê charaktery !” W Gdyni,
przy Basenie Jachtowym Jego imienia, w czerwcu
1984 roku, z okazji 60-lecia Yacht Klubu Polski,
którego by³ wspó³za³o¿ycielem, ods³oniêto
(wreszcie!) pomnik, poœwiêcony temu wielkiemu
Polakowi. Harcerstwo polskie, dziêki takim
patriotom jak On,w II RP prze¿ywa³o dynamiczny, wspania³y rozwój w szczególnoœci, z Jego inicjatywy, harcerskie dru¿yny ¿eglarskie.
Uczczenie po II wojnie œwiatowej gen. Mariusza Zaruskiego uda³o siê
w latach 80-tych XX.wieku, po zrywie Solidarnoœci i tragedii stanu
wojennego. Przedtem skazany by³ na zapomnienie, jak wiele wspania³ych
autorytetów przedwojennych, mimo tego, ¿e Jego pogl¹dy zaliczano do
lewicowych. Pomog³o to w roku 1997, postanowieniem ówczesnego
prezydenta III RP, Aleksandra Kwaœniewskiego, poœmiertnie odznaczyæ Go
Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jako weteran-u³an Legionów
Polskich oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, by³ Mariusz Zaruski
Kawalerem m.in. Krzy¿a Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Krzy¿a Niepodleg³oœci, piêciokrotnie Krzy¿a Walecznych.
Mariusz Zaruski urodzi³ siê w 1867 roku na Podolu. Dziêki wychowaniu
w patriotycznej rodzinie opar³ siê rusyfikacji, równie¿ w czasie nauki
w gimnazjum rosyjskim w Kamieñcu Podolskim i na studiach
matematyczno-fizycznych na Uniwersytecie w Odessie. Tam równie¿
uczêszcza³ do Szko³y Sztuk Piêknych, rozwijaj¹c swój talent malarski. Za
dzia³alnoœæ patriotyczn¹ i konspiracyjn¹ zosta³ zes³any w 1894 roku do
Archangielska. Po odbyciu kary zsy³ki, w czasie której z¿y³ siê z morzem,
s³u¿¹c na statkach handlowych, po o¿enku w Odessie z Izabel¹ Kietliñsk¹,
zamieszka³ w Krakowie, gdzie w 1906 r. ukoñczy³ malarstwo na Akademii
Sztuk Piêknych. W 1907 r., ze wzglêdów zdrowotnych zamieszka³ na kilka
lat w Zakopanem. Pokocha³ Tatry, zainicjowa³ powstanie TOPR-u, by³ jego
pierwszym przewodnicz¹cym, szkoli³ przewodników, wytycza³ szlaki
górskie i publikowa³ przewodniki i opisy Tatr. By³ wytrawnym narciarzem i
instruktorem narciarstwa.

spowiednika mia³ wróciæ do
Hiszpanii. W kraju ima³ siê ró¿nych
zajêæ. Sprzedawa³ obrazki, ksi¹¿ki,
za³o¿y³ sklep w Grenadzie - jakoœ
siê urz¹dzi³. W styczniu 1538 roku
Jan z Avila, mistyk, kaznodzieja,
przyjaciel œw. Teresy z Avila,
przyby³ do Grenady. W czasie jego
kazania rozleg³ siê gwa³towny p³acz
i krzyk. Ludzie s¹dzili, ¿e Jan
zwariowa³, dlatego umieœcili go
w szpitalu psychiatrycznym. Tam
g o o d w i e d z i ³ J a n z Av i l a
i skutecznie t³umaczy³, ¿e nie
histeri¹, ale pomoc¹ drugiemu
cz³owiekowi s³u¿y siê Bogu.
Wypuszczony ze szpitala, za
zaoszczêdzone pieni¹dze zakupi³
dom i zamieni³ go w szpital, gdzie
sam ze swoimi woluntariuszami pos³ugiwa³. Dla swoich chorych ¿ebra³ po
ulicach, szuka³ wspó³pracowników. Otworzy³ schronisko dla bezdomnych,
szuka³ sierot, a dla nich przysz³ych rodziców. W³adze koœcielne uzna³y jego
pracê i przyzna³y mu prawo do habitu zakonnego.
Jego naœladowcy i uczniowie utworzyli - zatwierdzony przez Stolicê
Apostolsk¹ - zakon braci mi³osierdzia czyli zakon bonifratrów, który
w dziejach szpitalnictwa zapisa³ siê bardzo piêkn¹ kart¹.
Ks. Henryk Bietzke

W okresie kszta³towania siê polskiej pañstwowoœci odda³ siê
ca³kowicie s³u¿bie wojskowej i pañstwowej. M.in., jako dowódca 11 Pu³ku
U³anów ws³awi³ siê w walkach o Wilno. Karierê wojskow¹ zakoñczy³ jako
genera³ brygady i adiutant prezydenta Wojciechowskiego. Przed
przewrotem majowym w 1926 r. przeszed³ w stan spoczynku. Ale tylko
z wojska, bo w dalszym ci¹gu by³ nieprzeciêtnie aktywny jako dzia³acz
pañstwowy, przeniesiony na polskie wybrze¿e morskie. Po krótkiej s³u¿bie
na czele starostwa morskiego, zosta³ sekretarzem generalnym Komitetu
Floty Narodowej, który m. in. w 1929 r. zakupi³ w Hamburgu statek szkolny
dla Pañstwowej Szko³y Morskiej w Gdyni – „Dar Pomorza”. Po przekazaniu
zadañ KFN Lidze Morskiej i Kolonialnej, Mariusz Zaruski odda³ siê
ca³kowicie ¿eglarstwu, m.in., jako kierownik wyszkolenia ¿eglarskiego
w Pañstwowym Urzêdzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, z siedzib¹ w Jastarni. Tam, odbywaj¹ce szkolenie harcerki
i harcerze, zwi¹zali siê ze swoim instruktorem na dalsze lata Jego s³u¿by,
mianuj¹c Go Kapitanem swojego, dopiero co zakupionego szkolnego
szkunera-jachtu G³ównej Kwatery Harcerzy ZHP- „Zawiszy Czarnego”.
W sumie Zaruski dowodzi³ siedemnastoma rejsami Zawiszy, przebywaj¹c
14000 mil morskich i zawijaj¹c do 26 portów w 10. krajach. Ostatni rejs
odby³ siê w dniach 6-20 sierpnia 1939 roku, do szwedzkiej Karlskrony.
Ze wzglêdu na podesz³y wiek, ponad
siedemdziesiêcioletni Mariusz Zaruski
nie zosta³ w 1939 roku przyjêty do armii
i uda³ siê do Lwowa, nie przewiduj¹c jego
sowieckiej okupacji, po agresji ZSSR na
Polskê, 17. wrzeœnia 1939 roku.W grudniu tego roku zosta³
aresztowany przez rosyjskie NKWD
i przewieziony do Chersonia, niedaleko
Odessy. Tam, w czasie epidemii , zmar³
8. kwietnia 1941 roku i zosta³ pochowany
w zbiorowej mogile.
W roku 1997, z inicjatywy ZHPzgodnie z ¿yczeniami Genera³aprzeniesiono Jego prochy do Zakopanego
i z³o¿ono na cmentarzu na Pêksowym
Brzysku.
Wœród licznych ksi¹¿ek autorstwa
GPS: 54°31'5'', 18°33'2''
Mariusza Zaruskiego jest piêkna ksi¹¿ka
pt. „Wœród wichrów i fal”, w której m.in.
napisa³: „Gdy stanê przed œw. Piotrem i ten zapyta, jak mnie zameldowaæ,
odpowiem: £ama³em m³otem wrzeci¹dza niewoli, prowadzi³em Polaków w
góry i na morze, a¿eby stali siê twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i
g³êbokie jak morze”.
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