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Intencje modlitewne na marzec
Ogólna: Aby we wszystkich kulturach by³y szanowane prawa i
godnoœæ kobiet.
Misyjna: Aby liczni m³odzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie
Pana do poœwiêcenia ¿ycia g³oszeniu Ewangelii.

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(luty 2014)
£aski chrztu dost¹pi³a:
Izabela Ranachowska, 09.02.2014
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
------------------Sakrament bierzmowania przyjê³o:
80 osób, 25.02.2014
Do Pana odszed³:
Zdzis³aw £¹czkowski, l. 86

Program nawrócenia

M

odlitwa pozostaje zawsze pierwszym i
podstawowym warunkiem zbli¿enia siê do
Boga. W czasie Wielkiego Postu powinniœmy
modliæ siê, powinniœmy usi³owaæ modliæ siê wiêcej; szukaæ
czasu i miejsca, aby siê modliæ. To modlitwa na pierwszym
miejscu sprawi, ¿e wydobêdziemy siê z obojêtnoœci i
uczyni nas wra¿liwymi na sprawy Boga i duszy. Modlitwa
wychowuje tak¿e nasze sumienia, a Wielki Post jest czasem
szczególnie stosownym do rozbudzenia i wychowania
sumienia. Koœció³ przypomina nam w³aœnie w tym okresie
nieodzown¹ koniecznoœæ spowiedzi sakramentalnej,
abyœmy wszyscy mogli prze¿ywaæ zmartwychwstanie
Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
Chrystusa nie tylko w liturgii, lecz tak¿e w naszej w³asnej
duszy.
Ja³mu¿na i post, jako œrodki nawrócenia i pokuty
chrzeœcijañskiej, s¹ œciœle po³¹czone miêdzy sob¹. Post
oznacza panowanie nad sob¹; oznacza postawê
wymagaj¹c¹ w odniesieniu do siebie, gotowoœæ do
wyrzeczenia siê rzeczy - i nie tylko pokarmów - lecz tak¿e
rozkoszy i ró¿nych przyjemnoœci. A ja³mu¿na - w ujêciu
szerszym i istotnym - oznacza gotowoœæ do dzielenia z
innymi radoœci i smutków, do wspomagania bliŸniego,
zw³aszcza potrzebuj¹cego; do dzielenia nie tylko dóbr
materialnych, lecz tak¿e darów ducha.
Tak wiêc nawrócenie siê do Boga przez modlitwê, ³¹czy
siê ze zwróceniem siê do cz³owieka. Bêd¹c wymagaj¹cymi
wobec siebie i wielkodusznymi wobec bliŸnich, w sposób
konkretny i równoczeœnie spo³eczny wyra¿amy nasze
nawrócenie. Przez pe³niejsz¹ solidarnoœæ z ludŸmi, z
cierpi¹cymi, a zw³aszcza z pozostaj¹cymi w potrzebie,
³¹czymy siê z Chrystusem cierpi¹cym i ukrzy¿owanym.
Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta

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 ¯ali o godz. 1700. Podczas sprawowania
Gorzkich ¯alów bêd¹ g³oszone kazania pasyjne .
Za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali w Wielkim Poœcie
oraz za odprawienie Drogi Krzy¿owej mo¿na uzyskaæ odpust
zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne zostan¹ przeprowadzone
w dniach od 30. marca do 2. kwietnia. Rekolekcje przeprowadzi
Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej BAÙA, prorektor ds. studenckich i
ksztaùcenia.

Wracamy do górnego koœcio³a
Od poniedzia³ku, 3. marca, msze œw. w dni powszednie oraz
msze œw. niedzielne (poza 9.30 i 11.30) s¹ odprawiane ju¿
w górnym koœciele.
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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk
UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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BIERZMOWANIE
W NASZEJ PARAFII

W

e wtorek 25. lutego o godzinie 17.00 w
górnym koœciele nasza m³odzie¿
otrzyma³a sakrament dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej z r¹k J.E ks. bp Wies³awa
Szlachetki. Do sakramentu zosta³o przygotowanych przez ks. Grzegorza 80 osób spoœród
m³odzie¿y gimnazjalnej (40 dziewcz¹t i 40
ch³opców).
Gratulujemy m³odzie¿y bierzmowanej ich
piêknego przygotowania do przyjêcia tego
sakramentu i ¿yczymy si³y wewnêtrznej, aby
wchodz¹c stopniowo w doros³e ¿ycie, zawsze
mieli siln¹ wiarê.
Dziêkujemy rodzicom za zaanga¿owanie w
przygotowanie uroczystoœci i ksiêdzu
Grzegorzowi, który w³o¿y³ wiele trudu w to piêkne
dzie³o.

MÓJ RACHUNEK SUMIENIA

S

tajê w prawdzie sumienia oœwieconego ³ask¹ Ducha Bo¿ego. Jako
drogê pojednania z Bogiem wybieram nauczanie papie¿a œp. Jana
Paw³a II o Dekalogu, Ewangelii mi³oœci i obowi¹zkach wobec
Koœcio³a. Pierwsz¹ spraw¹, nad któr¹ chcê siê zastanowiæ, jest moje
zainteresowanie dziedzictwem nauczania œp. Jana Paw³a II i powracania do
jego s³ów. Rozwa¿ê w moim sumieniu jak wygl¹da:
1.Moja Praca nad rozwijaniem wiedzy religijnej; modlitwa o ³askê
wiary; poszukiwanie okazji i Ÿróde³ do pog³êbiania duchowoœci; odwaga w
publicznym wyznaniu wiary; uczenie siê o ¿yciu œwiadków Chrystusa
wiernych a¿ do mêczeñstwa.
2. Kultura mojego jêzyka i poszanowanie imion œwiêtych;
zainteresowanie magi¹ (amulety, horoskopy, wró¿by); plotkarstwo i
bezpodstawna krytyka Koœcio³a; bezmyœlne przysiêgi, zapomniane
œlubowania, wzywanie Boga i œwiêtych na œwiadków w z³ej wierze,
„rzucanie s³ów na wiatr”.
3. Œwiêtowanie niedzieli i œwi¹t koœcielnych (czas poœwiêcony na
rozwój swojej duchowoœci; czas dla rodziny, dla wspólnoty; udzia³ we Mszy
Œwiêtej; Lektura Pisma Œwiêtego); unikanie niekoniecznych zakupów;
szukanie sposobu uczestniczenia we Mszy, gdy ktoœ pracuje, podró¿uje czy
uczy siê w dni œwi¹teczne; œwiadectwo wiary wobec rodziny i znajomych.
4. Pielêgnowanie miêdzypokoleniowej solidarnoœci rodzinnej;
odpowiedzialnoœæ za wychowanie m³odszych do szacunku dla starszych;
pamiêæ o swoich rodzicach i dziadkach ( utrzymywanie kontaktów, wsparcie
materialne i duchowe, opieka w chorobie, czas im poœwiêcany, cierpliwoœæ i
zainteresowanie); pielêgnowanie pamiêci o zmar³ych krewnych: opieka nad
grobem, pami¹tki rodzinne, rocznice.
5. Poszanowanie ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci wed³ug nauki
Koœcio³a; rozmowa na ten temat w rodzinie i wœród znajomych; dbanie o
zdrowie w³asne i najbli¿szych; na³ogi, uzale¿nienia i sposób podejœcia do
nich u siebie i innych; prowadzenie samochodu (szybkoœæ, rozwaga, alkohol,
sprawy techniczne); krwiodawstwo, deklaracja o darowaniu organów do
przeszczepu, wspieranie fundacji charytatywnych; wychowanie dzieci i
m³odzie¿y: zwracanie uwagi na lektury, gry, filmy promuj¹ce zabijanie.
6. Mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñska; czystoœæ przedma³¿eñska,
we wdowieñstwie i w celibacie; podejœcie do prostytucji, zdrady,
konkubinatu, handlu erotycznego, filmów, pism i gier pornograficznych;
szacunek dla cia³a, p³odnoœci i odpowiedzialnoœæ za drug¹ osobê; wspieranie
domów samotnej matki, sierociñców, akcji na rzecz rodzin zastêpczych.
7. Uczciwoœæ i prawoœæ wobec cudzego i w³asnego maj¹tku;

przestrzeganie prawa w zakresie finansów, pracy i p³acy, dzia³alnoœci
gospodarczej; unikanie wspó³pracy w dzia³aniach przestêpczych, korupcji i
nieuczciwej polityce; nie marnowanie cudzego i w³asnego czasu; uczenie
dzieci uczciwoœci w pracy.
8. S³ownoœæ, wiernoœæ danemu s³owu, uczciwoœæ i wiarygodnoœæ w
dawaniu œwiadectwa o innych osobach; unikanie ¿ycia w zak³amaniu
religijnym i etycznym: zainteresowanie nauk¹ moraln¹ Koœcio³a (literatura,
rekolekcje, media katolickie); nie-korzystanie z mediów antyklerykalnych i
ateistycznych; obrona dobrego imienia innych osób i nie oczernianie ich
bezpodstawne; odwaga i m¹droœæ w konfrontacji z cudzymi oskar¿eniami
wobec siebie.
9. Lojalnoœæ i poszanowanie cudzej rodziny, ma³¿eñstwa, przyjaŸni;
unikanie prowokowania zdrady („mentalnoœæ serialowa”) i m¹dra reakcja
na pokusy; modlitwa za ma³¿eñstwa, ¿yj¹cych w celibacie, m³odych i
wdowców prze¿ywaj¹cych kryzysy; rozs¹dne chrzeœcijañskie podejœcie do
„orientacji homo-seksualnej” i innych dewiacji,
10. Odpowiedzialnoœæ za sprawy koœcielne (sprawy organizacyjne i
materialne parafii), spo³eczne (edukacja, ekologia, kultura), polityczne
(udzia³ w wyborach, popieranie partii i osób o przekonaniach i dzia³aniach
zgodnych z duchem Ewangelii, udzia³ w debacie prywatnej i publicznej);
solidarnoœæ z pokrzywdzonymi w kraju i za granic¹; modlitwa o pokój,
udzia³ w dialogu i pojednaniu, szacunek dla osób z innych kultur i religii.
Przykazanie mi³oœci sformu³owane przez Pana Jezusa porz¹dkuje
hierarchiê: Najpierw Bóg, potem drugi cz³owiek i ja. Kochaæ Boga to
têskniæ za pe³ni¹ wspólnoty z Nim (troska o stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjaŸñ
z Matk¹ Pana i œwiêtymi, komunia z Koœcio³em). Pragnienie w³asnego
zbawienia i b³ogos³awienie innym - to dwa filary mi³oœci bliŸniego. Mi³oœæ
ogarnia wszystkie obszary ¿ycia duchowego i materialnego w czasie i
wiecznoœci.
Najtrudniejsze zadanie ma chrzeœcijanin wobec nieprzyjaciela.
Odwa¿ne i pokorne spotkanie œp. Jana Paw³a II z Ali Agc¹ oraz
jednoznaczna postawa w spotkaniach z dyktatorami i odpowiedzialnymi za
wojny w œwiecie, ucz¹ nas m¹drego widzenia sprawiedliwoœci, jako drogi
mi³osierdzia. Szko³a mi³osierdzia wed³ug œp. Jana Paw³a II pozwala
odbudowaæ zerwane mosty.
Mi³oœæ ma twarz Jezusa i Maryi. Ma twarz Matki Teresy i Ojca Pio. Ma
twarz Jana Paw³a II. Mo¿e mieæ twoj¹ twarz...
ks. Henryk Romanik: Za wstawiennictwem Jana Paw³a II str. 40-46
Dom Wydawniczy “Rafael” Kraków 2007

Domowy Koœció³ Archidiecezji Gdañskiej zaprasza
na wyj¹tkowe warsztaty dla ma³¿onków pod
nazw¹„NAWIGACJA W RODZINIE”, które
odbêd¹ siê w niedzielê 16. marca 2014 o godzinie
18.00 w Betanii.
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JEDEN PROCENT
DLA NASZEGO CHÓRU
Prosimy o przekazanie 1% podatku dla
Katolickiego Stowarzyszenia
Œpiewaczego i Muzycznego
im. ks. prof. Józefa Orszulika
w Gdañsku Osowie.
Wystarczy wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê
w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, podaj¹c:
Nr wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego:

KRS 0000280249

DZIEÑ POSTU I MODLITWY
W NASZEJ PARAFII
W INTENCJI UKRAINY

P

i¹tek 28. lutego, wierni naszej parafii prze¿yli w duchu
modlitwy i postu w intencji Ukrainy. O godz. 8.00 zosta³a
odprawiona Msza œw. w intencji Ukrainy – o pokój i zgodê
oraz zbawienie wieczne dla ofiar.
O godzinie 12.00 Rodzina Ró¿añcowa i grupa parafian
odmówi³a wspóln¹ modlitwê ró¿añcow¹, a o godzinie 15.00
odmówiono, w intencji Ukrainy, Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Jednoczeœnie, w ramach pomocy dla Ukrainy, nasz Parafialny
Zespó³ CARITAS zbiera³ w ci¹gu tygodnia œrodki opatrunkowe oraz
datki pieniê¿ne.
Nale¿y dodaæ, ¿e przebieg wydarzeñ w ostatnich dniach na
Ukrainie, wymaga dalszych modlitw o Bo¿¹ pomoc dla jej
udrêczonego narodu.

Nasz Chór parafialny serdecznie zaprasza do
wspólnego œpiewania. Próby w poniedzia³ki o 18.30
w salce przy dolnym koœciele oraz w pi¹tki o 18.30
w Szkole Podstawowej nr 81

NAUKA GRY W SZACHY
DLA DZIECI
Zapraszamy dzieci szkolne na kurs podstawowy gry w szachy.
Spotkania w BETANII w czwartki od 16.00 do 17.00. Naukê gry w szachy
prowadziæ bêdzie, jak w latach ubieg³ych, Pan Feliks Najbar.

DEKALOG Z INTERNETU
Zamieszczamy najkrótsz¹ wersjê Dekalogu. Co najdziwniejsze, jest ona
przez niektórych katechetów traktowana serio, jako pomoc w nauczaniu
„virtualbylców” podstaw moralnoœci! Oto ona:
God: „Im No. 1”
No pix, plz.
Uz my name nicely.
Day7=holy.
Take care of mum'n'dad.
Don't kill,
scrU round,
steal
or lie.
Keep yr hands (&eyz) off what isnt yrs.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e jest to uk³ad protestancki. W naszej wersji
rzymskokatolickiej 1. przykazanie zawarte jest w Ksiêdze Wyjœcia, rozdzia³
20, wiersze 2,3,4 i 5. W wersji protestanckiej wyodrêbnione jest jako 2.
przykazanie (Wj 20,4,5): Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rzeŸby ani ¿adnego
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani
tego, co jest w wodach pod ziemi¹! Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie
bêdziesz im s³u¿y³, czyli „No pix, plz” (No pictures please).
Natomiast w wersji protestanckiej 10. przykazanie bez skrótów
brzmia³oby: „Keep your hands (and eyes) off what is not yours”, czyli
„Trzymaj swoje rêce (i oczy) od tego, co nie twoje”. Jest to jakby streszczenie
9. i 10. przykazania w wersji rzymskokatolickiej, w której to wersji
wyodrêbnione 9. przykazanie (Wj 20,17 Mt 5,28) zakazuje po¿¹dania
cielesnego, a 10. przykazanie (Wj 20,17 Pwt 5,21 Mt 6,21) zabrania
nieumiarkowanej zach³annoœci, po¿¹dania dóbr drugiego cz³owieka (KKK
2514).
Wed³ug (e.l.) NCz nr2(712) z 10.01.2004r. opracowa³ J.J.

PODZIÊKOWANIE
Podczas Festynu Rodzinnego
'2013 r., zorganizowanego na
placu przy parafii Chrystusa
Zbawiciela, oraz po mszach
œwiêtych w niedzielê 23. czerwca
2013 roku, odby³y siê zbiórki pieniêdzy na rzecz naszej niepe³nosprawnej córki Weroniki, która
jest uczennic¹ V kl. SP nr 81.
Dziêki Wam wszystkim
Szanowni Pañstwo, którzy
do³¹czyliœcie siê swoj¹ cegie³k¹
do tej akcji, uda³o nam siê
zakupiæ specjalistyczny wózek
rehabilitacyjny. Teraz Weronika
mo¿e samodzielnie siedzieæ i nie
musi byæ skazana na le¿enie w
³ó¿ku.
Dziêkujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy swoj¹
ofiarnoœci¹ przyczynili siê do
poprawy standardu ¿ycia naszego
dziecka.
Ewa i Stanis³aw Tokarzewscy
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Józef , Oblubieniec Najœwiêtszej Maryi Panny
Uroczystoœæ w dniu 19. marca

C

zciciele œw. Józefa z pewnoœci¹ siê ciesz¹, ¿e w naszym koœciele
pojawi³ siê obraz Opiekuna Bo¿ego Dzieciêcia i nowenna ku Jego
czci. Swoj¹ drog¹ ów niezwyk³y patron prze¿ywa swoisty renesans
popularnoœci - ostatnio Jego imiê w³¹czono do Kanonu mszy œwiêtej, jest
tak¿e szczególnym patronem ró¿nych grup wa¿nych w spo³ecznoœci
Koœcio³a. Szkoda tylko, ¿e nie pamiêtam, kiedy ostatni raz podczas chrztu
œwiêtego dziecko nosi³o to imiê.
Œwiêty Józefie, w Twoje ¿ycie
wkroczy³ Bóg. Powiedz nam, jak to
odczytaæ, gdy w nasze ¿ycie wkracza Bóg?
Takie zjawisko wydaje siê nam dziœ
zupe³nie obce. Zabiegani jesteœmy, mamy
tysi¹ce spraw do za³atwienia, nasze
rodziny prze¿ywaj¹ wielkie problemy, a
nawet kryzysy. Dla ludzi wiary nie jest to
niczym nowym, tym niemniej naucz nas,
jak siê zachowaæ.
Ty, œwiêty nasz Patronie, gdy Bóg
wkroczy³ w Twoje ¿ycie, prze¿y³eœ
przygodê ¿ycia, która by³a darem. By³a to
przygoda spotkania z Miriam. Piêknej
Miriam - marzenie oczu, szczyt ludzkich
snów, pokój przynosz¹cy dar. By³eœ
szczêœliwy- a¿ przyszed³ ten dramatyczny
moment, gdy zauwa¿y³eœ, ¿e coœ jest nie
tak, nosi³a w swym ³onie Jezusa. Walczy³eœ, zmaga³eœ siê, a¿ postanowi³eœ
odejœæ. Zmog³a Ciê tajemnica i zasn¹³eœ. Tam siê dowiedzia³eœ, ¿e Bóg
wkroczy³ w Twoj¹ mi³oœæ. Miriam by³a w³asnoœci¹ Boga. Bóg wkroczy³ w
Od Redakcji: Rozpoczynamy druk nowej serii felietonów:
Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

ZAŒLUBINY POLSKI Z MORZEM

W

Twoje ¿ycie i “zabra³” Ci Miriam. P³aka³eœ.
Ale odt¹d ca³kowicie zawierzy³eœ Bogu. Opieka nad Maryj¹ i Jezusem
sta³a siê Twoim zadaniem i powo³aniem. Wykona³eœ wszystko
fantastycznie, chocia¿ by³y chwile bardzo trudne, gdy nie mog³eœ w
Betlejem znaleŸæ miejsce dla, maj¹cej urodziæ Jezusa, Maryi, gdy musia³eœ
uciekaæ do dalekiego Egiptu przed zemst¹ Heroda i gdy 12 - letniego Jezusa
szuka³eœ przez trzy dni i znalaz³eœ Go w œwi¹tyni. Prosimy Ciê dziœ œw.
Józefie: b¹dŸ stró¿em naszych osowskich rodzin, wyproœ si³ê i
odpowiedzialnoœæ dla naszych osowskich mê¿czyzn i ojców.
Milcz¹cy nauczycielu! Nie wyrzek³eœ ani jednego s³owa, ale
przekaza³eœ nam bardzo wa¿n¹ prawdê. Mo¿na zgubiæ Jezusa i przejœæ trzy
dni drogi, nie zauwa¿aj¹c Jego zagubienia. Mo¿na Go potem szukaæ wœród
krewnych i znajomych. Mo¿na i tam, ale w koñcu, kto chce Go odnaleŸæ,
powinien wróciæ do œwi¹tyni. Powracaj¹c do œwi¹tyni, znajdzie Go ka¿dy.
Mo¿e dlatego wrogowie burz¹ œwi¹tynie, czasami zmieniaj¹ jej
przeznaczenie na przyk³ad na salê koncertow¹, aby nikt tam nie wróci³ i nie
odnalaz³ Jezusa.
Œwiêty Józef uczy nas tak¿e, jak budowaæ dom rodzinny. Pracuje, by
utrzymaæ swoich najbli¿szych, pracuje uczciwie ku zadowoleniu Maryi i
swoich klientów. Ale tak¿e prowadzi Jezusa do œwi¹tyni, by Go przedstawiæ
Panu. Id¹ wspólnie na doroczne œwiêtowanie w Jerozolimie.Gdy cz³owiek
wspólnie œwiêtuje, wtedy od¿ywaj¹ wartoœci najwy¿sze, cz³owiek
odnajduje swoje miejsce w spo³eczeñstwie, w rodzinie, znajduje cel swego
¿ycia. W dniu œwi¹tecznym cz³owiek staje siê œwi¹teczny, pojednany z
bliŸnim i otoczeniem. Tak rodzi siê w cz³owieku dom. Potem zaczyna go
przekazywaæ najbli¿szym. Jaka to tragedia, gdy ktoœ nie ma w domu serca,
tylko telewizyjny styl ¿ycia. Wtedy po domu chodz¹ mieszkañcy, a nie
domownicy. Mieszkanie mo¿na kupiæ, domu rodzinnego nie mo¿na kupiæ.
Dom rodzinny nale¿y stworzyæ. Tego tak¿e mo¿emy siê nauczyæ od naszego
Patrona.
Mówi do nas: -Chcecie dobrze wychowaæ dzieci? -Dajcie im Pismo
œwiête - tu przemawia do nas sam Pan Bóg.
Ks. Henryk Bietzke

polskiego marynarza. W dniu tym, co Kaszubi uwa¿ali za dobry znak,
Zatoka Pucka by³a zamarzniêta.
Zaœlubiny odby³y siê poprzez wrzucenie pierœcienia do morza. Tego
dnia, przed zaœlubinami, odby³o siê spotkanie genera³a i delegacji w³adz
Polski w Gdañsku z miejscowymi Polakami, którzy ofiarowali na rêce gen.
Hallera dwa platynowe pierœcienie. Pierœcienie te by³y sfinansowane przez
polskich gdañszczan, m.innymi rodzinê Leszczyñskich i Raciniewskich.
Uroczystoœæ zaœlubin mia³a miejsce na terenie Morskiego Dywizjonu
Lotniczego, na pó³noc od puckiego portu rybackiego. Na brzegu ods³oniêto i
poœwiêcono pami¹tkowy s³up zaœlubinowy, na którym umieszczono
wizerunek or³a oraz wyryto datê zaœlubin. Obecnie replika zniszczonego w
1939 r. s³upa znajduje siê w porcie rybackim, obok popiersia gen.
Hallera (zdjêcie po lewej).
Wojciech Kossak zainspirowany tym wydarzeniem namalowa³ obraz
Zaœlubiny Polski z Ba³tykiem.

paŸdzierniku 1919 roku Józefowi Hallerowi powierzono
dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu
pokojowego i planowego odzyskania Pomorza, zgodnie z
ustaleniami traktatu wersalskiego, odebranego Polsce wskutek rozbiorów.
Zgodnie z planem przejmowanie ziem pomorskich rozpoczê³o siê 18 stycznia
1920 od przejêcia Torunia przez oddzia³y 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty.
Poszczególne miejscowoœci przejmowano od wycofuj¹cych siê wojsk
niemieckich a¿ do 11.lutego 1920, kiedy to ostatni ¿o³nierze opuœcili Gdañsk.
Pomimo kilku
incydentów, wœród
których by³o parê
prób stawiania
zbrojnego oporu, a
tak¿e liczne przypadki sabota¿u,
odzyskiwanie Pomorza dla Polski
przebiega³o bez
wiêkszych zak³óceñ.
10. lutego 1920
genera³ Józef Haller,
wraz z ministrem
spraw wewnêtrznych
Stanis³awem
Wojciechowskim oraz now¹ administracj¹ Województwa Pomorskiego,
przyby³ do Pucka, gdzie dokona³ symbolicznych zaœlubin Polski z
Ba³tykiem.
G³ównym punktem zorganizowanych wtedy uroczystoœci by³a msza
œwiêta dziêkczynna. Nabo¿eñstwo celebrowa³ dziekan polowy ks. Antoni
Rydlewski. Kazanie wyg³osi³ ks. Józef Wrycza. W czasie mszy œwiêtej
W Rewie na dziesiêciu szkutach podniesiono polskie bandery, tworz¹c
duchowni poœwiêcili Banderê Polsk¹, któr¹ przy huku 21 salw armatnich por. zal¹¿ek Polskiej Marynarki Handlowej.
marynarki Eugeniusz P³awski wraz z st. marynarzem Florianem Napiera³¹
Polska objê³a 10. lutego odcinek wybrze¿a morskiego, które wraz z
podnieœli na maszcie jako znak objêcia przez Polskê Marynarkê Wojenn¹ Mierzej¹ Helsk¹, liczy³o 140 km zaniedbanego gospodarczo wybrze¿a
wachty na Ba³tyku. W imieniu dotychczasowych stra¿ników Wybrze¿a rybak Ba³tyku.
kaszubski, szyper Jakub Myœlisz, przekaza³ symbolicznie stra¿ w rêce
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