NR 7(221)

BIULETYN PARAFII P.W. CHRYSTUSA ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

SWIETO
PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO

WRZESIEÑ 2018

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na wrzesieñ
Powszechna: Aby m³odzie¿ na kontynencie afrykañskim mia³a dostêp do
edukacji i pracy we w³asnej ojczyŸnie.

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM
foto Wojciech Kapusta

W niedzielê, 9. wrzeœnia, rozpoczynaj¹ siê w naszej wspólnocie
REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM, i tak:
w niedzielê konferencje podczas ka¿dej Mszy œwiêtej,
w Poniedzia³ek, wtorek i œrodê konferencje podczas Mszy œw. o 18.00.
Tematem tegorocznych rekolekcji bêdzie mi³oœæ ma³¿eñska i rodzinna
a konferencje wyg³osz¹ Alicja i Krzysztof Szareccy, doradcy ¿ycia
rodzinnego w naszej archidiecezji.

PORZ¥DEK MSZY ŒWIÊTYCH
We wrzeœniu powróciliœmy do zwyk³ego porz¹dku mszy œwiêtych, i tak:
Msze œw. w niedziele i œwiêta:
7.30 Msza œw. poranna - górny koœció³
9.00 Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - dolny koœció³
10.30 Suma parafialna - górny koœció³
12.00 Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 Msza œw. - górny koœció³
16.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
14.30 Msza œw. z udzieleniem sakramentu chrztu œw. - II Niedziela m-ca
Msze œw. w dni powszednie:
7.15 Msza œw. poranna - górny koœció³
8.00 Msza œw. poranna - górny koœció³
17.00 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
18.00 Msza œw. wieczorna - górny koœció³

Nabo¿eñstwa

W

szechmog¹cy Bo¿e, Syn Twój
pos³uszny Twojej woli poniós³ œmieræ
na krzy¿u, aby wszyscy ludzie zostali
zbawieni, spraw, abyœmy poznawszy na ziemi
tajemnicê odkupienia, mogli otrzymaæ jej owoce
w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tob¹ ¿yje i króluje
w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg, przez

wszystkie wieki wieków. Amen.
Kolekta z Mszy œw. w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczysta Msza Œwiêta Odpustowa, pod
przewodnictwem ks. Pra³ata Stanis³awa Majewskiego,
kustosza Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Toruniu,
koncelebrowana przez kap³anów naszego dekanatu,
odprawiona zostanie w pi¹tek 14.09 o godzinie 18.00.

I pi¹tek miesi¹ca
- spowiedŸ œw. od godz. 16.00 do 20.00
- po Mszy œw. wieczornej (18.00) wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
i adoracja do godz. 21.00 (w okresie jesienno-zimowym do godz. 20.00)
I sobota miesi¹ca
- godz. 8.00 - Msza œw. z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu
po³¹czonym z nabo¿eñstwem wynagradzaj¹cym Niepokalanemu Sercu
Najœwiêtszej Maryi Panny
I niedziela miesi¹ca
- po mszy œw. o godz. 13.30 wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
i adoracja do godz. 16.00.
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
pi¹tek - godz. 15.00
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
œroda - godz. 8.00 i 18.00
Nowenna do œw. Józefa
wtorek - godz. 8.00 i 18.00
Godzinki do NMP
niedziela - godz. 7.10
Od maja do paŸdziernika, ka¿dego 13. dnia miesi¹ca o godz. 19.30 Msza œw.
z Nabo¿eñstwem Fatimskim.
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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20 LAT CHLUBIMY SIÊ KRZY¯EM
NASZEGO PANA
JEZUSA CHRYSTUSA

krzy¿ najpe³niej wypowiada tajemnicê Chrystusa - Zbawiciela œwiata
i cz³owieka. Nadto, o zasadnoœci umieszczenia krzy¿a na czo³owej œcianie
w naszej œwi¹tyni decyduje fakt, ¿e patronalne œwiêto Parafii, to jest odpust,
przypada w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego 14. wrzeœnia.
Krzy¿ dla chrzeœcijan nie jest elementem dekoracyjnym, ale wyra¿a
1997 r. Wroc³aw by³ miastem 46. Miêdzynarodowego Kongresu prawdê o mi³oœci Boga i zbawieniu cz³owieka. O tej w³aœnie prawdzie,
Eucharystycznego. Kongres odby³ siê w dniach od 25. maja do z któr¹ w szczególny sposób jesteœmy zwi¹zani, bêdzie i nam równie¿
przypomina³.
1. czerwca
A wiêc w bie¿¹cym
tamtego roku, pod has³em
roku
mija 20 lat od
„Eucharystia i wolnoœæ”
zawieszenia tego krzy¿a
i by³ jednym z najwa¿na œcianie prezbiterium
niejszych wydarzeñ religijnaszego koœcio³a.
nych w ¿yciu Europy
Krzy¿ ten ma wysoŒrodkowo-Wschodniej.
koœæ 6 metrów, jest prawie
Uczestniczy³ w nim aktyw4,5 metra szeroki i ma
nie nasz ówczesny papie¿,
charakter ikony. Jego
obecnie œw. Jan Pawe³ II.
pierwowzór jest dzie³em
Dlaczego wspominam
bizantyzuj¹cym z XII
ten Kongres?
wieku i znajduje siê
Otó¿ Kongres odbyobecnie w klasztorze
wa³ siê w Hali Ludowej we
klarysek w Asy¿u.
Wr o c ³ a w i u , a g ³ ó w n ¹
Wczeœniej znajdowa³ siê
dekoracj¹ prezydium Konw koœciele œw. Damiana;
gresu by³, kilkumetrowej
w tym samym w³oskim
wysokoœci, piêkny krzy¿
mieœcie.
franciszkañski. I on by³
Konstrukcjê skrzynwtedy, miêdzy innymi,
kow¹, z dobrze wysezonoinspiracj¹ ówczesnego ksiêwanego drewna sosnodza Proboszcza Henryka
wego wykona³ doœwiadFoto: Mieczys³aw Michalak/Agencja Gazeta
Bietzke, do przyjêcia
czony stolarz z Pruszcza.
koncepcji zainstalowania
Orygina³ krzy¿a jest
podobnego w naszym górnym koœciele. Wiem o tym z bezpoœredniej
rozmowy z ksiêdzem Henrykiem w tamtym czasie, kiedy mia³ ju¿ gotowy ikon¹, wiêc nasze odwzorowanie jest ni¹ tak¿e w sensie artystycznym.
Napisa³ j¹ (bo ikony nie maluje siê lecz pisze) artysta malarz Tomasz Bielak,
pomys³ wystroju prezbiterium górnego koœcio³a.
W wywiadzie z okazji odpustu parafialnego, przeprowadzonym stosuj¹c starodawn¹ technikê tworzenia ikon. Barwê z³ot¹ wykona³ z³otnik
Marek Sieñkowski, poprzez nak³adanie cieniutkich p³atków z³ota, którego
we wrzeœniu 1998 roku z ksiêdzem Henrykiem zanotowa³em:
Wystrój prezbiterium naszego koœcio³a jest spraw¹ niezwykle trudn¹; zu¿y³ oko³o 1,5 metra kwadratowego. Prace wykonywane by³y w lecie 1998
uk³ad œciany, jej ogrom sprawia wielkie problemy. Nadto ka¿da propozycja roku, w nieistniej¹cej obecnie kaplicy parafialnej, zamienionej wtedy na
musi uzyskaæ zgodê trzech instancji: Komisji Budownictwa naszej atelier malarskie.
Po zawieszeniu krzy¿a, ksi¹dz proboszcz Henryk Bietzke zamówi³
archidiecezji, g³ównego projektanta koœcio³a i inwestora czyli Proboszcza
tak¿e u tego samego artysty drogê krzy¿ow¹, w postaci 15 ikon (14 stacji
z Rad¹ Parafialn¹.
Przez kilka lat szuka³em jakiegoœ rozwi¹zania - mówi³ ksi¹dz Henryk - i dodatkowa piêtnasta - Zmartwychwstanie Pañskie). W ten sposób
miêdzy innymi konsultowa³em siê z naszymi architektami, z projektantami powsta³o w œwi¹tyni wnêtrze o charakterze “franciszkañskim”; my, starsi
z bran¿y, ale ci¹gle to jeszcze nie by³o to, co zadowoli³oby wszystkie parafianie odczuwamy ten charakter przez parêdziesi¹t lat.
W tym roku, po dwudziestu latach od zainstalowania krzy¿a,
wymienione czynniki. Dopiero propozycja z tzw. krzy¿em franciszkañskim
zyska³a aprobatê Kurii, architekta i inwestora. Mo¿na by³o przyst¹piæ do ks. Proboszcz rozpocz¹³ prace maj¹ce na celu stworzenie wa¿nej,
jednorodnej i wyodrêbnionej strefy prezbiterium, a tak¿e podkreœlaj¹ce jego
realizacji.
Jak napisa³ w kwietniu 1998 roku, w artykule w Rodzinie Osowskiej, wagê i centralne miejsce w œwi¹tyni. Przed wakacjami zosta³ zakoñczony
pierwszy etap tych dzia³añ - a mianowicie ujêcie naszego krzy¿a w z³ocon¹
ówczesny nasz wikariusz ksi¹dz Wies³aw Szlachetka:
„Ju¿ w tym roku, na g³ównej œcianie we wnêtrzu naszej œwi¹tyni, ramê, która stanowi dla krzy¿a formê t³a, symbolizuj¹cego rzeczywistoœæ
zawiœnie ogromny krzy¿ o niezwykle ciekawym kszta³cie ikonograficznym. ponadczasow¹. Kolejnym etapem by³o umieszczenie na krzy¿u, nad g³ow¹
Bêdzie on wyobra¿eniem tytu³u, jaki nosi nasza Parafia. Ten zaszczytny tytu³ Pana Jezusa, z³otego nimbu, który przyci¹ga nasz wzrok ku obliczu
CHRYSTUSA ZBAWICIELA zrodzi³ siê z inspiracji pierwszej Encykliki Jana Chrystusa, na którym - jak pisa³ we wspomnianym wy¿ej artykule
Paw³a II: Redemptor Hominis, której og³oszenie zbieg³o siê z pocz¹tkiem ks. Wies³aw - uwidacznia siê poza paschalna kontemplacja tajemnicy
budowy naszego koœcio³a. Nie ma zatem ¿adnej w¹tpliwoœci co do tego, ¿e zbawienia.

W

Nowi G³osiciele Bo¿ego S³owa
w naszej Parafii

P

o ukoñczeniu rocznego kursu i zdaniu wymaganego egzaminu,
16. czerwca 2018 roku, w Koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni, z r¹k J.E. Ksiêdza Biskupa Wies³awa Szlachetki, funkcjê
Lektora Archidiecezji Gdañskiej przyjêli zaszczytnie nasi Ministranci:
• Karol Banach
• Micha³ D¹browski
• Wiktor Gierdziejewski
• Filip Grzywacz
• Bartosz Kowalski
• Karol Œmigielski
Podczas piêknej uroczystoœci koncelebrowanej pod przewodnictwem
Ksiêdza Biskupa, Ministranci z Naszej Parafii przyjêli awans w Liturgicznej S³u¿bie O³tarza w grupie oko³o 50 ch³opców i mê¿czyzn w ró¿nym wieku.
Stali siê G³osicielami Bo¿ego S³owa.
J.E. Ksi¹dz Biskup Wies³aw Szlachetka w kierowanym do nowych Lektorów s³owie zachêca³ ich: „Stawajcie siê otwart¹ ksiêg¹ Ewangelii dla innych.
Starajcie siê nadal zg³êbiaæ Pismo Œwiête i poszerzaæ swoj¹ wiedzê, bo g³osz¹c s³owo Bo¿e, g³osimy samego Chrystusa”.
Gratulujemy naszym Ch³opcom!
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Z cyklu: 100 - lecie niepodleg³ej Polski
Opowiadanie trzecie: „Wspomnienie
o Powstaniu Wielkopolskim”

N

awi¹zuj¹c do jubileuszu 100-lecia niepodleg³oœci naszej Ojczyzny,
chcia³bym pokrótce przedstawiæ rolê Powstania Wielkopolskiego
w procesie odzyskiwania niepodleg³oœci, w tym udzia³ i losy
niektórych cz³onków naszej rodziny w Wielkopolsce.
Dla zrozumienia ówczesnej sytuacji nale¿y wzi¹æ pod uwagê t³o
historyczne. Wielkopolska w ca³oœci znalaz³a siê pod zaborem pruskim.
W koñcu XIX i pocz¹tkach XX wieku siê nasili³y próby germanizacji
polskiego spo³eczeñstwa. Polacy byli masowo wcielani do armii pruskiej.
Rozpoczêcie dzia³añ zbrojnych I. wojny œwiatowej spowodowa³o wzrost
nadziei Polaków na szybkie odzyskanie niepodleg³oœci. Po raz pierwszy
pañstwa zaborcze walczy³y przeciwko sobie, a nie w tym samym obozie.
W czasie wojny, gdy perspektywa wkroczenia wojsk rosyjskich na tereny
Wielkopolski sta³a siê ca³kiem realna, niektóre dru¿yny organizacji
„Soko³a” i „Skauta” przeformowano w grupy „bojowo-niepodleg³oœciowe”
przygotowane do dzia³añ wojennych.
5 listopada 1916 roku w Warszawie og³oszono akt obu cesarzy
(niemieckiego i austro-wêgierskiego), który zapowiada³ utworzenie
w przysz³oœci na terenach zabranych Rosji, samodzielnego pañstwa
polskiego. Oœwiadczenie to spotka³o siê jednak z ch³odnym przyjêciem
przez Wielkopolan, nie by³o w nim ani s³owa o ich ziemiach. Wielkopolanie
przejawiali postawê niechêtn¹ Niemcom, wyczekuj¹c na odpowiedni
moment do rozpoczêcia w³asnych dzia³añ. Ten moment niebawem nast¹pi³.
W dniu 26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski, powracaj¹c do
Polski w drodze do Warszawy, przyby³ owacyjnie witany do Poznania. Tego
samego dnia Paderewski wyg³osi³ przemówienie do swoich rodaków licznie
zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia Niemcy
urz¹dzili swoj¹ paradê wojskow¹ na ulicy Œwiêtego Marcina, centralnej
ulicy miasta. Zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie
instytucje, dosz³o do zamieszek, w wyniku których wywi¹za³a siê walka,
podjêta nastêpnie przez oddzia³y kierowane przez Polsk¹ Organizacjê
Wojskow¹ Zaboru Pruskiego. W ka¿dym mieœcie i miasteczku
Wielkopolski, w szybkim tempie organizowa³y siê oddzia³y powstañcze
zasilane polskimi ¿o³nierzami powracaj¹cymi z armii pruskiej. Atakowano
z powodzeniem niemieckie garnizony i posterunki, usuwano Niemców
z lokalnych urzêdów. Powstañcy w krótkim czasie opanowali ca³¹ Prowincjê
Poznañsk¹, z wyj¹tkiem jej niektórych pó³nocnych i po³udniowowschodnich obrze¿y.
W Œrodzie Wielkopolskiej, moim rodzinnym mieœcie, jednym
z g³ównych organizatorów i sponsorów, jak byœmy dzisiaj powiedzieli,
œredzkiego oddzia³u powstañczego w sile kompanii wojska, by³ mój dziadek
Stanis³aw Derczyñski, ojciec mojej matki. A w tej kompanii walczy³ tak¿e
jego najstarszy syn, równie¿ Stanis³aw. Ca³a pozosta³a rodzina, z babci¹
Zofi¹ na czele, by³a zaanga¿owana na zapleczu w przygotowaniach strawy
dla walcz¹cych powstañców, praniu i naprawie powstañczej odzie¿y. Nawet
moja matka, wówczas dwunastoletnia dziewczynka, dowozi³a koñmi
prowiant i ciep³¹ strawê na powstañczy front, a przy okazji opatrywa³a
rannych. WyobraŸcie sobie tak¹ ma³¹ kucharkê i sanitariuszkê.
Tutaj nasunê³a mi siê refleksja, ¿e Powstanie Wielkopolskie odnios³o
sukces nie tylko z powodu pewnych uwarunkowañ historycznych, ale przede
wszystkim w wyniku wielkiego zaanga¿owania i dobrego zorganizowania
Poznaniaków, ich patriotyzmu i d¹¿enia do niepodleg³oœci.
Powstanie zakoñczy³o siê 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze,
którego postanowieniem zachodnia granica Polski przebiega³a lini¹
powstañczego frontu. W ten sposób tereny pañstwa zosta³y rozszerzone
w stosunku do ustaleñ rozejmu w Compiègne z 11. listopada1918,
koñcz¹cego I wojnê œwiatow¹.
Tymczasem na wschodzie rozpoczê³a siê kampania wojskowa na rzecz
ustalenia wschodnich granic Polski, ogólnie nazywana wojn¹ polsko
–bolszewick¹. Trzeba tutaj podkreœliæ udzia³ i wielkie wsparcie Wielkopolan
w tej wojnie. Jeszcze podczas Powstania Wielkopolskiego formowano
Wojsko Wielkopolskie na rozkaz genera³a Dowbora-Muœnickiego,
a kontynuowano po jego zakoñczeniu.
Sformowane oddzia³y liczy³y blisko 200 000 ¿o³nierzy, a bezpoœrednio
w walkach na ró¿nych odcinkach frontu wschodniego bra³o udzia³ oko³o
70 000 ¿o³nierzy. By³o to ogromne zaanga¿owanie nie tylko militarne, ale
równie¿ organizacyjne, gospodarcze i spo³eczne. Wiem to z opowiadañ
rodziców, ¿e przeprowadzano zbiórki na rzecz wojska, a wielu oddawa³o
swoje ¿yciowe oszczêdnoœci.
Oddzia³y wielkopolskie wyró¿nia³y siê dobr¹ organizacj¹,
wyposa¿eniem i wyszkoleniem wojskowym, a w bitwach wielk¹
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walecznoœci¹. Najbardziej siê zas³u¿y³a w walkach z bolszewikami
14. Dywizja Piechoty dowodzona przez genera³a Daniela Konarzewskiego,
odznaczona przez Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego krzy¿em orderu
Virtuti Militari V klasy.
W wojnie z bolszewikami w polskim wojsku brali udzia³ tak¿e
niektórzy cz³onkowie naszej rodziny: wspomniany ju¿ w pierwszym
opowiadaniu Bronis³aw PrzewoŸniak, starszy brat mego ojca, s³u¿y³
w artylerii, Stanis³aw Derczyñski, brat mojej matki, walczy³ na froncie
kijowskim w 8 pu³ku strzelców wielkopolskich, odznaczony miêdzy innymi
Krzy¿em Walecznych, oraz Stanis³aw Mielcarski, siostrzeniec dziadka
Stanis³awa Derczyñskiego, czyli kuzyn mojej mamy, porucznik w 60. Pu³ku
Piechoty. Trzej wymienieni powy¿ej moi krewni, ¿o³nierze Wojska
Polskiego, brali tak¿e udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939 roku. Wujek
Stanis³aw Derczyñski i Stanis³aw Mielcarski znaleŸli siê w niewoli
sowieckiej i zostali zamordowani w Katyniu.
Warto powiedzieæ te¿ kilka s³ów o losach innych powstañców
wielkopolskich. Po wybuchu II wojny œwiatowej niemieckie oddzia³y
specjalne w ramach akcji eksterminacyjnej wyszukiwa³y uczestników
powstania i przeprowadza³y ich publiczne egzekucje. Wchodz¹c do
Wielkopolski, Niemcy mieli bardzo dok³adne listy organizatorów
i uczestników Powstania
Wielkopolskiego, jak równie¿ obywateli
piastuj¹cych funkcje w administracji pañstwowej, a jednoczeœnie
zaanga¿owanych w ró¿nych organizacjach patriotycznych. Na liœcie by³
wspomniany ju¿ mój dziadek, Stanis³aw Derczyñski. Zaraz po zajêciu Œrody
w 1939 roku, Niemcy weszli do domu dziadka i zapytali o Stanis³awa
Derczyñskiego. Dziadek nie ruszaj¹c siê z fotela i trzymaj¹c lew¹ rêkê na
g³owie wielkiego bernardyna, siedz¹cego tu¿ obok jego fotela, odpowiedzia³
ze stoickim spokojem po niemiecku:
- Stanis³aw jest na froncie i tam go szukajcie.
Nie przypuszczali, ¿e to starzec siedz¹cy w fotelu jest w³aœnie tym
poszukiwanym Stanis³awem i odeszli! A dziadek Stanis³aw szczêœliwie
przetrwa³ wojnê, nie opuszczaj¹c swego domu. W ramach tej akcji 29 by³ych
powstañców i innych znamienitych obywateli œredzkich zosta³o
aresztowanych. Wœród nich byli profesorowie gimnazjum œredzkiego
i jednoczeœnie patriotyczni dzia³acze Polskiego Zwi¹zku Zachodniego,
dzia³acze Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Wszyscy zginêli rozstrzelani na
Starym Rynku w Œrodzie podczas publicznej egzekucji dnia 20.10.1939
roku. Publicznej, bo Gestapo si³¹ spêdzi³o Polaków na rynek, aby jako
œwiadkowie musieli przypatrywaæ siê aktom eksterminacji swoich bliskich
rodaków. To by³a akcja zastraszania spo³eczeñstwa z inicjatywy kata
Wielkopolski, namiestnika tzw. „Kraju Warty” （
niem. Reichsgau
Wartheland) czyli Artura Greisera, nota bene urodzonego w Œrodzie
Wielkopolskiej. Wœród przymusowych obserwatorów tej egzekucji znaleŸli
siê miêdzy innymi dziadek Stanis³aw i kuzynka Mirka.
Kilka tygodni wczeœniej okupanci dokonali w mieœcie prowokacji. Pod
pretekstem posiadania broni przez mieszkañców Œrody, przeprowadzono
ob³awê w czêœci miasta, wywlekaj¹c z domów ³¹cznie 21 mê¿czyzn. Ca³¹
grupê przepêdzono na ³¹ki ko³o wsi Kijewo. Zmasakrowani w drodze zostali
rozstrzelani w dniu 17. wrzeœnia, a cia³a wrzucono do uprzednio przez nich
samych wykopanego do³u i zasypano. Po wyzwoleniu Œrody, zw³oki
ekshumowano w czerwcu 1945 roku i przeniesiono na miejscowy cmentarz,
do wspólnej mogi³y ofiar terroru hitlerowskiego w kwaterze uczestników
Powstania Wielkopolskiego.
Jestem dumny z mego rodzinnego miasta, ¿e potrafi³o uhonorowaæ
powstañców, kultywuj¹c pamiêæ o nich przez zaaran¿owanie specjalnie
wy³¹czonej kwatery na miejskim cmentarzu. Poœrodku stoi pomnik
z krzy¿em i frontowym napisem na cokole: „DLA CIEBIE POLSKO I DLA
TWOJEJ CHWA£Y”. Na cokole z prawej strony znajduje siê tablica
z nazwami wa¿niejszych bitew powstañczych, a z lewej tablica
upamiêtniaj¹ca Alfreda Milewskiego, dowódcê I Kompanii Œredzkiej 191819, póŸniejszego majora artylerii z Korpusu Wojska Polskiego we W³oszech
podczas II wojny œwiatowej. W tylnej czêœci kwatery, po lewej s¹ groby
poleg³ych w walkach powstañczych, a po prawej tych zamordowanych we
wrzeœniu 1939 roku w Kijewie i rozstrzelanych na œredzkim rynku
20. paŸdziernika tego samego roku. Od frontu znajduje siê nagrobek ksiêdza
Mieczys³awa Meissnera, wieloletniego proboszcza œredzkiej kolegiaty,
wielkiego patrioty, wielce zas³u¿onego nie tylko dla Powstania
Wielkopolskiego, ale równie¿ dla œredzkiej ziemi i œredzkiej kolegiaty.
W przedniej czêœci, po lewej i po prawej stronie le¿¹ powstañcy zmarli
œmierci¹ naturaln¹ w póŸniejszych czasach. Tam te¿ pochowany jest wujek
Franciszek Œwit, tak¿e powstaniec wielkopolski. Ca³oœæ bardzo zadbana,
robi wra¿enie na odwiedzaj¹cych. Warto pojechaæ do Œrody Wielkopolskiej
i zobaczyæ!
Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak
cdn.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Zygmunt Szczêsny Feliñski - arcybiskup
Warszawy
(1822 - 1895)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 17. wrzeœnia

G

dy bêdziecie w Warszawie, koniecznie wst¹pcie do Katedry œw. Jana,
zejdŸcie do podziemi, tam natraficie na cz³owieka, o którym
mówiono powszechnie, ¿e wszystko przegrywa³, a to jest zwyciêzca
- tak zachêca³ do odwiedzenia grobu arcybiskupa warszawskiego Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego - sam prymas Tysi¹clecia Stefan Wyszyñski.
Zygmunt Szczêsny urodzi³ siê na Wo³yniu w rodzinie szlacheckiej,
bardzo religijnej i patriotycznej. Gdy mia³ 11 lat zmar³ ojciec, a kilka lat
póŸniej na Sybir wywieziona zosta³a jego matka.
Studiowa³ matematykê w Moskwie, a potem na Sorbonie. PrzyjaŸni³ siê
ze S³owackim, by³ przy jego œmierci i pogrzebie. Doszed³ do wniosku, ¿e jego
drog¹ ¿yciow¹ jest kap³añstwo. Wst¹pi³ do seminarium w ¯ytomierzu,
a œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku 1855 w Sant Petersburgu. Tam te¿
da³ siê poznaæ jako gorliwy kap³an i wyk³adowca.
By³ wrêcz uczulony na los zw³aszcza polskich wygnañców. Za³o¿y³
zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, dla opieki nad chorymi
i starcami.
W 1862 roku zosta³ mianowany arcybiskupem warszawskim. Zaraz po
przyjeŸdzie do Warszawy przywróci³ do ¿ycia liturgicznego
i duszpasterskiego Katedrê œw. Jana, a potem kolejne koœcio³y warszawskie.
Zreformowa³ Seminarium i Akademiê Duchown¹ w Warszawie.
Upowszechnia³ dodatkowe dokszta³canie siê ksiê¿y, wprowadzi³ miêdzy

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w poniedzia³ek dnia
18. czerwca zmar³ tragicznie w 39 roku ¿ycia i 11 roku
kap³añstwa œp. Ksi¹dz Bogdan Pulczyñski,
Po œwiêceniach
kap³añskich pracowa³ jako
wikariusz w naszej parafii
w l a t a c h 2 0 0 7 - 2 0 11 .
Pamiêtamy go jako
gorliwego duszpasterza,
który szczególnym zaanga¿owaniem dba³ o ministrantów i lektorów, organizowa³ dla nich ciekawe
wyjazdy i pielgrzymki.
Zw³aszcza m³odzi Parafianie mile go wspominaj¹.
Po po¿egnaniu parafii
w czerwcu 2011. roku (obok
z d j ê c i e z M s z y œ w.
po¿egnalnej), s³u¿y³
w Parafii pw. Œw. Brata
Alberta w GdañskuPrzymorzu (2011-2014),
w Parafii pw. B³. Doroty
z M¹tew w GdañskuJasieniu (2014-2017) oraz
ostatnio w Parafii pw.
Œw. Antoniego Padewskiego w Kosakowie.
Modliliœmy siê za ksiêdza Bogdana w naszym koœciele,
odmawiaj¹c Ró¿aniec od poniedzia³ku do czwartku
21. czerwca, a w pi¹tek na uroczystoœci pogrzebowe wyjecha³
z naszej parafii autokar z grup¹ naszych parafian i ksiê¿y do
koœcio³a parafialnego ksiêdza Bogdana w Starzynie, gdzie
odby³a siê Uroczysta Msza Œwiêta pogrzebowa z Jutrzni¹ pod
przewodnictwem Ksiêdza Arcybiskupa S³awoja Leszka
G³ódzia Metropolity Gdañskiego, a po mszy pochówek na
cmentarzu parafialnym.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

innymi nabo¿eñstwa majowe.
W czasie powstania
styczniowego w roku 1863
napisa³ list do cara Aleksandra II
w obronie Koœcio³a i Narodu. Za
tê konsekwentn¹ obronê zosta³
skazany przez Rosjan na
wygnanie wg³¹b Rosji. Jako
wiêzieñ i zes³aniec zawsze
dawa³ œwiadectwo wiernoœci
Bogu i Polsce.
Przez 20 lat przebywa³ na
zes³aniu, uwolniony w 1883
roku, nie mia³ prawa powrotu do
Warszawy; zmar³ 17. wrzeœnia
1895 roku w Krakowie.
Cia³o jego przeniesiono do
stolicy Polski dopiero po
odzyskaniu niepodleg³oœci.
A wiêc jako biskup Warszawy
kierowa³ tamtejszym Koœcio³em tylko przez rok.
Czy wobec tego przegra³?
Ksi¹dz Prymas Wyszyñski dowodzi³, ¿e jest Zwyciêzc¹! Kanonizowany
zosta³ przez papie¿a Benedykta XVI.
Ksi¹dz Henryk Bietzke

KOMUNIKAT
PZ CARITAS
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkujemy za plecaki, przybory
szkolne, ubrania i buty dla dzieci ze szko³y w Uyo w Nigerii. W ostatnim
czasie pojawi³a siê potrzeba, by wspomóc przyborami szkolnymi jeszcze
kilkanaœcioro spoœród naszych podopiecznych. W zwi¹zku z tym nasz
parafialny Caritas rozprowadza torby, które mo¿na wype³niæ artyku³ami
szkolnymi (zeszyty kredki, mazaki, piórnik itp.). Torby mo¿na pobieraæ ze
stolików przy wyjœciu z koœcio³a a wype³nione mo¿na sk³adaæ w zakrystii.
Z góry serdecznie dziêkujemy.
W ramach naszej wspó³pracy z hospicjum Pomorze Dzieciom,
w miesi¹cu wrzeœniu oraz paŸdzierniku Caritas prowadziæ bêdzie zbiórkê
pieluchomajtek SENI SUPER 1 i 2 oraz podk³adów medycznych SENI
rozmiar 90x60. Dary mo¿na sk³adaæ w zakrystii lub w ka¿dy pi¹tek w salce
nr 3 w godzinach 17.00-18.00. Bóg zap³aæ za dobre serce.
Zespól nasz, w celu wsparcia swoich podopiecznych znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej, poszukuje:
Butów mêskich – rozmiar 42, 43,
Spodni mêskich – rozmiar 36, 37, 38,
Kocy,
Rêczników,
Œrodków czystoœci i higieny osobistej.
Wszystkie osoby, które mog¹ wesprzeæ naszych podopiecznych
prosimy o kontakt z PZ Caritas – numer telefonu oraz adres mailowy
znajduj¹ siê na stronie internetowej Zbawiciela.
Dziêkujemy za wszelk¹ ¿yczliwoœæ i chêæ niesienia pomocy drugiemu
cz³owiekowi.

KONCERT KAMERALNY
Serdecznie zapraszamy na KONCERT KAMERALNY, który odbêdzie
siê 9. wrzeœnia, o godz. 17.00 w naszym koœciele. Wyst¹pi¹: Bo¿ena
Harasimowicz - sopran oraz Wojciech Ró¿ak - organy, a us³yszymy m.in.
utwory Bacha, Haendla, Buxtehudego i Moniuszki. Zapraszamy!

SPOTKANIA SZACHOWE
Po przerwie wakacyjnej rozpoczê³y siê w czwartki w BETANII spotkania
szachowe: od godz. 16.00 do 17.00 kurs podstawowy dla dzieci, od 17.00 do
18.00 rozgrywki dla pocz¹tkuj¹cych graczy i od 18.00 do 20.00 rozgrywki
dla m³odzie¿y i doros³ych.

W Y D AW C A : PA R A F I A
p . w. C H RY S T U S A Z B AW I C I E L A w G D A Ñ S K U - O S O W I E , u l . P E G A Z A 1 5 .
M o d e r a t o r : K s . W. To k a r z .
Druk do u¿ytku wewnêtrznego.
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
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