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UROCZYSTOSC
JEZUSA CHRYSTUSA
KROLA WSZECHSWIATA
Synu Jedyny, Œwiat³oœci ze Œwiat³a,
Zrodzony z Boga i Bo¿e prawdziwy,
Wszystko przez Ciebie zosta³o stworzone
I trwa przez Ciebie.
Ty jesteœ celem wszelkiego istnienia,
Do Ciebie niebo i ziemia nale¿¹,
Dzier¿ysz w swej d³oni obszary wszechœwiata
I rz¹dzisz czasem.
Mi³oœæ sprawi³a, ¿e cia³o przyj¹³eœ,
By nas odkupiæ przez ¿ycie i mêkê,
Œmierci¹ na drzewie otwar³eœ zbawionym
Podwoje ³aski.
Twoje królestwo nie na tym jest œwiecie,
Nie pragniesz w³adzy zdobytej przemoc¹;
Chcesz nas z dobroci¹ przygarn¹æ do siebie
I daæ nam szczêœcie.
Kiedy znak krzy¿a zab³yœnie w ob³okach,
Powrócisz, Panie, do swego Koœcio³a;
Zmi³uj siê wtedy nad ludŸmi grzesznymi,
By nie zginêli.
Tobie Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech bêdzie chwa³a i s³awa na wieki;
Wszystkie narody niech zegn¹ kolana
Przed naszym Bogiem. Amen.
Hymn brewiarzowy

AKTUALNOŒCI NA ADWENT
W niedzielê 2. grudnia rozpoczyna siê okres ADWENTU. W zwi¹zku
z tym:
W naszym dolnym koœciele codziennie od poniedzia³ku do soboty
o godzinie 6.30 odprawiana bêdzie Msza œwiêta o Maryi Pannie, zwana
RORATNI¥ . Zapraszamy wszystkich, a dzieci z lampionami roratnimi.
W naszej parafii trwaj¹ katechezy neokatechumenalne:
w poniedzia³ki i czwartki o godz. 20.00 w dolnym koœciele. Zapraszamy
w ca³ym okresie Adwentu.

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
listopad
Powszechna: Aby jêzyk serca i dialogu przewa¿a³ zawsze nad
jêzykiem orê¿a.
foto Wojciech Kapusta

Na 100-lecie odrodzenia Polski
LIST PAPIE¯A FRANCISZKA,
który przes³a³ on na rêce przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu
Polski abp. Stanis³awa G¹deckiego. Dokument ten, nosz¹cy datê
4. listopada, og³osi³o 10 bm. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego
Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski
Sto lat temu, w dniu 11. listopada, Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ. Wraz z zakoñczeniem I. wojny œwiatowej zamkn¹³ siê
okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który
przed rozbiorami wspó³tworzy³ historiê chrzeœcijañskiej Europy,
wnosz¹c ca³e bogactwo w³asnej, szlachetnej kultury i duchowoœci.
Odzyskanie suwerennoœci by³o okupione poœwiêceniem wielu
synów Polski, którzy gotowi byli poœwiêciæ sw¹ wolnoœæ osobist¹,
swoje dobra, a nawet ¿ycie, na rzecz utraconej Ojczyzny. D¹¿enie do
wolnoœci „opierali na nadziei, p³yn¹cej z g³êbokiej wiary w pomoc
Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara by³a
oparciem równie¿ wtedy, gdy po odzyskaniu niepodleg³oœci trzeba
by³o szukaæ jednoœci pomimo ró¿nic, aby wspólnymi si³ami
odbudowywaæ kraj i broniæ jego granic” (Jan Pawe³ II, 11. 11. 1998).
Konieczna jest troska o pamiêæ, wolnoœæ, kulturê i wiarê.
Wraz z Koœcio³em w Polsce i wszystkimi Polakami dziêkujê
Bogu za to, ¿e wspiera³ swoj¹ ³ask¹ i moc¹ kolejne pokolenia
i sprawi³, ¿e przed stu laty spe³ni³a siê ich nadzieja na wolnoœæ i nie
utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doœwiadczeñ dziejowych,
zwi¹zanych z II. wojn¹ œwiatow¹, nazistowsk¹ okupacj¹
i komunistycznym re¿imem.
Podejmuj¹c modlitwê œw. Jana Paw³a II, szczególnego œwiadka
tego stulecia, proszê Boga o ³askê wiary, nadziei i mi³oœci dla
wszystkich Polaków, aby w jednoœci i pokoju dobrze korzystali z tak
cennego daru wolnoœci. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej
Polski, zawsze towarzyszy Waszej OjczyŸnie i wszystkim Polakom!
Niech Bo¿a Opatrznoœæ darzy naród polski pokojem i pomyœlnoœci¹
teraz i w przysz³oœci!
Bo¿e b³ogos³awieñstwo niech zawsze bêdzie z Wami!

Dzisiejszy œwiat potrzebuje bardziej œwiadków ni¿ nauczycieli,
Watykan, 4 listopada 2018 r
a nauczycieli – jeœli s¹ œwiadkami (Pawe³ VI).
Tacy œwiadkowie ze wspólnoty neokatechumenalnej, którzy
doœwiadczyli mi³oœci Boga zapukaj¹ do naszych mieszkañ i domów, aby
podzieliæ siê doœwiadczeniem wiary. S¹ œwiadkami tego, ¿e Jezus
Chrystus zmartwychwsta³ i dzia³a w ich ¿yciu. Wraz z nimi przychodzi do
naszych domów Jezus Chrystus, aby udzielaæ nam wszelkich ³ask
i pomocy. Ci misjonarze s¹ pos³ani po dwóch przez Koœció³, przez
Biskupa i maj¹ Jego zgodê i zgodê Proboszcza oraz ich b³ogos³awieñstwo.
Swoje œwiadectwo bêd¹ g³osiæ w ka¿dy czwartek wieczorem, a¿ do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Przyjmijcie ich z otwartoœci¹ i radoœci¹.
Rozpoczêliœmy roznoszenie poœwiêconego op³atka wigilijnego.
W tym roku, podobnie jak latach ubieg³ych, op³atek roznosz¹ panowie
z KSM Semper Fidelis: Roman Behnka, Hieronim Czapowiecki,
Jan Hordjuk, Jerzy Lisowski, Tadeusz Modrzewski, £ukasz Wolak,
£ukasz Wolschon, Artur Zelewski. Panowie posiadaj¹ identyfikatory oraz
pismo polecaj¹ce od ksiêdza Proboszcza. Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe
ich przyjêcie.
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DUCHOWIEÑSTWO W WALCE
O NIEPODLEG£OŒÆ POLSKI (2)

W

czasie 132. lat zaborów spo³eczeñstwo polskie poddawane by³o
procesowi wynaradawiania. Wszystkim trzem zaborcom ten
d³ugotrwa³y proces nie uda³ siê. Tak¿e dziêki dzia³alnoœci
polskiego duchowieñstwa, które podtrzymywa³o w spo³eczeñstwie ducha
patriotyzmu i uczestniczy³o w ka¿dym zrywie narodowym. Koœció³ na
ziemiach polskich by³ dla Polaków baz¹ i ostoj¹ w ich walce o niepodleg³oœæ,
a wiara by³a czynnikiem najmocniej ³¹cz¹cym i cementuj¹cym Polaków od
pokoleñ. Dlatego przez ca³y okres zaborów administracje pañstw:
rosyjskiego, pruskiego i austriackiego, utrudnia³y, a nawet
zakazywa³y duchownym wszelk¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹.
Najwiêksze przeœladowania Koœcio³a katolickiego mia³y
miejsce w zaborze rosyjskim. Caryca Katarzyna II zakaza³a
duchownym kontaktu z Rzymem i prze³o¿onymi zakonnymi
za granic¹. Chcia³a zmusiæ hierarchów koœcielnych do
wiernoœci Rosji.
Najciê¿sza sytuacja w Królestwie Polskim nasta³a po
upadku powstania styczniowego. Represje wobec Koœcio³a
by³y wynikiem masowego udzia³u duchowieñstwa w zrywie
narodowym. Duchowni ponosili œmieræ na szubienicach,
oko³o 100 ksiê¿y otrzyma³o karê katorgi.
Po upadku powstania w 1832 roku car Miko³aj I wyda³
dekret nakazuj¹cy likwidacjê wielu “nadliczbowych” domów zakonnych
i zamkniêcie nowicjatów. Ze 197 zosta³o tylko 38. Likwidowano diecezje,
zwalniano biskupów ( niektórzy zostali zes³ani w g³¹b Rosji).
W 1842 roku na mocy dekretu carskiego dobra koœcielne przesz³y na
w³asnoœæ skarbu pañstwa. W niektórych przypadkach w³adze oddawa³y
zabudowania koœcielne ¯ydom na rozbiórkê. Wiele koœcio³ów
przekszta³cano na œwi¹tynie unickie. Nie pozwalano na budowê nowych
œwi¹tyñ. Duchowni byli poddani nadzorowi policyjnemu. Klasztory by³y
nêkane przez szpiegów i prowokatorów. Car utworzy³ w Petersburgu
Kolegium Rzymskokatolickie, któremu mia³o podlegaæ duchowieñstwo
polskie w zastêpstwie papie¿a.
Cesarze Austrii jako jedyni wœród zaborców byli katolikami.
Przesi¹knêli jednak obecnymi w ca³ej ówczesnej Europie i bardzo modnymi
ideami oœwiecenia. Cesarz Józef, a po jego œmierci cesarzowa Maria
Teresa,wprowadzili szereg reform nazwanych od ich imion józefinizmem lub
terezjanizmem. Przebiega³y one w trzech etapach. Pierwszy obejmowa³ lata
1740 - 1780. Drugi to okres przypadaj¹cy na lata 1780 - 1790. Wtedy reformy
osi¹gnê³y punkt kulminacyjny.
W tym czasie józefinizm d¹¿y³ do ca³kowitego podporz¹dkowania
Koœcio³a katolickiego pañstwu i odciêcia go od zwierzchnictwa Stolicy
Apostolskiej. Zamkniête zosta³y diecezjalne seminaria duchowne, w 1782
roku otwarto tylko jedno seminarium we Lwowie. Cesarzowa i jej nastêpcy
mianowali proboszczów i biskupów. Zredukowano liczbê œwi¹t koœcielnych,
zniesiono bractwa koœcielne. Po drugim (1792) i trzecim(1795) rozbiorze
ziem polskich dokonano separacji diecezji i prowincji zakonnych.
Koœcio³owi odebrano maj¹tek. W zamian utworzono fundusz religijny,
z którego wyp³acano duchownym wynagrodzenie.

Wprowadzono nadzór nad dzia³alnoœci¹ zakonów. Wydano
rozporz¹dzenie o zamkniêciu klasztorów, szczególnie kontemplacyjnych.
152 klasztory mêskie w Galicji (po kasacie jezuitów) zredukowano do oko³o
70, a 24 klasztory ¿eñskie do 11. Pozostawiono jedynie te, które prowadzi³y
dzia³alnoœæ charytatywn¹. Klasztory zamieniano na wiêzienia, szpitale
powszechne oddawano unitom lub burzono. Od 1835 roku stopniowo
³agodzono politykê wobec Koœcio³a, dekretem cesarza Fryderyka Józefa
w 1850 roku zaprzestano dalszych reform.
Kasaty katolickich zakonów przeprowadzone na pocz¹tku
XIX w. przez pañstwo pruskie, by³y aktem bezprecedensowym w historii
Europy. W³adza podjê³a precyzyjnie zaplanowan¹ i drobiazgowo
realizowan¹ akcjê stopniowego niszczenia wszystkich ¿eñskich i mêskich
klasztorów. W akcjê tê zaanga¿owano ca³y system
ówczesnego pañstwa pruskiego, pocz¹wszy od króla, przez
ministrów w Berlinie, urzêdników w regencjach i landratów,
a¿ po szeregowych policjantów i pracowników fiskusa. W ten
sposób na przyk³ad nast¹pi³a miêdzy innymi likwidacja
klasztorów dominikañskich w Che³mnie, Gdañsku, Tczewie i
Toruniu oraz cysterskich w Pelplinie i Oliwie w latach 18181835 .
Polityka germanizacyjna nasili³a siê po zjednoczeniu
Niemiec. Otto von Bismarck (kanclerz Prus) nie ukrywa³, ¿e
chce raz na zawsze przekreœliæ nadzieje Polaków na
odbudowanie niepodleg³ego pañstwa.
W latach 1871-1878 w cesarstwie niemieckim nast¹pi³
okres kulturkampfu. Kanclerz Bismarck chcia³ doprowadziæ do
ograniczenia wp³ywów Koœcio³a katolickiego w pañstwie. I tak:
W 1871 roku dokonano reorganizacji Ministerstwa Wyznañ.
Zlikwidowano oddzia³ katolicki i ewangelicki, a zamiast nich powsta³
wydzia³ spraw duchowych. W 1872 roku wprowadzono ustawê
o pañstwowym nadzorze szkolnym, odbieraj¹c to prawo Koœcio³owi.
Nadzór pañstwowy obj¹³ tak¿e duchownych nauczaj¹cych religii. “ Ustawy
majowe” z 1783 roku wprowadza³y zmiany we fragmentach konstytucji
pruskiej z 1850 roku dotycz¹cej wolnoœci Koœcio³a. Wed³ug nowych
rozporz¹dzeñ duchownymi mogli zostawaæ tylko obywatele niemieccy,
którzy zdali maturê w niemieckim gimnazjum, ukoñczyli 3-letnie studium
teologii na uniwersytecie pañstwowym i podeszli do pañstwowego
egzaminu z kultury (filozofii, literatury i historii niemieckiej). Od niego
wziê³a siê nazwa kulturkampf, “walka o kulturê”. Wymagano
bezwzglêdnego pos³uszeñstwa duchownych pañstwu. W³adze œwieckie
mog³y sprzeciwiaæ siê mianowaniu hierarchów koœcielnych i usuwaæ
niewygodnych duchownych. W 1876 roku ustanowiono karê wiêzienia dla
ksiê¿y, którzy zagra¿ali porz¹dkowi publicznemu w g³oszonych kazaniach
lub pismach. Zniesiono wszystkie zakony oprócz tych, które zajmowa³y siê
opiek¹ nad chorymi. Walka z Koœcio³em katolickim by³a szczególnie
zaciek³a w prowincjach wschodnich, obejmuj¹cych wcielone ziemie
polskie i ³¹czy³a siê œciœle z germanizacj¹.
Pomimo wielkich przeœladowañ, naród polski z wielkim wk³adem
duchownych i Koœcio³a katolickiego zachowa³ swój patriotyzm, potrafi³ siê
zjednoczyæ i zbudowaæ po pierwszej wojnie œwiatowej niepodleg³e pañstwo
polskie.
Wybrane teksty z “Koœció³ w walce o niepodleg³oœæ”, Arystoteles, 2018, Zestawi³ JJ

List ojców synodalnych do m³odzie¿y
Zosta³ on odczytany podczas Mszy wieñcz¹cej Synod Biskupów
poœwiêcony m³odzie¿y i rozeznawaniu powo³ania.

M

y ojcowie synodalni zwracamy siê do was, ludzi m³odych ca³ego
œwiata ze s³owem nadziei, zaufania i pocieszenia. Zgromadziliœmy
siê w tych dniach, aby s³uchaæ g³osu „wiecznie m³odego” Jezusa
Chrystusa i rozpoznaæ w Nim wasze liczne g³osy, wasze okrzyki radoœci,
narzekania i milczenie.
Wiemy o waszych poszukiwaniach wewnêtrznych, o radoœciach
i nadziejach, o smutkach i lêkach stanowi¹cych wasz niepokój. Pragniemy,
abyœcie us³yszeli teraz nasze s³owo: chcemy przyczyniæ siê do waszej
radoœci, aby wasze oczekiwania sta³y siê idea³ami. Jesteœmy pewni, ¿e
z waszym pragnieniem ¿ycia bêdziecie gotowi staraæ siê, aby wasze marzenia
ucieleœni³y siê w waszym ¿yciu i w ludzkiej historii.
Niech was nie zniechêcaj¹ nasze s³aboœci, niech kruchoœæ i grzechy nie
bêd¹ przeszkod¹ dla waszej ufnoœci. Koœció³ jest wam matk¹, nie opuœci was,
jest gotów wam towarzyszyæ na nowych drogach, na wspania³ych œcie¿kach,
gdzie wiatr Ducha wieje mocniej, rozpraszaj¹c chmury obojêtnoœci,
powierzchownoœci, zniechêcenia.
Kiedy œwiat, który tak umi³owa³ Bóg, ¿e da³ mu swego Syna Jezusa jest
skoncentrowany na rzeczach, doraŸnym sukcesie, przyjemnoœciach i
mia¿d¿y s³abych, pomó¿cie mu powstaæ i skierowaæ spojrzenie ku mi³oœci,
piêknu, prawdzie, sprawiedliwoœci.

Tekst i foto Vatican News 28.10.2018

Przez miesi¹c pod¹¿aliœmy razem z niektórymi z was, a tak¿e wieloma
innymi, powi¹zanymi z nami modlitw¹ i mi³oœci¹. Pragniemy teraz
kontynuowaæ pielgrzymkê w ka¿dym zak¹tku ziemi, gdzie Pan Jezus posy³a
nas jako uczniów-misjonarzy.
Koœció³ i œwiat pilnie potrzebuj¹ waszego entuzjazmu. Stañcie siê
towarzyszami drogi najbardziej kruchych, ubogich, zranionych przez ¿ycie.
Jesteœcie chwil¹ obecn¹, b¹dŸcie najjaœniejsz¹ przysz³oœci¹.
Watykan, 28 paŸdziernika 2018 r
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Z cyklu: 100 - lecie odrodzenia Polski
Opowiadanie pi¹te: „Fragmenty historii
rodziny mojej ¿ony” - Czêœæ druga

J

eñcy spêdzili w Juchnowie niespe³na rok. Poza wieloma trudnoœciami
obozowego ¿ycia, dodatkowo jeñcom zabierano buty, by im utrudniæ
ewentualn¹ ucieczkê! 6 czerwca 1941 roku za³adowano ich do
bydlêcego poci¹gu, w wielkim œcisku po 50 mê¿czyzn do ka¿dego wagonu,
wyposa¿onego jedynie w otwór w pod³odze dla potrzeb fizjologicznych.
12 czerwca dotarli do Murmañska. W tym miejscu jeszcze przytoczê znane
mi relacje o dwóch innych polskich ¿o³nierzach wrzeœnia, którzy
w podobnych warunkach zostali przetransportowani do Murmañska:
Starszy strzelec Zdzis³aw Lewandowski przed wybuchem wojny pe³ni³
s³u¿bê wartownicz¹ w Korpusie Ochrony Pogranicza (KOP) w rejonie
Baranowicz. Podczas ataku Sowieci wymordowali ca³¹ za³ogê stra¿nicy,
w której pe³ni³ s³u¿bê. Szczêœliwie by³ w tym czasie na patrolu i siê uratowa³.
Uciek³ na £otwê, gdzie zosta³ internowany. Po zajêciu £otwy przez
Sowietów w 1940 r., Polacy zostali osadzeni w ³agrach na terenie ZSRR.
W paŸdzierniku 1940 r. Z. Lewandowski trafi³ do obozu Pawliszczew Bor,
gdzie NKWD dokona³o segregacji jeñców. Oficerowie Wojska Polskiego
wywiezieni zostali do innych obozów, jak wiemy, ich los by³ przes¹dzony.
Pozosta³ych ¿o³nierzy i policjantów za³adowano do wagonów bydlêcych
i przetransportowano do Murmañska.
Alfred Chmieliñski zosta³ zmobilizowany do Wojska Polskiego przed
1. wrzeœnia 1939 roku. Ju¿ 19. wrzeœnia zosta³ internowany na Litwie
i osadzony w obozie w Wi³kowyszkach. Po zajêciu Litwy przez Sowietów
w lipcu 1940 roku, trafi³ do ³agrów sowieckich, w koñcu do obozu
w Juchnowie. Po segregacji jeñców opisanych powy¿ej, trafi³ w podobny
sposób do obozu w Murmañsku,
Przytoczone cztery niezale¿ne relacje uwiarygodniaj¹ „podró¿e”
polskich ¿o³nierzy wrzeœnia 1939 roku w niewoli sowieckiej, z ³agrów do
Murmañska.
21. czerwca 1941 roku o œwicie jeñców za³adowano na okrêt „Klara
Zetkin”, który wyp³yn¹³ w kierunku pó³nocnym na Morze Barentsa. Byli
przera¿eni i przekonani, ¿e to ostatnia ich podró¿, mogi³¹ mia³ byæ Ocean
Lodowaty. Dostali prowiant na 3 dni, a spêdzili na pe³nym morzu dni 7.
Istnieje kilka przes³anek, ¿e polscy ¿o³nierze mieli byæ zatopieni. Radio
fiñskie informowa³o Zachód o okrêtach z polskimi jeñcami, równie¿
norweski okrêt podwodny przekaza³ podobn¹ informacjê.
Prawdopodobnie w wyniku napaœci Niemców na ZSRR 22. czerwca
1941 roku Stalin zmieni³ decyzjê. Statek skierowano na Pó³wysep Kola
i 29. czerwca wy³adowano jeñców w prowizorycznym porcie Ponoj. Tutaj
zmuszono ich do wyczerpuj¹cej pracy przy budowie drogi, portu lotniczego,
t³uczeniu kamieni i kopaniu rowów. Znajdowali siê za ko³em
podbiegunowym, gdzie w lipcu w dolinach le¿a³ jeszcze œnieg. Nie by³o
za³o¿onego obozu, nie by³o baraku, nawet prowizorycznego dachu nad
g³ow¹. Spali na wrzosach i siê przykrywali wrzosami. Pracowali po
12 godzin na dobê. Dokucza³ im g³ód, dziesi¹tkowa³y jadowite komary.
Bagienny klimat, praca ponad si³y i zimno powodowa³y, ¿e by³ to prawdziwy
obóz œmierci.
11. lipca 1941 roku jeñców przewieziono statkiem „A³dan” do obozu
w Archangielsku. Tam dotar³y do nich pierwsze pog³oski o tworzeniu
polskiego wojska. 22 lipca wyruszyli poci¹giem przez Wo³ogdê, Jaros³aw,
Iwanowo do W³odzimierza, by po 40-kilometrowym marszu trafiæ do obozu
przejœciowego w Talicy. Tutaj reprezentant Armii Polskiej, pu³kownik
Nikodem Sulik-Sarnowski odczyta³ jeñcom rozkaz o formowaniu polskiego
wojska. Wówczas sowiecka komenda obozu zdjê³a posterunki i po dwóch
latach tu³aczki w jenieckich obozach, polscy ¿o³nierze uzyskali wolnoœæ.
Ostatni etap podró¿y to miejscowoœæ Tatiszczewo, 40 kilometrów od
Saratowa, miejsca formowania siê Polskiej Armii. Dotarli wreszcie do
polskiego wojska przewa¿nie skrajnie wyczerpani, zag³odzeni
i sponiewierani. Ale byli szczêœliwi, ¿e prze¿yli. Wielu z ich
wspó³towarzyszy niedoli tego szczêœcia nie doczeka³o. Doœæ szczegó³owo
opisa³em losy polskich ¿o³nierzy w niewoli sowieckiej, bo jest potrzeba
pokazania warunków, w jakich przebywali i jak docierali do formu³uj¹cego
siê Polskiego Wojska.
Opisani powy¿ej czterej bohaterowie zostali przydzieleni do ró¿nych
jednostek w ramach tej samej dywizji. Mieczys³aw otrzymuje przydzia³ do
5. Wileñskiej Dywizji Piechoty pod dowództwem genera³a brygady
Mieczys³awa Boruty-Spiechowicza, do dywizjonu artylerii
przeciwlotniczej.
Dnia 14. grudnia 1941 roku Genera³ Sikorski wizytowa³ obóz
w Tatiszczewie. 10. lutego 1942 roku siê rozpoczyna ewakuacja
5. Wileñskiej Dywizji Piechoty z Tatiszczewa do Taszkientu w Kirgistanie,
do obozu D¿a³a³ Abad. W marcu tego roku Mieczys³aw zostaje skierowany
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do szko³y podchor¹¿ych artylerii przeciwlotniczej w miejscowoœci Kara Su.
W sierpniu dywizja wyrusza do portu Krasnowodsk nad Morzem
Kaspijskim, nastêpnie okrêtem „¯danow” przez Morze Kaspijskie do portu
Pahlevi w Iranie. Dalsza droga prowadzi³a samochodami do Iraku.
30. paŸdziernika Mieczys³aw zostaje promowany na podchor¹¿ego
i przydzielony do 5. Pu³ku Artylerii Przeciwlotniczej. Po manewrach
w Kirkuku w Iraku otrzymuje stopieñ ogniomistrza w grupie podoficerów
wojsk rakietowych i artylerii, odpowiadaj¹cy stopniowi sier¿anta. Razem
z 5. Pu³kiem Artylerii Przeciwlotniczej odby³ d³ug¹ wêdrówkê szlakiem
przez kraje Bliskiego Wschodu, dalej przez Egipt, Libiê i Maltê trafi³ na
front w³oski, gdzie bra³ udzia³ w bitwie o Monte Cassino.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Mieczys³aw Petelczyc, ju¿
w stopniu podporucznika, z wieloma odznaczeniami wojskowymi jak na
przyk³ad: Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Monte Cassino, pozostawa³ w Wielkiej
Brytanii. Tam spotka³ swojego m³odszego brata Tadeusza, tak¿e ¿o³nierza
Wojska Polskiego, który siê znalaz³ w podobnej sytuacji. Po demobilizacji,
maj¹c ca³kowicie dosyæ tragicznych doœwiadczeñ z Sowietami, Mieczys³aw
razem z bratem Tadeuszem, wyjechali do Australii, jak stwierdzili - jak
najdalej od komunistów.
Tadeusza „podró¿” do Wielkiej Brytanii by³a nie mniej tragiczna, jak
Mieczys³awa, warto j¹ w skrócie przytoczyæ. ród³em informacji sta³ siê
jego obszerny list napisany z Australii po latach i po wielu proœbach do
siostry Walentyny, przebywaj¹cej ju¿ wtedy w Gdañsku. Ju¿ pierwsze
zdanie wyjaœnia jego niechêæ do tych tragicznych wspomnieñ, cytujê: „Ja
nigdy nie robi³em ¿adnych pamiêtników, ani nawet ma³ych notatek. Ja
chcia³em tê czêœæ ¿ycia wyrwaæ zupe³nie z mojej pamiêci i nigdy o niej nie
myœleæ.” A oto jego historia:
Po agresji Sowietów we wrzeœniu 1939 roku Tadeusz z koleg¹ usi³owa³
przekroczyæ granicê z zamiarem przedostania siê do Francji, do nowo
organizowanej armii polskiej. M³odzieñczy pomys³ siê nie powiód³, zostali
z³apani przez sowieck¹ stra¿ graniczn¹, aresztowani i osadzeni w wiêzieniu
w Grodnie. Przes³uchania i rozprawy odbywa³y siê noc¹. S³ychaæ by³o
strza³y, mog³y to byæ egzekucje. Po kilku tygodniach wys³ano ich bydlêcymi
wagonami do Witebska i po trzech miesi¹cach oczekiwania w zat³oczonym
wiêzieniu wyrok: piêæ lat pracy przymusowej w ³agrze niedaleko
Murmañska. Tak wspomina Tadeusz warunki pobytu w ³agrze:
Jedzenie by³o tam najgorsze jakie mo¿na sobie wyobraziæ. Jeœli ktoœ
wyrobi³ normê móg³ otrzymaæ 900 g chleba, rano ³y¿ka kukurydzianej kaszy,
a wieczorem zupa z obrzydliwej s³onej ryby. Ci, którzy nie mogli wyrobiæ
normy, otrzymywali 300 g chleba.
Po kilku miesi¹cach przeniesiono go w okolice Archangielska,
a nastêpnie bardziej na po³udniowy wschód do Komi. Tam pracowa³ w lesie
przy wyrêbie drzew. W tym obozie zastaje go wiadomoœæ o tworzeniu
polskiego wojska na terenie ZSRR w okolicach Taszkentu. Jeñców
wypuszczono z ³agrów bez grosza i bez rzeczy osobistych, które zaginê³y
bezpowrotnie. Dano im œwistki papieru jako legitymacje uprawniaj¹ce do
poruszania siê po ZSRR z wyj¹tkiem Moskwy. Tadeusz natychmiast
wyjecha³ „na gapê” do Kot³asa, gdzie znalaz³ pracê u kowala. Zamieszka³
z kimœ w opuszczonym domu ko³o lasu. Kradzione z pola kartofle i zbierane
w lesie grzyby utrzymywa³y ich przy ¿yciu.
W Kot³asie by³o du¿o Polaków chc¹cych dostaæ siê do polskiego
wojska. To by³a realna szansa na wyrwanie siê z sowieckiej matni
i przetrwanie. Po wielu zabiegach otrzymali od w³adz sowieckich kilka
bydlêcych wagonów i lokomotywê, która zawiezie ich na po³udnie kraju.
Jechali oko³o dwóch tygodni. Na wiêkszych stacjach dostawali trochê
chleba i zupê. Transport siê przed³u¿a³, wiêc zostali rozlokowani w ma³ych
grupkach w kazachskich ko³chozach. Tadeusz trafi³ w okolice
Nowosybirska. Tak opisuje pobyt w ko³chozie:
Karmili nas tam wspaniale: 200 gramów pszenicy nie mielonej i nic
wiêcej na dzieñ. W nocy chodziliœmy na stacjê kolejow¹ 15 km od naszej
lepianki i kradliœmy na pó³ zgni³e buraki cukrowe i w taki nie do uwierzenia
sposób ¿yliœmy. Biedni, s³abi ludzie umierali jak muchy. W warunkach tych
ludzie tracili poczucie cz³owieczeñstwa. Rozwa¿aj¹c fakt, ¿e mia³em na
sobie tylko drelichow¹ rubaszkê wiêzienn¹ i takie¿ same spodnie, bez
bielizny i bez ¿adnego innego ubrania, prze¿y³em ca³¹ rosyjsk¹ zimê. Ja
czêsto mia³em gor¹czkê. Pewnego razu od organizacji "Czerwony Krzy¿"
dosta³em skórzane buty. W tych nowych butach postanowi³em uciekaæ
z tego ko³chozu jak najdalej, do Taszkentu.
Na stacji wsiad³ przez okno do przypadkowego poci¹gu osobowego
i zasn¹³. Nie pamiêta jak d³ugo spa³ i w jakim kierunku siê porusza poci¹g.
Wysiad³ na du¿ej stacji, by³a to A³ma Ata. Tutaj siê dowiedzia³, ¿e polskie
wojsko organizuje siê ju¿ niedaleko w obozie w miejscowoœci Czok-pak.
Nareszcie po d³ugich tarapatach i tygodniach tu³aczki osi¹gn¹³ upragniony
cel, obóz organizuj¹cego siê polskiego wojska.
Opracowa³: Brunon PrzewoŸniak Dalszy ci¹g historii w czêœci trzeciej.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Honorat Wac³aw KoŸmiñski
(1829 - 1916)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 13. paŸdziernika

O

kres zaborów w Polsce by³ niezwykle trudnym
dla ¿ycia koœcielnego. W zaborze pruskim
podczas tzw. kulturkampfu gnêbiono zw³aszcza
katolickich ksiê¿y z ksiêdzem arcybiskupem
Mieczys³awem Ledóchowskim na czele, i¿ œmia³
oficjalne pisma podpisywaæ - Prymas Polski. Wsadzono
go do wiêzienia i dopiero og³oszenie go kardyna³em,
sk³oni³o w³adze pruskie do wypuszczenia go
z wiêzienia, ale równoczeœnie zmuszono do
opuszczenia Gniezna i Poznania i obowi¹zkowego
wyjazdu do Rzymu.
Jeszcze gorzej by³o w zaborze rosyjskim, gdzie niejednokrotnie
zamieniano koœcio³y na cerkwie. By³y nawet mêczeñskie œmierci np..
w Pratulinie, gdy wojsko na œmieræ zat³uk³o kilkunastu obroñców swojej
parafialnej œwi¹tyni. Wysy³ki na Sybir by³y zjawiskiem nader czêstym.
Za sprzyjanie powstañcom styczniowym w³adze zlikwidowa³y wszystkie
zakony mêskie i ¿eñskie. S¹dzono, i¿ po 30-40 latach nie bêdzie na ziemiach
okupowanych ¿adnego zakonnika. I wtedy o. Honorat, skromny kapucyn,
rozpocz¹³ swoj¹ prywatn¹ wojnê z caratem.
Dokona³ rzeczy nadzwyczajnych, wprost niewiarygodnych. Wydawa³o
siê, ¿e ¿ycie zakonne bêdzie ca³kowicie sparali¿owane. A oto ojciec znalaz³
na to sposób, wobec którego byli ca³kowicie bezradni carscy szpicle

NABO¯EÑSTWO
PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA
Siedem lat po zakoñczeniu fatimskich objawieñ, 10 grudnia 1925 r.
objawi³a siê siostrze £ucji Maryja z Dzieci¹tkiem i pokaza³a jej cierniami
otoczone serce. Dzieci¹tko powiedzia³o:
Miej wspó³czucie z Sercem Twej Najœwiêtszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdziêczni ludzie je wci¹¿ na nowo rani¹, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyci¹ga³.
A Maryja powiedzia³a:
… przybêdê w godzinie œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do
tych wszystkich, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹
spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmówi¹ jeden Ró¿aniec i przez
piêtnaœcie minut rozmyœlania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añcowymi
towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia.
Na pytanie dlaczego ma to byæ „piêæ sobót” wynagradzaj¹cych siostra
£ucja odpowiada:
Pozostaj¹c przez czêœæ nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy
z naszym Panem poczu³am siê nagle mocniej ow³adniêta Bo¿¹ obecnoœci¹.
Jeœli siê nie mylê, zosta³o mi objawione, co nastêpuje: Córko, motyw jest
prosty. Jest piêæ rodzajów obelg i bluŸnierstw wypowiadanych przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi:
Pierwsze: BluŸnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczêciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu
Trzecie: Przeciwko Bo¿emu Macierzyñstwu, kiedy jednoczeœnie
uznaje siê J¹ wy³¹cznie jako Matkê cz³owieka.
Czwarte: BluŸnierstwa tych, którzy staraj¹ siê otwarcie zaszczepiæ
w sercach dzieci obojêtnoœæ, wzgardê, a nawet nienawiœæ
do tej Niepokalanej Matki.
Pi¹te: BluŸnierstwa tych, którzy ur¹gaj¹ Jej bezpoœrednio w Jej
œwiêtych wizerunkach.
WARUNKI NABO¯EÑSTWA PIERWSZYCH SOBÓT :
Warunek 1 - SpowiedŸ œw. (w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca lub wczeœniej!)
Warunek 2 - Komunia œw. w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.
Po przyjêciu Komunii œw nale¿y wzbudziæ intencjê wynagradzaj¹c¹.
Mo¿na odmówiæ poni¿sz¹ modlitwê:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja!
Jednocz¹c siê z Twoim Synem pragnê wynagradzaæ Ci za grzechy tak
wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo w³asnej nêdzy
i nieudolnoœci chcê uczyniæ wszystko, by zadoœæuczyniæ za te obelgi
i bluŸnierstwa. Pragnê Najœwiêtsza Matko, Ciebie czciæ i ca³ym sercem
kochaæ. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje i w³aœnie dlatego, ¿e Ciê
kocham, uczyniê wszystko co tylko w mojej mocy, abyœ przez wszystkich by³a
czczona i kochana. Ty zaœ, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz
przyj¹æ ten akt wynagrodzenia, który Ci sk³adam. Amen.

i urzêdnicy. Nie wychodz¹c ze swego klasztoru, za³o¿y³ 26 wspólnot
religijnych (stowarzyszeñ tercjarskich). Tworzy formê ¿ycia zakonnego
w ukryciu - zakonnice i zakonnicy nie nosz¹ habitu, nie maj¹ ¿adnych
wyró¿niaj¹cych ich oznak.
Niezwykle dynamicznie rozwija³y siê w ca³ym kraju placówki
opiekuñcze, zak³ady dla sierot, szko³y ludowe, ambulatoria, ochronki,
szwalnie, domy opieki dla dziewcz¹t. W rzeczywistoœci by³y to
zgromadzenia zakonne bezhabitowe. Kierowa³ nimi przez konfesjona³,
pos³añców, a nawet tajemnicze telegramy. Na przyk³ad , chc¹c
poinformowaæ, i¿ dwie wa¿ne przesy³ki dotar³y do niego telegrafowa³:
“Kazimiera szczêœliwie powi³a bliŸniêta”. Okaza³o siê, ¿e pod koniec XIX
wieku na tych ziemiach dzia³a³o oko³o 10 tysiêcy zakonnic i zakonników.
Ojciec Honorat by³ ca³kowitym nowatorem nie tylko ¿ycia zakonnego,
ale i ¿ycia Eucharystii i szczególnym nabo¿eñstwem do Matki Najœwiêtszej.
Jeden ze œwiadków jego ¿ycia okreœli³ to niezwykle trafnie - chodzil zawsze
z Bogiem.
A oto krótki ¿yciorys: urodzi³ siê w Bia³ej Podlaskiej 16,10.1829.
Poniewa¿ tata by³ budowniczym, zamieszka³ potem we W³oc³awku, uczy³
siê w P³ocku, studiowa³ w Warszawie. Zosta³ aresztowany i przez rok
przbywa³ w s³ynnej Cytadeli. Tam prze¿y³ swoiste nawrócenie i podj¹³
decyzjê, i¿ bêdzie zakonnikiem. Najd³u¿ej przebywa³ w Zakroczymiu
i Nowym Mieœcie nad Pilic¹. By³ znakomitym spowiednikiem, kaznodziej¹
i bardzo du¿o pisa³. Zmar³ w opinii œwiêtego 16. grudnia 1916 roku.
Proces beatyfikacyjny kilka razy przerywano ze wzglêdu na wybuch
wojny, ale w X. rocznicê pontyfikatu i w rocznicê urodzin Ojca Honorata Jan Pawe³ II 16. paŸdziernika 1988 roku w Bazylice œw, Piotra w Rzymie
og³osi³ go b³ogos³awionym.
Ksi¹dz Henryk Bietzke
Warunek 3 - Ró¿aniec (jedna czêœæ) w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.
Zaleca siê odmawianie ró¿añca wynagradzaj¹cego zniewagi
wyrz¹dzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia siê go jak zwyk³y
ró¿aniec z tym, ¿e w Zdrowaœ Maryjo...” po s³owach „ … i b³ogos³awiony
owoc ¿ywota Twojego Jezus” mo¿na w³¹czyæ poni¿sze wezwania, w ka¿dej
tajemnicy inne:
1. Zachowaj i pomna¿aj w nas wiarê w Twoje Niepokalane Poczêcie.
2. Zachowaj i pomna¿aj w nas wiarê w Twoje nieprzerwane
Dziewictwo.
3. Zachowaj i pomna¿aj w nas wiarê w Twoj¹ rzeczywist¹ godnoœæ
Matki Bo¿ej.
4. Zachowaj w nas czeœæ i mi³oœæ do Twoich wizerunków.
5. Rozp³omieñ we wszystkich sercach ¿ar mi³oœci i doskona³ego
nabo¿eñstwa do Ciebie.
Warunek 4 - Piêtnastominutowe rozmyœlanie nad tajemnicami
ró¿añcowymi w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.
Wprowadzeniem do rozwa¿ania mo¿e byæ modlitwa wstêpna:
Zjednoczony ze wszystkimi anio³ami i œwiêtymi w niebie, zapraszam Ciebie,
Maryjo, do rozwa¿ania ze mn¹ tajemnic œwiêtego ró¿añca, co czyniæ chcê na
czeœæ i chwa³ê Boga oraz dla zbawienia dusz.
Bardzo wa¿na jest intencja zadoœæuczynienia Niepokalanemu Sercu
Maryi. Przypomina o tym Pan Jezus, który mówi³ siostrze £ucji, ¿e wartoœæ
nabo¿eñstwa uzale¿niona jest od tego, czy ludzie maj¹ zamiar
zadoœæuczyniæ Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego siostra £ucja
rozpoczyna swe zapiski uwag¹: Nie zapomnieæ o intencji wynagradzania,
która jest bardzo wa¿nym elementem pierwszych sobót.
Dla pe³niejszego zjednoczenia siê z Maryj¹ w ufnej modlitwie zaleca
siê odmówienie w skupieniu Litaniê Loretañsk¹ dodaj¹c na zakoñczenie:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoj¹ wol¹ wyra¿on¹ w przes³aniu anio³a, Twój
Syn Jednorodzony sta³ siê cz³owiekiem w ³onie Najœwiêtszej Dziewicy Maryi.
Wys³uchaj moich próœb i dozwól mi znaleŸæ u Ciebie wsparcie za Jej
orêdownictwem, poniewa¿ z wiar¹ uznajê J¹ za prawdziw¹ Matkê Boga.
Amen.
Szatan, wróg Maryi i nieprzyjaciel naszego zbawienia bêdzie mno¿y³
przeszkody, aby odci¹gn¹æ ludzi od tego nabo¿eñstwa. Dlatego zaleca siê
dodatkowo odmówienie modlitwy do œw. Micha³a Archanio³a.
Bardziej szczegó³owo nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca
opisane jest na stronie internetowej Sekretariatu Fatimskiego:
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/.
Nabo¿eñstwo I soboty miesi¹ca ³¹cznie z Eucharysti¹ trwa ok. 1,5 godziny.
W naszej parafii nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca kultywowane
jest od roku 2005 i regularnie w I soboty miesi¹ca o godz. 8.00 uczestniczy
w nim doœæ liczna grupa parafian, a pozosta³ych parafian oczywiœcie
serdecznie zachêcamy do uczestnictwa.
Z tekstów Sekretariatu Fatimskiego wybra³ AB

WYDAWCA: PARAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
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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