
„Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” Hbr 9 ,27  
 

  Dwie prawdy, jedna doświadczalnie sprawdzalna, 
druga objawiona, dostępna dla wierzących. Śmierć na-
sza jest oczywistością. Nic nie jest bardziej pewne na tej 
ziemi niż to, że każdy z nas ją opuści wchodząc w bramę 
śmierci. Programując życie, niewielu bierze pod uwagę 
możliwość śmierci. Pojawia się ona, i to raczej spora-
dycznie, u ludzi ciężko chorych lub wyraźnie tracących 
siły w swej starości. Tymczasem człowiek winien zawsze 
mieć na uwadze swoje odejście. Świadomość tego faktu 
winna kształtować wszystko. Tego domaga się mądrość. 
Druga prawda, dostępna dla ludzi wierzących, dotyczy 
sądu, czyli wzięcia pełnej odpowiedzialności za całość 
swego życia na ziemi. Za czyny, słowa, nawet wewnętrz-
ne decyzje. Chodzi tu zresztą nie tylko o to, co się stało, 
lecz o rozliczenie z możliwości. Bóg każdemu daje odpo-
wiednią ilość darów i czeka na ich twórcze wykorzysta-
nie, na ich pomnożenie. Duża część ludzi na sądzie bę-
dzie najbardziej zaskoczona odkryciem zmarnowanych 
możliwości, jakimi dysponowali w życiu. Samo rozlicze-
nie ze zmarnowanego czasu może już niejednego przy-
prawić o zawrót głowy. Spoglądam na siedzących w po-
ciągu pasażerów, dwie trzecie jedzie, bezmyślnie tracąc 
czas. Niektórzy czytają książki, prasę. Jeden uczy się ob-
cego języka słuchając taśmy przez założone słuchawki, 
kobieta robi na drutach szalik. Reszta traci czas na pustą 
gadaninę lub drzemie. Może wśród nich ktoś zmęczony 
odpoczywa, trzy twarze w wagonie zdradzają takie zmę-
czenie, oni wykorzystują godzinę jazdy na odpoczynek. 
A ile czasu tracą ludzie w pracy? Ile w domu gapiąc się w 
ekran telewizora...? Czas to nie jedyna możliwość, z któ-
rej Bóg nas skrupulatnie rozliczy, do nich należą zdolno-
ści, siły fizyczne, duchowe... Czekające nas rozliczenie 
winno nas mobilizować do twórczego przeżycia każdego 
dnia.                     Ks. Edward Staniek  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę odzyska-
nia niepodległości. Z tej okazji w naszym 
kościele o 11.00 będzie sprawowana Msza 
św. w intencji Ojczyzny, o godz. 17.00 zapra-
szamy na wspólne śpiewanie i koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu naszej Para-
fialnej Orkiestry Dętej oraz Pana Organisty o 
18.00 uroczysty apel poległych z modlitwą 
różańcową za poległych w obronie ojczyzny. 
W Bazylice Mariackiej Msza św. w intencji 
Ojczyzny zostanie odprawiona pod prze-
wodnictwem Ks. Abpa Metropolity Gdań-
skiego o godz. 12:00.  

2. Różaniec z wypominkami za zmarłych 
codziennie o 18:00. W zakrystii i w biurze 
parafialnym można składać kartki z imiona-
mi zmarłych, których będziemy polecać Bo-
gu w modlitwie. 

3. Wspólnota modlitewna Betania zaprasza 
na Adorację Najświętszego Sakramentu ju-
tro (12.11) po wieczornej Mszy św. do dol-
nego kościoła. 

4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas 
we wtorek (13.11) o 16:30 w Domu św. 
Franciszka. Na to spotkanie zapraszamy 
również wszystkich, którzy chcą poświęcić 
swój wolny czas dla niesienia pomocy in-
nym. 

5. W środę (14.11) o godz. 17.00 w dolnym 
kościele spotkanie dla dzieci klas III. Obec-
ność obowiązkowa.  

6. Za 3 tygodnie (3.12) rozpoczniemy w na-
szej parafii wizytę duszpasterską (zwaną 
„kolędą”). Już teraz informujemy Drogich 
Parafian, że od 3 lat ministranci NIE ZAPO-
WIADAJĄ KOLĘDY. Plan wizyt duszpaster-
skich zostanie podany w przyszłą niedzielę. 

7. Przypominamy, że od dzisiaj niedzielna 
Msza św. o 6:30 będzie odprawiana w dol-
nym kościele. 

8. Panowie z Kościelnej Służby Mężczyzn 
Semper Fidelis rozpoczynają roznoszenie 
opłatków wigilijnych. Mają oni pisemne 
upoważnienie podpisane przez  

ks. Proboszcza.  Ofiary złożone za opłatki zosta-
ną przeznaczone na inwestycje w kościele. 

9. Zachęcamy młodzież i dorosłych do uczestnic-
twa w X jubileuszowym Forum „Młodzi i Miłość” 
które odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. 
od godz. 17:30 do 22:30, w Centrum Wysta-
wienniczo –  Kongresowym Amber Expo w 
Gdańsku Letnicy. Gościem spotkania będzie le-
genda polskiego rocka, wokalista zespołu T. 
Love Muniek Staszczyk, który podzieli się świa-
dectwem swojej wiary oraz wybitny psycholog 
i  wykładowca, ks. dr Marek Dziewiecki. Impre-
zę, na którą jest wstęp wolny, wzbogaci koncert 
zespołu „Muniek Staszczyk i Przyjaciele”  

10. W sali Wojciecha można nabyć prasę kato-
licką . 

11. Zmarli nasi parafianie: + Zenobia Truszkow-
ska (95), Janina Budka (87), Antoni Kołtun (86), 
Bartosz Cieslik (48), Wiesława Troka-Kowal (82), 
Tadeusz Przeor (87).  
 

KONFERENCJA DLA KOBIET 
 Już 24 listopada 2018 po raz drugi odbędzie 
się konferencja dla kobiet. Spotkanie rozpocz-
nie się Mszą Św. w intencji kobiet o godz. 10 
w Archikatedrze Oliwskiej. Po niej przejście do 
auli Jana Pawła II i prelekcja Jacka i Jadwigi 
Pulikowskich pt. "Kobieta, żona, matka". 
 

 FILM GODNY POLECENIA—  
„Chleb z nieba” 

Lilli i Annibale żyją  w Mediolanie. W Wigilię 
Bożego Narodzenia znajdują w śmietniku nie-
mowlę. Para zabiera je do najbliższego szpita-
la, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka. 
Ani lekarze, ani pielęgniarki... nie widzą dziec-
ka! Czemu jedni je widzą, a inni nie? Co powo-
duje tę różnicę między ludźmi? Jak rozwikłać 
tę niezwykłą zagadkę. Nowina o pojawieniu 
się dziecka porusza serca rzeszy osób, w tym 
takich, które są odpowiedzialne za wiele nie-
sprawiedliwości naszych czasów. Zapewne nie 
będzie nikogo, kto po seansie nie zada sobie 
pytania: czy mnie byłoby dane zobaczyć to 
dziecko? W kinach od 16 listopada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  JUBILEUSZOWE FORUM  
„Młodzi i Miłość” 

 

Pod hasłem: ”Zawsze wolni” odbędzie się w 
dniu 15 listopada 2018 r. od godz. 17:30 do 
22:30, w Centrum Wystawienniczo -  Kongre-
sowym Amber Expo w Gdańsku Letnicy ul. 
Żaglowa 11. Gościem spotkania będzie legen-
da polskiego rocka, wokalista zespołu T. Love 
Muniek Staszczyk, który podzieli się świadec-

NABOŻEŃSTWO  
RÓŻAŃCOWE  

o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
(ks. Piotra Skargi) 

 

Boże, Rządco i Panie naro-
dów, 

z ręki i karności Twojej racz 
nas nie wypuszczać, 

a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej, 

błogosław Ojczyźnie naszej, 
by Tobie zawsze wierna, 

chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu 

a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką 

miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie 

naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 

swoich pożytków zapomniaw-
szy, 

mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi 

Twoje, 
rządy kraju naszego sprawu-

jące, 
by wedle woli Twojej ludem 

sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali 

kierować. 
Przez Chrystusa, Pana nasze-

go. Amen 



INTENCJE MSZALNE 5.11—11.11.2018 
PONIEDZIAŁEK  12.11  
6:30    + Czesława Szemrowicz (10) 
6:30    + Andrzej Grodzki w m-c po pogrzebie 
6:30     O zdrowie dla siostry Teresy 
7:00    + Witold 
7:00    ++ Zmarli z rodziny Gadomskich 
7:30    ++ Alicja Morus w 9 r. śm., Zofia Kostrzewa 
7:30     O życie wieczne dla zmarłych: Zofii, Jana, 
Klary, Franciszka, Marianny, Józefa oraz za wszyst-
kie dusze w czyśćcu cierpiące 
18:30  + Jan Iskra w 4 r. śm. 
18:30  ++ Leokadia w 1 r. śm., Zenon i Zbigniew 
Powroźnik 
WTOREK   13.11 
6:30    + Anna 
6:30    + Władysław Kazimierski w m-c po pogrzebie 
7:00    ++ Krystyna Konkol w 17 r.śm. i rodzice z 
obojga stron 
7:00    ++ Pelagia, rodzeństwo, rodzice Kamińscy 
7:30    ++ Urszula w 24 r. śm. i zmarli z rodziny 
7:30    + Czesława Szemrowicz (11) 
18:30  ++ Rodzice: Stefania i Józef Raczyńscy  
18:30  ++ Ewa w 2 r. śm., rodzice i brat 
ŚRODA   14.11 
6:30    O nawrócenie i wiarę dla Jana i Hanny  
6:30    ++ Franciszek i Helena Rutkowscy, Marianna i 
Paweł Wróbel oraz zmarli z rodziny 
7:00    O łaskę zdrowia dla Amelki i siłę dla rodziny 
7:00    ++ Mama Zofia i jej mąż Stawarz 
7:30    + Czesława Szemrowicz (12) 
7:30    ++ Stanisława, Józef i zmarli z rodziny 
18:30  ++ Zmarli członkowie z róży św. Kingi i zmarli 
z ich rodzin  
18:30 ++ Adam, rodzice z obojga stron, rodzeństwo, 
Augustyn i Justyn, Zofia i Stanisława, Marianna 
CZWARTEK   15.11 
6:30    + Czesława Semberecka 
6:30    W intencji Krzysztofa i Agnieszki o wszelkie 
potrzebne łaski 
7:00    O nawrócenie i wiarę dla Jana i Hanny 
7:00    + Feliks i Marceli 
7:30    ++ Gustaw Izdebski, Feliks Jędrzejczyk 
7:30    ++ Zmarli rodzice z obojga stron: Barbara i 
Edmund, Maria i Franciszek oraz zmarłe rodzeń-
stwo: Zofia, Daniela i Tadeusz 
18:30  + Czesława Szemrowicz (13) 
18:30  + Jurek Bogacki w 3 r. śm. 
 

PIĄTEK   16.11 
6:30    + Edmund i zmarli z rodziny 
6:30    + Józef Boguszewski w 23 r. śm. 
7:00    ++ Gertruda i Jan Laskowscy, Józef, Henryk, 
Idzi, Krystyna, Urszula i zmarli z rodziny 
7:00    Dziękczynno-błagalna z prośbą o szczęśliwą 
operację i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 
7:30    Do Opatrzności Bożej przez Niepokalane 
Serce Maryi o dobre owoce jubileuszowego aktu 
przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla  
7:30    ++ Małgorzata Pietrzak i Stefania Cybula 
18:30  + Janusz Stefański w 2 r. śm. 
18:30  + Czesława Szemrowicz (14) 
SOBOTA   17.11 
6:30    + Czesława Szemrowicz (15) 
6:30    + Maria Magdalena Ziółkowska w 10 r. śm. 
7:00    + Zdzisław Stankiewicz w 1 r. śm. 
7:00    + Barbara Latopolska 
7:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej dla Siostry Krystiany w dniu imie-
nin 
7:30    ++ Zmarłe członkinie róży Matki Bożej Bo-
lesnej Królowej Polski  
18:30  ++ Symforian i Stanisława 
NIEDZIELA  18.11 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30    + Czesława Szemrowicz (16) 
8:00    ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia: 
Brunon, Paweł, Bernard i Norbert 
9:30    + Henryk Igliński 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ Łucja, Jan , Helena i zmarli z rodziny 
Szynszeckich 
16:00  ++ Maksyma, Kasjan, Tadeusz, Dominik, 
Felicja Leśniewscy 
19:00  ++ Maria Rurkowska i zmarli z obojga sr-
tron 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Maria Miastkowska w 3 r. śm., Maria 
Deja, Alicja Żmuda 
9:30     ++ Ks. Leszek Wesołowski w 26 r. śm. i 
zmarli z rodziny 
11:00   ++ Anna w 5 r.śm. oraz Urszula i Wiktor 
12:30   ++ Rodzice: Zygmunt i Kazimiera, brat 
Krzysztof 
 
 
 
 

Duchowni w obronie Pomorza cz. II 
 Wyniszczone Pomorze oraz diecezja cheł-
mińska otrzymały po II wojnie światowej biskupa 
Kazimierza Kowalskiego, który dobrze rozumiał 
hekatombę, która dokonała się w tym regionie. 
Jednocześnie nie miał złudzeń, że nowa komuni-
styczna władza przynosi kolejne zniewolenie. W 
1947 r. powiedział: „Idą czasy, w których obecnie 
czerwony faszyzm chce nam odebrać i wyrugować 
religię katolicką, ale te czerwone czasy miną, tak 
jak minęły brunatne czasy Hitlera i czarny faszyzm 
Mussoliniego”. Ze względu na swoją antykomuni-
styczną postawę od 14 lutego 1950 r. przez szesna-
ście dni hierarcha przebywał w areszcie domowym. 
Stałym elementem były codzienne przesłuchania. 
Aresztowi domowemu towarzyszyła nagonka ze 
strony reżimowej prasy i tzw. „księży patriotów”, 
stanowiących rodzaj V kolumny w Kościele katolic-
kim. Warto dodać, że antykomunistyczną postawą 
cechował się także współpracownik biskupa Kowal-
skiego bp Bernard Czapliński, w czasie II wojny 
światowej więzień niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. 

 Po II wojnie światowej na Pomorzu schro-
nienia szukali także duchowni zaangażowani w 
działalność konspiracyjną w ramach Armii Krajowej. 
Wśród nich był m.in. ks. Józef Zator-Przytocki, dzie-
kan Okręgu Kraków AK. W 1948 r., będąc probosz-
czem jednego z gdańskich kościołów, został aresz-
towany przez UB i przewieziony do Warszawy. Osa-
dzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego, a następnie w X pawilonie 
śledczym na Mokotowie. Po ciężkim śledztwie, 
został skazany na 15 lat więzienia. Wyszedł na wol-
ność po amnestii w 1955 r. Duchowny odgrywał 
niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw opozy-
cyjnych na Pomorzu w drugiej połowie lat 70. Z 
kościoła Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. 3 
maja i 11 listopada wyruszały pod pomnik Jana III 
Sobieskiego manifestacje Ruchu Młodej Polski i 
Wolnych Związków Zawodowych. 

 Wśród „kresowych” kapłanów szukających 
schronienia na Pomorzu, był także ks. Józef Waląg. 
Duchowny był kapelanem AK i działaczem Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, organizatorem samo-
obrony przed oddziałami Ukraińskiej Powstańczej 
Armii w Łukawcu na Podkarpaciu. Więziony naj-
pierw w Tomaszowie Lubelskim, a następnie na 

Zamku w Lublinie. Po wyjściu z więzienia, pod przy-
branym nazwiskiem udał się na Pomorze. Był twór-
cą powojennego „Caritas” w diecezji gdańskiej. Za 
swoją działalność został ponownie aresztowany. 
Będąc proboszczem w Pruszczu Gdańskim wspierał 
robotników podczas Grudnia’70, Sierpnia’80 i stanu 
wojennego. 

 Duchownym, który szczególnie łączył trady-
cje Armii Krajowej z posługą duszpasterską wśród 
ludzi Solidarności był ks. Hilary Jastak, król Kaszu-
bów. 17 grudnia 1970 r. ks. Jastak odprawił Mszę 
św. w intencji zamordowanych na ulicach Gdyni. Na 
terenie parafii zapewnił pomoc materialną i ducho-
wą rodzinom ofiar. Dziesięć lat później 17 sierpnia 
sprawował pierwszą w historii PRL Eucharystię na 
terenie komunistycznego zakładu pracy. Na zakoń-
czenie kazania powiedział: „udzielam wam po-
wszechnego rozgrzeszenia, jak to było w czasie 
wojny, bo walczycie w słusznej sprawie”. 

Kapłanów wspierających opozycję antykomuni-
styczną na Pomorzu i ruch Solidarności było więcej, 
m.in. ks. Stanisław Bogdanowicz, ks. Henryk Jan-
kowski czy dominikanin o. Ludwik Wiśniewski. 

 Dobrze, że w Gdańsku Instytut Pamięci Na-
rodowej już w październiku 2018 roku zorganizował 
pierwsze historyczne obchody poświęcone kapła-
nom niezłomnym przypominając ich wyjątkowy 
wkład w dzieje Pomorza. 

 Podsumowując, udział duchownych w do-
prowadzeniu do niepodległości 1918 r. był ogrom-
ny. Podobnie w doprowadzeniu do pomorskiej 
niepodległości roku 1920. Nieprzypadkowo tuż 
obok gen. Józefa Hallera, podczas zaślubin Polski z 
Morzem, stali duchowni. Pierwszy kapelan mary-
narki wojennej II RP, przyszły błogosławiony ks. 
Władysław Miegoń oraz wygłaszający słynną homi-
lię skierowaną do pomorskiej ludności – Kaszubów i 
Kociewiaków, ks. Józef Wrycza. Polska nie zrzuciła-
by nazistowskiego i komunistycznego jarzma bez 
wielkiego wkładu polskiego duchowieństwa – kape-
lanów AK, Narodowych Sił Zbrojnych, kapelanów 
żołnierzy niezłomnych i w końcu duszpasterzy opo-
zycji demokratycznej PRL i Solidarności. Wybitny 
był udział duchownych w doprowadzeniu do dru-
giej niepodległości roku 1989. 

Źródło: ekai (Tekst został napisany w oparciu o prelekcję 

historyka pracującego w IPN w Gdańsku Jan Hlebowicza 
wygłoszoną 19-10-2018 r.) 


