
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 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

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

NR 7(151) WRZESIEÑ  2011

Witaj Krzy¿u œwiêty, witaj, chlubo ziemi,
Nadziejo jedyna, która dajesz radoœæ,
Znaku odkupienia i ratunku w trwodze,
Na tobie zawis³o ¿ycie wszystkich ludzi.

Drzewem pokonani, Drzewem wyzwoleni,
Wielbimy ciê dzisiaj, Drzewo ¿yciodajne;
Drzewo godne s³awy, wielki skarbie œwiata,
Œpiewamy ci hymny pe³ne dziêkczynienia.

Bogu Ojcu chwa³a w Krzy¿u Jego Syna,
Duchowi mi³oœci wspólne uwielbienie;
Triumfalne Drzewo niech obdarzy ludzi
Pokojem wiecznoœci, ³ask¹ i weselem.

Hymn Brewiarzowy

ŒWIÊTO

PODWYZSZENIA
KRZYZA  SWIETEGO

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec, lipiec 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Filip Kulczyñski  12.06
Wojciech Wardowski  12.06
Jan Aleksander £añcucki  12.06
Dawid Miko³aj Hallmann  12.06
Natalia Wiktoria Socha  12.06
Weronika Maria Borowiec  26.06
Aleksandra Anna Soko³owska  10.07
Tymoteusz Adam Kêpa  10.07
Jagoda Julia Reda  10.07
Karolina Mazur  23.07

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Krzysztof Edward Klawa i Paulina Anna Soko³owska  11.06
Karol Kulesza i Anna Alicja W¹sowska  25.06
Pavol Jamrich i Anna Iwona Szczypior  09.07
Artur Wiktor Bystry i Aleksandra Dorota Fuks  16.07
S³awomir Grzegorz Bieszke i Elwira Dagmara Piszcz  23.07
Rafa³ Dêbecki i Anna Barbara Cyrocka  30.7

Do Pana odeszli:
Karol Ludwik Wittstok l. 76

Okolicznoœci naszego
Odpustu Parafialnego

S
Ks. Henryk Bietzke

erdecznie dziêkujê panu redaktorowi Janowi Jurankowi za 
zaproponowanie mi prowadzenia nowego cyklu artyku³ów w naszej 
gazetce. A czyniê to z tym wiêkszym zaanga¿owaniem, ¿e tytu³ owego 

cyklu jest bardzo intryguj¹cy i zachêcaj¹cy
Myœlê, ¿e najpiêkniejsz¹ inauguracj¹ bêdzie przypomnienie 

okolicznoœci odpustu parafialnego Chrystusa Zbawiciela - 14. wrzeœnia. 
Dlaczego ta data?

Otó¿ - w drug¹ niedzielê wrzeœnia A.D.1980  odby³a siê pierwsza Msza 
œwiêta na r¿ysku pola ofiarowanego przez Mariê i Józefa Wandtków. 
Impulsem do wyboru takiego w³aœnie tytu³u/wezwania parafii by³a 
encyklika Jana Paw³a II Redemptor Hominis - Odkupiciel, Zbawiciel 
cz³owieka.

Potem wiele wydarzeñ wa¿nych dla naszej wspólnoty dzia³o siê 14. 
wrzeœnia, i tak:

14.09.1982 - poœwiêcenie placu pod przysz³y koœció³,
14.09.1983 - wmurowanie kamienia wêgielnego;
14.09.1983 - pozwolenie przez w³adze pañstwowe na budowê koœcio³a; 

bardzo wa¿y moment: odt¹d byliœmy legaln¹ wspólnot¹ parafialn¹.
Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na tê datê (14.09) - przypadek, a mo¿e coœ 

g³êbszego, jakaœ Bo¿a myœl?
14.09.1998 - poœwiêcenie krzy¿a franciszkañskiego nad o³tarzem. I 

w³aœnie ten krzy¿ jest tematem zasadniczym dzisiejszego artyku³u.

Dalszy ci¹g  na stronie 4 i tam zawsze znajdziemy artyku³ tego cyklu

Nowy cykl:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich

Uroczysta koncelebrowana suma odpustowa odprawiona 
00zostanie w œrodê dnia 14. wrzeœnia o godzinie 18 . 

G³ównym celebransem bêdzie i homiliê wyg³osi, 
pochodz¹cy z Osowy, ks. Adrian Szymañski wikary z 
parafii œw. Judy Tadeusza w Gdyni-Pogórzu Dolnym.
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KS. £UKASZ - nasz nowy duszpasterz
a mocy dekretu JE ks. Abpa S³awoja Leszka G³ódzia Metropolity Gdañskiego witamy w naszej wspólnocie parafialnej 
ks. neoprezbitera £ukasza Babula. ̄ yczymy mu obfitoœci ³ask Bo¿ych oraz nieustannego zapa³u w pos³udze kap³añskiej. NKs. £ukasz Babul urodzi³ siê 12.12.1986 r. w Gdyni. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 18.06.2011 w Gdañsku. Jako kleryk 

swoje doœwiadczenie duszpasterskie nabywa³ na praktykach akolitatu w parafii pw. Œw. Ignacego (Gdañsk-Stare Szkoty), zaœ 
pos³ugê diakoñsk¹ pe³ni³ w parafii pw. Bo¿ego Cia³a w Prêgowie (k. Kolbud). Z dniem 01.07.2011 zosta³ ustanowiony 
wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku-Osowie.
Zainteresowania: pi³ka no¿na - Lechia Gdañsk, jachty, pielgrzymki piesze.

Postaramy siê w jednym z najbli¿szych numerów Rodziny Osowskiej zamieœciæ wywiad z ksiêdzem £ukaszem.

ŒWIATOWY  DZIEÑ  M£ODZIE¯Y
Jak wiemy w dniach od16. do 21.sierpnia w Madrycie odby³y siê 26 Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Uczestniczy³o w 

nich od 1,5 do 2 milionów m³odych z ca³ego œwiata. Równie¿ grupa 25 studentów z naszej parafii pod opiek¹ ksiêdza 
Seweryna uczestniczy³a w tym spotkaniu m³odzie¿y z Ojcem œwiêtym Benedyktem XVI. Mamy obiecan¹ relacjê z 
tych uroczystoœci, któr¹ bêdziemy mogli odczytaæ na stronie Zbawiciela oraz w nastêpnym numerze Rodziny 
Osowskiej. Spodziewamy siê tak¿e galerii zdjêæ, z których wybierzemy kilka do naszego biuletynu.

Œwiatowe Dni M³odzie¿y, z inicjatywy naszego 
Papie¿a b³. Jana Paw³a II, rozpoczê³y siê w 1985 roku w 
Rzymie (uczestniczy³o 350 tys osób), a nastêpnie kolejno: 
w 1987 roku w Buenos Aires (900 tys), w 1989 w Santiago 
de Compostella (400 tys), w 1991 roku w Czêstochowie 
(1,6 mlj), w 1993 roku w Denver (700 tys), w 1995 roku w 

Manili (5 mlj), w 1997 roku w Pary¿u (1,1 mlj), w 2000 Roku Jubileuszowym w Rzymie (2,2 
mlj) i w 2002 roku w Toronto (800 tys). Nastêpnie Ojciec œwiêty Benedykt XVI kontynuowa³ 
inicjatywê naszego Papie¿a w roku 2005 w Kolonii (1,2 mlj), w 2008 roku w Sydnej (400 tys) i 
ostatnio w 2011 w Madrycie.

W czasie, gdy w naszej parafii duszpasterzem m³odzie¿y by³ ks. Jaros³aw Piotrowski, 
uczestniczy³ on w Roku Jubileuszowym 2000 ze 100 osobow¹ grup¹ naszej m³odzie¿y w 
ŒDM w Rzymie, w roku 2002 do Toronto pojecha³o z nim 10 osób, a w 2005 do Kolonii w 
Niemczech. ¯yczymy ksiêdzu Sewerynowi, aby kontynuowa³ tradycjê ksiêdza Jarka i w 
przysz³oœci organizowa³ grupy naszej osowskiej m³odzie¿y do uczestnictwa w kolejnych 
spotkaniach m³odych.

ZAWIERZYLIŒMY
   Dnia 26 sierpnia, w Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej, podczas mszy œw. o godz. 18.00, ks. Proboszcz zawierzy³ 
nasz¹ Parafiê Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. A oto tekst zawierzenia;

Matko Bo¿a, Niepokalana Maryjo! Królowo Polski!
Stojê przed Twoim obliczem, w obecnoœci 

wszystkich Anio³ów i Œwiêtych, Mêczenników i Patronów Polski,
 aby zawierzyæ Twojemu Niepokalanemu Sercu moja parafiê

pw. CHRYSTUSA ZBAWICIELA W GDAÑSKU - OSOWEJ

Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, zawierzam wszystkich pos³uguj¹cych kap³anów obecnie, w przesz³oœci i przysz³oœci oraz nowe 
powo³ania, katechetów, radê parafialn¹, wszystkich wspó³pracowników oraz ca³e duszpasterstwo. Twojemu Niepokalanemu Sercu, Królowo 
Polski, zawierzam wszystkie rodziny parafii, rodziców, m³odzie¿, dzieci, dzieci nienarodzone, ludzi starszych i chorych, ich czyny, myœli 
pragnienia, zmys³y, dobra duchowe i doczesne, przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ, czas, wiecznoœæ, wolê, duszê i cia³o, moment poczêcia, 
konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie miêdzypokoleniowe oraz uzdrowienie zranieñ, jakie na ich skutek powsta³y.

Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, zawierzam dobra duchowe i materialne Twojej ju¿ parafii oraz wszystkie szko³y, przedszkola, 
instytucje pañstwowe i kulturalne, zak³ady pracy i wszystko, co j¹ stanowi, ka¿d¹ grupê i ich rozwój.

Niepokalane Serce naszej Matki i Królowej roztocz Twoje w³adne panowanie nad nasza parafi¹. Niech za Twoim natchnieniem i 
wstawiennictwem rozwija siê ona na chwa³ê Boga, Koœcio³a i Ojczyzny.

A Ty, Królowo Polski, rozporz¹dzaj ni¹ wed³ug zamiarów i planów mi³oœci Bo¿ej. Spraw Jasnogórska Matko, aby nasze serca otworzy³y siê 
na p³omieñ mi³oœci Twojego Niepokalanego Serca. 

Niech Twoje Niepokalane Serce zatryumfuje w ka¿dym sercu osób tworz¹cych nasz¹ wspólnotê. 

Przez Niepokalane Serce Maryi poœwiêcam parafiê 
pw. CHRYSTUSA ZBAWICIELA

Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa i obieram 
Œw. Micha³a Archanio³a za jej patrona. Amen.

Gdañsk Osowa, dnia 26 sierpnia 2011 roku

AKT ZAWIERZENIA
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI
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Zbli¿aj¹ siê wybory...
ybory s¹ nie tylko spraw¹ polityczn¹. S¹ tak¿e spraw¹ etyczn¹ i 
moraln¹, bo od tego, kogo wybierzemy do polskiego parlamentu, Wzale¿y wiele spraw, tak¿e dotycz¹cych naszego sumienia i religii. 

Dziwi mnie na przyk³ad postawa wielu katolików, którzy uczêszczaj¹ do 
koœcio³a, przystêpuj¹ do sakramentów œwiêtych, a jednoczeœnie nie 
rozumiej¹ tej wielkiej sprawy, ¿e cz³owiek nie mo¿e odrzucaæ Bo¿ych 
przykazañ. Je¿eli wiêc chrzeœcijanin chce pozostaæ wierny Bogu, powinien 
odrzuciæ te partie, te ugrupowania, które bêd¹ sprzeciwiaæ siê Bo¿ym 
przykazaniom w ¿yciu publicznym i pañstwowym. Katolicy zatem nie mog¹ 
dokonywaæ wyboru takich kierunków politycznych i takich polityków, 
którzy œwiat³o Ewangelii w budowaniu prawa i pañstwa odrzucaj¹.

Prymas Polski kard. Józef Glemp ju¿ 10 lat temu na Jasnej Górze zwróci³ 
siê do pielgrzymów s³owami: -”Zachowaæ godnoœæ cz³owieka - to wskazanie 
dla katolików na nadchodz¹ce wybory parlamentarne. Programy 
dopuszczaj¹ce aborcjê, partnerstwo homoseksualne, manipulacje 
genetyczne, eutanazjê, jako przejaw postêpu albo tolerancji, s¹ nie tylko 
wysoce ba³amutne, ale prowadz¹ do spo³ecznego upadku”.

Sprawa jest naprawdê powa¿na. Zanotowa³em, z wywiadu  w ubieg³ym 
roku, wypowiedŸ ksiêdza profesora Tadeusza Guza, dziekana wydzia³u nauk 
prawnych KUL, na temat postawy katolika w wyborach w³adz pañstwowych:

Z pozycji katolickiej nauki moralnej nie mogê zag³osowaæ, jeœli mam 
w³aœciwie uporz¹dkowane sumienie, na reprezentanta jakiegoœ nurtu 
ideowego, który godzi albo w œwiêtoœæ Boga, albo w nietykalnoœæ cz³owieka w 
stanie embrionalnym, czy po urodzeniu, czy te¿ w wieku sêdziwym. Dlaczego? 
Bo to jest "cooperatio formalis". Obywatel, który oddaje g³os na danego 
polityka czy dan¹ partiê - wspó³pracuje w przekazywaniu w³adzy razem z 
Bogiem. Wspó³pracuje materialnie. Bo my, jako obywatele, jesteœmy 
przyczyn¹ materialn¹ wyboru kszta³tu polityki. Polityki, która sprawuje 
w³adzê i która ustanawia prawo.   

W zwi¹zku z tym, jeœli jakiœ reprezentant polityki zdecydowanie 
opowiada siê za któr¹œ z tych praktyk, które s¹ absolutnie nie do 
zaakceptowania, to wtedy obywatel popieraj¹cy tego polityka ma wspó³winê, 
czyli mówimy: wspó³pracuje formalnie z tym politykiem w deprawacji 
pañstwa i ludzi; wspó³decyduje o kszta³cie tych aktów przeciwko cz³owiekowi 
jako osobie i jego nietykalnej godnoœci, a wiêc z pozycji nauki moralnej 
Koœcio³a Katolickiego poprostu pope³nia ciê¿ki grzech.

Jak wobec tego zdecydowaæ na kogo oddaæ swój g³os?
Po prostu trzeba œledziæ dzia³alnoœæ parlamentarzystów, którzy w 

wiêkszoœci startuj¹ w kolejnych wyborach. Nie tylko ich wypowiedzi, 
postawê, ale tak¿e dzia³ania. Chocia¿by œledz¹c - jak g³osuj¹. Mo¿na to 
wyszukaæ w internecie, a tak¿e w prasie katolickiej, która drukuje nieraz 

imienne wyniki g³osowania nad ustawami dotycz¹cymi spraw 
etycznych i moralnych. Na przyk³ad w g³osowania pos³ów nad 
wnioskiem o odrzucenie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy 
obejmuj¹cej ochronê prawn¹ ¿ycia cz³owieka od poczêcia za 
odrzuceniem projektu g³osowa³o - 191 a przeciw odrzuceniu - 186. W 
wyniku tego g³osowania odrzucono projekt ustawy. Dostêpne s¹ 
nazwiska tych 191 pos³ów, którzy g³osowali za odrzuceniem nowelizacji 
ustawy. A wiêc mogê zdecydowaæ, na kogo nie bêdê g³osowa³. Mogê 
tak¿e sprawdziæ, czy mój faworyt jest w grupie 186 pos³ów przeciwnych 
odrzuceniu tej nowelizacji.

W podobny sposób oceniam programy, dokonania i postawy 
poszczególnych partii. Na przyk³ad narzucanie przez w³adze partii w 
klubie poselskim dyscypliny partyjnej w g³osowaniu nad 
wprowadzeniem ustawy, która spreparowana jest wbrew sumieniu 
niektórych pos³ów, odrzuca mnie od  tej partii.

Œledzê tak¿e programy partii oraz dokonania partii rz¹dz¹cych w 
sprawach gospodarczych i spo³ecznych. Nasz Wielki Papie¿ 
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II przestrzega³ przed nieprzestrzeganiem w 
gospodarce wartoœci chrzeœcijañskich; ¿e prowadzi to wczeœniej czy 
póŸniej do kryzysu w obrêbie pañstwa lub œwiata. Jak wa¿na jest 
polityka prorodzinna, nie tylko z ludzkiego, tak¿e ekonomicznego 
punktu widzenia, przekonujemy siê w Polsce, gdzie zmniejszaj¹ca siê 
dzietnoœæ doprowadzi ju¿ nied³ugo do zrównania siê liczby emerytów z 
liczb¹ pracuj¹cych. Partie powinny mieæ w tych sprawach konkretne 
propozycje dzia³añ. 

Jeœli chodzi o wybór senatorów to, w zwi¹zku z now¹ ordynacj¹ 
wyborcz¹ w okrêgu jednomandatowym, mogê g³osowaæ na poznan¹ 
osobê. Muszê tylko poznaæ kandydatów na ten jeden mandat w moim 
okrêgu wyborczym. Nie jest to wielki trud.

I jeszcze jedno. Z punktu widzenia nauki Koœcio³a nie 
uczestniczenie w wyborach jest grzechem zaniechania. Nie wyobra¿am 
sobie, aby z jakichœ tam wzglêdów nie uczestniczyæ w wyborach. Nie 
chcê ¿a³owaæ w przysz³oœci, je¿eli bêd¹ stanowione prawa, utrudniaj¹ce 
¿ycie religijne, chrzeœcijañskie. Wszystko zale¿y od nas katolików. Nie 
uczestnicz¹c w wyborach pozwalamy sobie odebraæ mo¿liwoœæ 
decydowania o sposobie dzia³ania pañstwa - o tym, jak w³adze pañstwa 
maj¹ s³u¿yæ obywatelom.

Byæ mo¿e, ¿e niektórzy Czytelnicy uznaj¹ moj¹ wypowiedŸ za zbyt 
ortodoksyjn¹, ale jednego musimy byæ pewni: wybory to rzecz sumienia 
i trzeba wzi¹æ w nich udzia³, nie mo¿na bowiem dawaæ szansy tym, 
którzy w najbli¿szej przysz³oœci bêd¹ ustanawiaæ prawa skierowane 
przeciwko prawu Bo¿emu a w sprawach gospodarczych i spo³ecznych 
przeciwko wiêkszoœci spo³eczeñstwa.

Jan Juranek

PRZEPRASZAMY
W poprzednim czerwcowym numerze Rodziny Osowskiej zamieœciliœmy w cyklu: Poznajmy polskie sanktuaria relacjê z 

Sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej w Prostyni. Pragniemy przeprosiæ naszych Czytelników i Autora za wydrukowanie tekstu, który 
powsta³ poprzez b³êdne pomieszanie przez redaktora biuletynu dwóch otrzymanych  tekstów, skrócenie i przeróbkê tych tekstów oraz 
pope³nienie przykrego b³êdu faktograficznego a tak¿e b³¹d ortograficzny. Wszystkie te niefortunne kroki zmieni³y kompletnie sens 
wypowiedzi artystycznej Autora.

Poprawny tekst powinien miêdzy innymi zawieraæ informacjê, ¿e Sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej w Prostyni jest tak¿e 
miejscem kultu œw. Anny. Objawi³a siê ona mieszkance Prostyni w 1510 roku. Œwiêta Anna wezwa³a w tym objawieniu do 
wybudowania w Prostyni koœcio³a pod wezwaniem Trójcy Przenajœwiêtszej. To by³ w wydrukowanym tekœcie b³¹d faktograficzny.

REDAKCJA

Z sesji 
Rady Biskupów Diecezjalnych

nia 25. sierpnia odby³o siê na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów 
Diecezjalnych. Obradami kierowa³ Przewodnicz¹cy KEP, abp Józef DMichalik. W sesji wzi¹³ udzial tak¿e Nuncjusz Apostolski w Polsce, 

abp Celestino Migliore. W komunikacie z tego zebrania w punkcie 4 czytamy:
4. Biskupi diecezjalni przypominaj¹ najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce 

relacji Koœcio³a do sfery ¿ycia publicznego. Jest to przypomnienie 
szczególnie wa¿ne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie, 
¿e Koœció³ stanie siê “wielkim milcz¹cym” na czas kampanii nie ma 
uzasadnienia w nauce spo³ecznej Koœcio³a. Zarówno duszpasterze, biskupi i 
kap³ani, a zw³aszcza katolicy œwieccy maj¹ prawo, a nawet obowi¹zek 
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, gdy¿ s¹ czêœci¹ tego 
spo³eczeñstwa. Koœció³ nie identyfikuje siê z ¿adn¹ konkretn¹ parti¹, 

albowiem jego przes³anie jest skierowane do wszystkich, 
niezale¿nie od przekonañ politycznych. Obowi¹zkiem katolika jest 
jednak wybieranie ludzi i œrodowisk. którzy gwarantuj¹ obronê godnoœci 
cz³owieka i ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci; wybieranie osób, 
które bêd¹ prowadziæ sprawy pañstwa tak, by troska o rodziny by³a na 
pierwszym miejscu; g³osowanie na ludzi zdolnych podj¹æ trudne sprawy 
i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska potrzebuje ludzi 
sumienia, sprawdzonych i gotowych jej s³u¿yæ, zarówno w trosce o jej 
historiê, o jej dziœ, a szczególnie o jej przysz³oœæ.

W tym kontekœcie biskupi apeluj¹ do wszystkich wierz¹cych i ludzi 
dobrej woli o odpowiedzialnoœæ i roztropn¹ troskê o Polskê i o dobro 
wspólne. Najwa¿niejszy wk³ad Koœcio³a w ¿ycie spo³eczne, nigdy nie do 
przecenienia, to formowanie ludzi i ich sumieñ, w kierunku 
zaanga¿owania siê dla innych w duchu powo³ania chrzeœcijañskiego, 
rodzinnego i spo³ecznego.

Z Kurendy Nr 31/2011



Dalszy ci¹g ze strony 1

Dzie³o zbawienia ci¹gle trwa: od Wielkiego Pi¹tku, a¿ do skoñczenia 
œwiata. Przypominaj¹ nam o tym liczne osoby, które rozpoznajemy: Matka 
Najœwiêtsza,œw. Jan, œw. Maria Magdalena i inne.

U do³u krzy¿a - w oryginalnym krzy¿u w Asy¿u postacie s¹ trudno 
rozpoznawalne. Dlatego w naszej replice 
postanowiliœmy zaznaczyæ œwiêtych 
charakterystycznych dla naszych czasów. 
Piszê œwiêtych, chocia¿ tylko œw. Wojciech i 
œw. Jadwiga Królowa maj¹  aureole. 
Wybraliœmy œw. Wojciecha patrona Gdañska 
ze wzglêdu na tysi¹clecei mêczeñskiej 
œmierci (997r.) niedaleko naszego miasta.

 Pozosta³e osoby s¹ bez aureoli, chocia¿ 
Jan Pawe³ II, siostra Matka Teresa z Kalkuty i 
mêczennik ks.Jerzy Popie³uszko dost¹pili 
zaszczytu beatyfikacji w ci¹gu ostatnich lat.

 Ci¹gle jeszcze czekamy na wyniesienie na o³tarze s³ugi Bo¿ego 
Prymasa Tysi¹clecia Stefana Wyszyñskiego. Kaszubi natomiast oraz 
diecezja pelpliñska i gdañska maj¹ nadziejê, ¿e s³uga Bo¿y bp Konstanty 
Dominik zostanie og³oszony b³ogos³awionym. Wydaje siê, ¿e zosta³ 
pope³niony b³¹d formalny. Wiemy bowiem, ¿e trwa - a w³aœciwie zmierza 
ku koñcowi - proces wielu ksiê¿y i kleryków diecezji che³miñskiej 
mêczenników okupacji hitlerowskiej. Koniecznie chciano do nich 
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Nowy cykl:  ¯yjemy poœród œwiêtych pañskich

za³o¿ycieli Harcerstwa – Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. Dziœ Zwi¹zek 
Harcerstwa Polskiego, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci 
Europy-Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, ZHP poza 
granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuuj¹ to 
dzie³o. Dzie³o to, tak wa¿ne dla naszego spo³eczeñstwa, zas³uguje na 
uznanie i wsparcie. Mamy nadziejê, ¿e przez d³ugie, kolejne lata, 
Harcerstwo bêdzie wskazaniem dla m³odych w podejmowaniu decyzji 
¿ycia, wyzwaniem i polem s³u¿by, dla dobra naszego narodu i 
pañstwa”.(koniec tekstu projektu uchwa³y)

Przeg³osowana Uchwa³a, przy sprzeciwie wszystkich pos³anek-
harcerek i pos³ów -harcerzy z klubów PiS i PSL, jest zredukowana o 2/3 
tekstu, redukuje s³u¿bê harcersk¹ do s³u¿by „prawdziwie wolnej Polsce” /w 
PRL pisano „….Polsce socjalistycznej”/, pomija Pogotowie Wojenne 
Harcerek i Hufce Polskie /organizacje narodowo-katolickie walcz¹ce w 
Powstaniu Warszawskim, nieznacznie tylko mniej liczne od Szarych 
Szeregów/, przemilcza rozwój harcerstwa na Wschodzie, wk³ad harcerzy w 
zwyciêstwo nad agresj¹ bolszewick¹ w 1920 r. oraz zas³ugi niepokornego 
harcerstwa /m.in. KIHAM- ów w stanie wojennym / w przywracaniu w 
ZHP w³aœciwych idea³ów i metod pracy/.

Gen. Baden Powell, anglikanin, twórca œwiatowego skautingu, z 
którego wywodzi siê polskie harcerstwo, stwierdzi³ w rozmowie z 
katolikiem - Andrzejem Ma³kowskim: „gdyby wasze harcerstwo mia³o byæ 
bez Boga, to lepiej ¿eby go w ogóle nie by³o”. Wszyscy harcerze polscy i 
skauci na œwiecie w Przyrzeczeniu œlubuj¹ s³u¿bê Bogu /nieliczni 
niewierz¹cy: „najwy¿szemu Dobru”/, OjczyŸnie i BliŸnim.

W jednym z odcinków Historii Harcerstwa Polskiego, publikowanej w 
Rodzinie Osowskiej napisano:

„…W warunkach komunistycznych i neoliberalnych /te¿ docelowo 
eliminuj¹cych z ¿ycia spo³ecznego Boga, choæ tego oficjalnie nie g³osi- 
czytaj ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, KUL/lepiej, aby harcerstwo by³o, 
aby istnia³o !/mimo braku w ideologii „harcerstwa re¿imowego” Boga/. 
Natomiast w warunkach demokratycznych, w systemach g³osz¹cych 
braterstwo i solidarnoœæ, jest to nie do pomyœlenia !!! Dla tych spo³ecznych 
wartoœci wychowawcza rola harcerstwa /skautingu/ mo¿e siê wype³niaæ 
tylko w oparciu o wiarê, patriotyzm i solidarnoœæ. Harcerz przyrzeka 
dlatego s³u¿bê Bogu i Polsce oraz pomoc bliŸnim.…..” (koniec cytatu). Jeœli 
ateiœci nie-harcerze /nawet jeœli pe³ni¹ funkcje pos³ów/ maj¹ dyktowaæ 
harcerstwu treœæ „poprawnego politycznie” tekstu, dotycz¹cego 
powszechnego Przyrzeczenia Harcerskiego, to trzeba zapytaæ : co z t¹ 
demokracj¹ u nas ?!

Mieczys³aw Czajkowski

do³¹czyæ biskupa Konstantyna Dominika, który by³ ich wychowawc¹ 
jako d³ugoletni rektor seminarium a potem biskup che³miñski. Proces 
mêczenników odbywa siê wed³ug innych zasad i jest bardziej uproszczony, 
a proces wyznawcy prowadzony jest w innym trybie procesowym , a taki 
w³aœnie wyznaczono wobec ksiêdza biskupa.

Pragnê przypomnieæ, i¿ ks.bp Konstanty Dominik urodzi³ siê w parafi 
Swarzewo, a ca³e doros³e ¿ycie spêdzi³ w Pelplinie jako wyk³adowca, 
wychowawca i rektor a wreszcie jako biskup. Zosta³ aresztowany na 
pocz¹tku wrzeœnia roku 1939 wraz ze wszystkimi ksiê¿mi i klerykami 
Polakami; z tym, ¿e ksiê¿y zawieziono do wiêzienia w Tczewie, a biskupa 
do aresztu w Gdañsku.

20. paŸdziernika 1939 r. wszyscy 
pelpliñscy ksiê¿a i klerycy zostali 
rozstrzelani w lasku szpêgawskim, a 
kilkudziesiêciu innych w Piaœnicy oraz 
innych miejscach kaŸni. Pragnê przypomieæ, 
¿e oko³o 48% duchowieñstwa che³miñskiej 
diecezji zginê³o w czasie wojny a wielu 
kolejnych przesz³o przez ró¿ne obozy 
koncetracyjne.

Wiedzia³ o tym wszystkim s³uga Bo¿y i 
ubolewa³, ¿e on powinien zgin¹æ, a nie owi 
klerycy i m³odzi ksiê¿a. Zapad³ na zdrowiu i 

w³adze wiêzienne pozwoli³y mu opuœciæ areszt. Zmar³ 7. marca 1942 r. w 
klasztorze sióstr na terenie Orunii i tam¿e zosta³ pochowany. Po szeœciu 
latach przeniesiono cia³o S³ugi Bo¿ego na cmentarz w Pelplinie i chocia¿ 
minê³o tyle lat, grób biskupa Dominika jest ozdobiony kwiatami i pal¹ siê 
znicze, a tak¿e mo¿na tam znaleŸæ karteczki z proœbami o zdrowie, o pokój 
w rodzinie, o szczêœliwe zdanie egzaminów... Mieszkañcy Pelplina ci¹gle 
pamiêtaj¹ i czekaj¹.

Ks. Henryk Bietzke  

Uchwa³a Sejmu „usuwa”,
po 100 latach, 

Boga z Przyrzeczenia Harcerskiego ?

Do jakich absurdów mo¿e doprowadziæ „poprawnoœæ polityczna” ?! 
Mega-absurd zdarzy³ siê nie w Holandii czy Wielkiej Brytanii, 
gdz ie  j ak i œ  u rzêdn ik  zakaza ³  s t awian ia  cho inek  

Bo¿onarodzeniowych w przedszkolach, bo „mo¿e to obraziæ dzieci 
muzu³mañskie”, ale w POLSCE, w nominalnie DEMOKRATYCZNEJ III 
RZECZYPOSPOLITEJ !!!

Sejm, na wniosek pos³a PO, g³osami PO i SLD, przeg³osowa³ 
okrojon¹ Uchwa³ê Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 
r. upamiêtniaj¹c¹ 100-lecie polskiego harcerstwa. Kto ciekaw tego 
kuriozalnego tekstu, mo¿e go przeczytaæ w Monitorze Polskim Nr 50-
3722-poz.550 i porównaæ z projektem Uchwa³y, przygotowanym i 
przyjêtym jednog³oœnie przez Parlamentarny Zespó³ ds. Harcerstwa w 
Polsce i poza Granicami Kraju i zaakceptowanym przed g³osowaniem na 
sesji plenarnej Sejmu przez: a). wszystkie organizacje harcerskie w Polsce, 
b). przez Senat RP, c). przez Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu Sejmu 
RP.

Oto tekst projektu uchwa³y /wed³ug dokumentacji sejmowej/:
„22 maja 1911 r. Andrzej Ma³kowski, we Lwowie, wyda³ rozkaz 

powo³uj¹cy pierwsze dru¿yny harcerskie. Harcerstwo powsta³o z 
po³¹czenia idea³ów i metodyki skautingu Roberta Baden Powella oraz 
polskich d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, przygotowuj¹cych m³odzie¿ przez 
wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawnoœci fizycznej i szkolenie 
wojskowe do walki o niepodleg³¹ Polskê.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a uznanie dla 100-letniej 
dzia³alnoœci polskiego harcerstwa. Przywo³ujemy dziœ wspania³ych 
obroñców Lwowa- Orlêta i harcerskie szeregi walcz¹ce z nawa³¹ 
bolszewick¹ w 1920 r. Przywo³ujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i 
Hufce Polskie- walcz¹ce z niemieckim okupantem. Przywo³ujemy 
walcz¹cych w konspiracji z w³adz¹ ludow¹, wspieran¹ radzieckimi 
czo³gami, w latach 1944-1956 oraz Harcerstwo Niepokorne w latach 
póŸniejszych, w tym Krêgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Ma³kowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. Wasze 
„Dziœ-Jutro-Pojutrze” by³o œwiadectwem niezwyk³ej dojrza³oœci 
spo³ecznej, narodowej i obywatelskiej. Wasza S³u¿ba Bogu, Polsce i 
BliŸnim na trwale zapisa³a siê w naszych dziejach i w naszych sercach. 
Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej m³odzie¿y kontynuowa³y dzie³a 
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