
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: 
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Maryjo Matko  Mi³osierdzia - módl siê za nami!
Jest miesi¹c maj – a wiêc miesi¹c szczególnie poœwiêcony 

Matce Bo¿ej. We wtorek 3. maja, w Uroczystoœæ NMP Królowej 
30Polski, podczas mszy œw. o 10 , Ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz 

dokona³ poœwiêcenia nowego obrazu – Maryi Matki Mi³osierdzia 
(zdjêcie powy¿ej).

Obraz przedstawia Maryjê w czasie Zwiastowania, w 
momencie kiedy, pokornie schyliwszy g³owê, powiedzia³a FIAT. 
Ma skrzy¿owane rêce na piersiach,  przewiduj¹c swe cierpienia w 
czasie ukrzy¿owania Syna. Wokó³ g³owy ma rozmieszczonych 12 
gwiazd, zgodnie z fragmentem Apokalipsy œw. Jana (Ap 12, 1). 
Obraz przez ca³y miesi¹c maj bêdzie wisia³ w górnym koœciele. 
Nastêpnie umieszczony zostanie w prezbiterium dolnego koœcio³a z 
jednej strony krzy¿a. Obraz zosta³ ufundowany przez parafian, 
którzy prosili o zachowanie anonimowoœci. 

W dolnym koœciele przewidziany jest tak¿e, z drugiej strony 
krzy¿a, obraz b³. Jana Paw³a II. W zwi¹zku z tym Ks.Proboszcz 
wystosowa³ gor¹cy apel do Parafian: Czy nie znalaz³by siê sponsor, 
który ufundowa³by ten obraz i opracowanie instalacji tryptyku - 
krzy¿, obraz MB Mi³osierdzia i b³. Jana Paw³a II? Proboszcz  ma 
wielk¹ nadziejê, ¿e taki sponsor siê znajdzie.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwa majowe odprawiane 
30codziennie o godzinie 20 . Litania Loretañska jest te¿ 

00odmawiana w dni powszednie po mszy œw. o godz. 18 .

MIESIAC
MARYJNY

OBCHODZILIŒMY
PODWÓJNE  ŒWIÊTO

     Najpierw od Poniedzia³ku Wielkanocnego przez ca³y tydzieñ trwa³a 
Nowenna do Bo¿ego Mi³osierdzia. Nastêpnie w II. Niedzielê Wielkanocn¹ 
obchodziliœmy Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia oraz beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego 
Jana Paw³a II. W zwi¹zku z tym 30Msza œw. o 12  zosta³a odprawiona w 
intencji dziêkczynnej za beatyfikacjê Papie¿a Polaka. Po mszy œw. by³o 

00 15wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i adoracja do godz. 16 . Na 14  do 
00wspólnej modlitwy zaprosi³a Parafian Ró¿a œw. Agnieszki. Natomiast o 15  – 

godzinie szczególnych ³ask, które obieca³ Pan Jezus przez poœrednictwo œw. 
Siostry Faustyny tym, którzy w tej godzinie uczcz¹ Jego Mi³osierdzie - 
odprawiona zosta³a Uroczysta Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Ca³e 
prezbiterium górnego koœcio³a zosta³o w zwi¹zku ze œwiêtem szczególnie 
piêknie udekorowane.

Kolekta
Bo¿e, bogaty w mi³osierdzie,

z Twojej woli b³ogos³awiony Jan Pawe³ II, papie¿,
kierowa³ ca³ym Koœcio³em,

spraw, prosimy, abyœmy dziêki jego nauczaniu
z ufnoœci¹ otworzyli nasze serca

na dzia³anie zbawczej ³aski Chrystusa, 
jedynego Odkupiciela cz³owieka.

Który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

   Zatwierdzony tekst poœwiêcony w sposób szczególny osobie Jana Paw³a II, 
odmawiany bêdzie podczas jego wspomnieñ liturgicznych; pierwsza modlitwa, jak¹ 
kap³an odmawia w czasie Mszy, po s³owach «módlmy siê» i po krótkim milczeniu.
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okolicznych Domów Dziecka, w których tak, jak poprzednio we 
Wroc³awiu, uczy³am œpiewu i inscenizacji piosenek. Ale tym razem by³y to 
zajêcia z ma³ymi dzieæmi, tak¿e dzieæmi koreañskimi.

Wreszcie otrzymaliœmy z Banku przydzia³ dwupokojowego 
mieszkania w Pruszkowie. Po poprzedniej tu³aczce by³ to dla nas wielki 
luksus. Dzieci chodzi³y do przedszkola i do szko³y a ja otrzyma³am 
stypendium doktoranckie z Polskiej Akademii Nauk. Do Warszawy 
doje¿d¿a³am na dy¿ury i seminaria, a potem - po przeprowadzeniu 
socjologicznych badañ w pruszkowskich rodzinach - na obronê pracy 
(”Telewizja w ¿yciu dzieci i m³odzie¿y”) i oczywiœcie - do warszawskich 
bibliotek. PóŸniej - te¿ na Akademiê Teologii Katolickiej.

W tamtym okresie wziê³am udzia³ w 
p r o t e œ c i e  p r z e c i w k o  n o w e l i z a c j i  
konstytucji, która dotyczy³a zapisania w niej 
zasady “kierowniczej  rol i”  par t i i  
komunistycznej oraz wieczystego sojuszu z 
ZSRR.

Podpisa³am siê równie¿ na liœcie 
protestuj¹cej przeciwko przeœladowaniu 
robotników w Radomiu.

Po dziewiêciu latach dojazdów do 
stolicy otrzyma³am z P.A.N.’u przydzia³ na 
mieszkanie w Warszawie, na Kole. Dzieci 
podros³y,  wiêc mo¿liwe siê sta³o 
podró¿owanie z prelekcjami po kraju (po 
koœcio³ach, klubach i fabrykach) oraz 
w y k ³ a d y  i  u d z i a ³  w  n a u k o w y c h  
konferencjach poza jego granicami 
(Francja, Wêgry, Kanada, Algieria). 
Jednoczeœnie redagowa³am wieloautorskie, 
interdyscyplinarne dzie³o “Przemiany 
rodziny polskiej” oraz prowadzi³am badania 
wœród warszawskiej m³odzie¿y licealnej na 
temat domowego œwiêtowania. Owocem 
tych badañ by³a praca habilitacyjna, 
opublikowana, ale nie obroniona z powodu 
wyjazdu z mê¿em na wyk³ady z socjologii 
do Oranu. Opublikowana ksi¹¿ka nosi tytu³ 
“Œwi¹teczne zwyczaje domowe w rodzinie 
wielkomiejskiej”.

Potem - krótki wypad do kraju i 
prze¿ywanie niezapomnianych chwil pod 
bram¹ Stoczni Gdañskiej i nad ³ó¿eczkiem 
narodzonego dwa miesi¹ce wczeœniej 
wnuka. Radoœæ ze œwitu wolnoœci!

Stan wojenny, to sta³y niepokój o kraj i 
o nêkanego przez S.B. syna, zaanga¿owanego ju¿ od koñca lat 
szeœædziesi¹tych (jeszcze w liceum!) w konspiracyjnej walce o wolnoœæ i 
niepodleg³oœæ Polski.

I wreszcie mamy ju¿ wolny kraj oraz cz³onkostwo w Unii Europejskiej 
i NATO. M¹¿, ju¿ od kilku lat profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
zosta³ ambasadorem w Bukareszcie. Dokonuj¹c szalonych wysi³ków, 
zmieni³ oblicze naszej dyplomatycznej placówki z radzieckiej filii na 
prawdziwie polsk¹, bardzo aktywn¹ ambasadê. Dla mnie te¿ by³o tam 
mnóstwo roboty i w kuchni i w salonie. Poza tym organizowa³am w 
rezydencji koncerty muzyki polskiej i rumuñskiej, z udzia³em 
utalentowanej m³odzie¿y obu krajów. Dzieci pracowników ambasady, w 
krakowskich strojach, piêknie œpiewa³y na obchodach 3 - ego Maja, 
organizowanych w bukareszteñskiej Operze dla dyplomatów z ca³ego 
œwiata.

Od dwunastu lat (po œmierci mê¿a) mieszkam w Gdañsku-Osowej. 
Podobno “nie nale¿y przesadzaæ starych drzew”, ale mnie “przesadzanie” 
nie zaszkodzi³o. Myœlê, ¿e sta³o siê tak miêdzy innymi dziêki memu 
zaanga¿owaniu siê w dzia³alnoœci kulturalnej mojej parafii. Przez szereg lat 
œpiewa³am w tutejszym chórze parafialnym (bo “qui cantat - bis orat”) oraz 
pisywa³am felietony dla “Rodziny Osowskiej”. Wiele te¿ satysfakcji 
czerpa³am (i nadal czerpiê) z kontaktów z m³odzie¿¹, której udziela³am (i 
jeszcze udzielam) lekcji jêzyka francuskiego i ³aciny. (Dziwne, ¿e do tak 
sêdziwej nauczycielki m³odzi ludzie maj¹ cierpliwoœæ!)

A wiêc mieszkam tu, w Osowej z rodzin¹, wœród nowych przyjació³ i 
znajomych, no i nieznajomych, ale tak¿e sympatycznych ludzi. Czêsto 
spotykam siê z mi³¹ ¿yczliwoœci¹ osób, z mi³ym uœmiechem dla 
rozpoznawanej widaæ matki Prezydenta. Cieszê siê, ¿e w badaniach, 
dotycz¹cych zaufania obywateli do polityków, Bronka umieszczaj¹ bardzo 
wysoko.

Jadwiga Komorowska

Pisa³am o naszym wêdrowaniu z "Menzlem", ale bez niego ró¿nych 
wêdrówek i podró¿y by³o znacznie wiêcej i mo¿e o niektórych z nich te¿ 
warto wspomnieæ. A wiêc, na przyk³ad o dojazdach z Wroc³awia do 
Poznania w 1949 - tym roku, na seminaria i egzaminy, na Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, w tym tak¿e na obronê pracy magisterskiej z 
socjologii o S³owiñcach w Klukach, nad 
jeziorem £eba. Pracowa³am wtedy we 
Wroc³awiu, w domu Matki i Dziecka 
przy ulicy Krakowskiej i spodziewa³am 
siê  przyjœcia  na  œwiat  naszej  
pierworodnej córki, Marysi. Z tego 
okresu pamiêtam szczególnie wyraŸnie 
pe³n¹ grozy i napiêcia wizytacjê tej 
instytucji przez zespó³ redaktorski 
" Tr y b u n y  L u d u " ,  n a j b a r d z i e j  
stalinowskiego organu prasowego 
PRL'u. Przywo³ani donosem, podjêli siê 
sprawdzenia czy podopieczne tego 
D o m u  s ¹  w y c h o w y w a n e  n a  
komunistycznego “nowego cz³owieka”. 
Prowadz¹c tam œwietlicowe zajêcia, 
nauczy³am je chóralnego œpiewu i 
inscenizacji kilku ludowych piosenek. 
W wielkiej gimnastycznej sali gra³am 
im na fisharmonii,a one popisywa³y siê 
z zapa³em przed licznym gronem 
redaktorskich wizytatorów. Tym jednak 
chodzi³o o coœ zupe³nie innego. 
W³adczym g³osem za¿¹dali zaœpiewa-
nia “Miêdzynarodówki” i “Czeœæ wam 
panowie magnaci”. Tego nie by³o w 
naszym repertuarze, wiêc nast¹pi³a 
groŸna cisza, konsternacja i potêpienie 
moich metod wychowawczych. 
Atmosfera by³a okropna i pewnie 
wyczuwa³o j¹ te¿ niestety moje dziecko. 
Zwolnienia z pracy uniknê³am, udaj¹c 
siê na urlop macierzyñski, po którym 
ju¿ do tej instytucji nie wróci³am.

I znowu by³o podró¿owanie, tym 
razem codzienne, z Obornik Œl¹skich do Wroc³awia, gdzie - ju¿ jako 
magister, otrzyma³am pracê w Ossolineum. W Obornikach mieszkaliœmy u 
moich kochanych Teœciów, w ich domu z ogrodem. Tu, w 1952. roku 
urodzi³ siê Bronek.

Nie mieliœmy mieszkania, wiêc korzystaliœmy z przestrzeni 
mieszkalnej oraz dobroci i ofiarnoœci to jednych, to drugich rodziców. Po 
Obornikach Œl¹skich przysz³a kolej na Poznañ. Przy oczywistych 
niedogodnoœciach tego stanu rzeczy dla osób doros³ych, by³ on bardzo 
korzystny dla najm³odszego pokolenia a zaistnia³a wtedy serdeczna wiêŸ 
miêdzy wnukami i dziadkami przetrwa³a ju¿ na zawsze.

Poniewa¿ socjologia by³a w³adcom PRL’u niepotrzebna, bo byli oni 
przekonani, ¿e marksizm jest recept¹ na wszystko, wiêc pracy trzeba by³o 
szukaæ w innych dziedzinach, wêdrowaæ po ró¿nych zawodach i 
spo³ecznych rolach. W Poznaniu by³am - kolejno - ksiêgow¹ w liceum, 
planist¹ w Fabryce Biletów Kolejowych i lalkark¹ w kukie³kowym Teatrze 
Aktora i Lalki przy ulicy œw. Marcina. Ta ostatnia moja praca podoba³a siê 
bardzo moim dzieciom, które - jako widzowie - prze¿ywa³y z radoœci¹ 
przygody Z³otaszka z przedstawienia “Z³oto króla Megamona” oraz 
dzielnego kotka i innych bohaterów z kolorowego œwiata baœni.
W Poznaniu urodzi³a siê moja druga córeczka, Halutka, ale w³asnego 
mieszkania wci¹¿ nie mieliœmy. Wiêc mój ma³¿onek - by³y partyzant A.K., 
poeta, ekonomista, póŸniej afrykanista - pojecha³ “na podbój” 
mieszkaniowy i zawodowy do Warszawy. Pracê otrzyma³ w Banku 
Inwestycyjnym a “mieszkanie” wynaj¹³ pod Warszaw¹. By³a to 
dziewiêciometrowa kuchnia w drewnianym baraku. Dzieci spa³y w 
futerkach, uszytych pracowitymi rêkami mojej dzielnej i ofiarnej Mamy, a 
Halutka uczy³a siê trudnej sztuki chodzenia na ma³ym stoliku pod oknem, 
bo na pod³odze nie by³o miejsca.
     Znowu doje¿d¿aliœmy do pracy, m¹¿ do Warszawy a ja do kilku 

" A jednak szczêœliwi..."

Z cyklu: POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN

Z najstarszym prawnukiem Stasiem                                grudzieñ 2010 r.
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Niedawno obchodzi³am moje 89 - te urodziny. W wierszu, napisanym 
na tê okazjê, mój syn stwierdzi³:

“...nie by³o ³atwo, byle k¹t w baraku,
klucz na szyi, bieda, ¿ycie w œwiecie braku.
A jednak szczêœliwi, a  jednak cieplutko.
Na przekór z³ym czasom i na przekór smutkom...”

Wiersz takie ma zakoñczenie:
“...bior¹c œwiat za bary i daj¹c mu radê.”
Bra³eœ synu i bierzesz “œwiat za bary”, a ¿ycie jest wci¹¿ nie³atwe. Ale 

teraz, raz jeszcze, wrócê myœl¹ do tego, co by³o dawniej. Chcê bowiem 
wspomnieæ tu o Marii Korni³owiczównie (Medzi), kuzynce mojego mê¿a, 
ciotce naszych dzieci i mojej serdecznej przyjació³ce. Czêsto spêdza³a z 
nami Œwiêta, uczestniczy³a w rodzinnym kolêdowaniu przy pianinie (i 
okazywa³a zdumienie na widok tak sêdziwego instrumentu). A ja Medzi 
jestem ogromnie wdziêczna za jej odwa¿ne wyst¹pienie w procesie 
Czumy, Ziembiñskiego i Bronka w 1979 - tym roku. Mojemu synowi 
zarzucano (sêdzia Kry¿e!) “antypañstwowe” wyst¹pienie przed Grobem 
Nieznanego ¯o³nierza w dniu 11 - go Listopada, gdzie mówi³ o d¹¿eniu 
polskiej m³odzie¿y do niepodleg³oœci i suwerennoœci Polski. Medzia 

powiedzia³a wtedy sêdziemu: “Mój dziadek, gdyby ¿y³, by³by z Bronka 
dumny”.  A jej dziadkiem by³ Henryk Sienkiewicz.

Dzwoni moja komórka i przywo³uje mnie do teraŸniejszoœci. To 
Bronek po nie³atwym, ale piêknym spotkaniu uczestników Weimarskiego 
Trójk¹ta, tak w ostatnich latach zaniedbywanego. Cieszê siê, ¿e mój syn go 
o¿ywia i aktywizuje.

Przedtem dzwoni³a Marysia i Piotruœ. Dzieci i wnuki rodzone i 
“przy¿enione” pamiêtaj¹ o matce i babci, dzwoni¹ i odwiedzaj¹, 
opowiadaj¹ o moich malutkich prawnukach, i razem cieszymy siê ¿yciem, 
a ja jestem bardzo szczêœliwa. Jest taka opowieœæ o chorym su³tanie, 
któremu jako jedyne skuteczne lekarstwo, jego lekarz-czarodziej, zaleci³ 
w³o¿enie na siebie koszuli cz³owieka szczêœliwego. Wys³annicy su³tana 
szukali d³ugo takiego cz³owieka w ca³ym kraju, a¿ wreszcie znaleŸli. 
Chodzi³ po polu i radoœnie œpiewa³. Okaza³o siê jednak, ¿e bardzo chêtnie 
by pomóg³ su³tanowi, ale niestety nie posiada³ koszuli. Ja bym mog³a 
pomóc su³tanowi, bo koszulê posiadam, nie wiem tylko czy by mu nie 
przeszkadza³o, ¿e to koszula damska.

Gdañsk, 6. lutego 2011 

Mi³osierni  w  Parafii
  W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego CARITAS obchodzi³a swoje 
patronalne œwiêto. Bardzo serdecznie dziêkujemy paniom i panom 
zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ naszego Parafialnego Oddzia³u Caritas za 
ich bezinteresownoœæ, która sprawia tak wielu osobom du¿o radoœci. 
Dziêkujemy równie¿ naszym parafianom, którzy dzie³o Caritas wspieraj¹ 
swoimi ofiarami.

"Przepis na ýycie" i "Jan Paweù II"
Z inicjatywy nauczycielek religii: p. Renaty Grochowskiej oraz p. Agnieszki Bernaœ, uczniowie starszych klas Szko³y Podstawowej nr 81 w Osowie 
zmierzyli siê z dwoma – wcale nie³atwymi – tematami:
1. Przepis na ¿ycie - s¹ to prace uczniów klas IV, którzy chc¹ siê podzieliæ przepisem na "DOBRE ¯YCIE".
2. BEATYFIKACJA JANA PAW£A II W OCZACH DZIECI I M£ODZIE¯Y - to prace uczniów klas IV,V i VI .
Wiêkszoœæ prac uczniów mo¿na obejrzeæ w galerii w witrynie parafialnej www.zbawiciel.gda.pl

PODZIÊKOWANIE
   Parafialny Oddzia³ CARITAS bardzo dziêkuje za ofiary z³o¿one w 
skarbonkach Ja³mu¿ny Wielkopostnej – zebrano kwotê 11461 z³, która w 
ca³oœci wykorzystana bêdzie przez Parafialny CARITAS na wspieranie 
autentycznie potrzebuj¹cych. Z 600 szt. rozprowadzonych skarbonek w 
Wielk¹ Sobotê zwrócono 283 szt. czyli prawie 50% rozprowadzonych. 
Serdeczne BÓG ZAP£AÆ.

W poprzednim tygodniu w naszej Parafii odbyùa siæ 
Uroczystoúã I. Komunii úwiætej. W sobotæ, 7 maja, podczas 

30uroczystej mszy úwiætej o godzinie 10 , po raz pierwszy do 
Stoùu Eucharystycznego przystàpiùo 23 chùopców i 27 
dziewczàt. W niedzielæ, 8 maja – 19 chùopców i 15 dziewczàt.

Dzieciom ýyczymy radoúci i pokoju, pùynàcych z 
przyjaêni z Jezusem Eucharystycznym. Niech przyjmujà Go 
do swego serca jak najczæúciej. Rodzicom, rodzeñstwu i 
krewnym dziêkujemy za zaanga¿owanie w przygotowanie 
tego piêknego wydarzenia. Dziêkujemy serdecznie ks. 
Bogdanowi za ca³oœciowe przygotowanie dzieci poprzez 
katechezê i æwiczenia oraz koncepcjê i wykonanie wystroju, 
a tak¿e przygotowanie Uroczystoœci. 

I  KOMUNIA  NASZYCH  DZIECI

Grupa sobotnia Grupa niedzielnaFoto M..Feldzensztajn Foto M..Feldzensztajn 
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

równie¿ w czasie pielgrzymek papieskich do ojczystego Kraju, zachêca³ 
m³odzie¿, rodziców i wychowawców do dzia³ania w harcerstwie i na rzecz 
harcerstwa. W czasie pielgrzymki  w 1999 roku beatyfikowa³ , a w 2002 
roku og³osi³ Patronem Harcerzy Polskich, bohaterskiego ksiêdza- harcerza  
b³. Wincentego, Franciszka Frelichowskiego. Tym aktem jednoznacznie 
Papie¿ zachêca³ polskich ksiê¿y do anga¿owania siê na rzecz 
wychowania katolickiego m³odzie¿y w ramach harcerstwa ! Drugim 
wa¿nym  wydarzeniem by³o og³oszenie przez Senat III RP  roku 2008. jako 
Roku Za³o¿ycieli Harcerstwa Polskiego, Olgi i Andrzeja Ma³kowskich. Nie 
daj¹cym siê przeceniæ wydarzeniem, najdobitniej sankcjonuj¹cym  
istnienie pluralizmu organizacji harcerskich w III RP i ich 
równouprawnienia by³o objêcie  Honorowym Protektoratem Prezydenta 
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej wszystkich czterech zarejestrowanych 
organizacji harcerskich w Polsce, imiennie : Zwi¹zku Harcerstwa 
Polskiego, Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” -FSE oraz Stowarzyszenia 
Harcerskiego. Dokona³ tego aktu w 2008 roku /po raz pierwszy w takim 
zakresie/ Prezydent RP, Prof. Lech Kaczyñski!

Dwie najwiêksze organizacje harcerskie Polski- ZHP i ZHR- 
uczestniczy³y licznie w 2007. roku, w Jubileuszowym  Jamboree  Skautów 
w Wielkiej Brytanii, w 100.rocznicê pierwszego ich obozu na wyspie 
Brownsea, prowadzonego przez Pierwszego Skauta Œwiata, gen. Roberta 
Baden-Powella, póŸniejszego Lorda Gilwell.

Ale ostatnie wspominane lata nie oszczêdzi³y polskim harcerkom i 
harcerzom udzia³u równie¿ w wydarzeniach tragicznych III RP.  Na zawsze 
do Historii Harcerstwa Polskiego wpisze siê katastrofa polskiego samolotu 
w Smoleñsku, w wyniku której œmieræ ponios³o 96 wspania³ych Polaków, w 
wiêkszoœci by³ych Harcerek i Harcerzy, w tym w/wymieniony œp. Prezydent 
Lech Kaczyñski-Wielki Sponsor i Patron wspó³czesnego harcerstwa  
polskiego oraz œp. Harcmistrz RP, Prof. Ryszard Kaczorowski, ostatni 
Prezydent RP na UchodŸctwie, wspó³twórca  i wieloletni Przewodnicz¹cy 
emigracyjnego „Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju”  
/ZHP pgK/.

Wszyscy wymienieni na zakoñczenie tej Historii Harcerstwa 
Polskiego- w niniejszym odcinku-wspó³czeœni  Wielcy Polacy, kieruj¹c 
siê g³êbokim patriotyzmem,  realizowali ci¹gle aktualne przes³anie 
„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie ” !                                                                       
/ , Cytat z ksiêgi V., wchodz¹cej w sk³ad 
renesansowego dzie³a z 1551 r. pt. " "/.  

Gdañsk, w marcu 2011.roku                                 Mieczys³aw Czajkowski

Andrzej Frycz Modrzewski
O poprawie Rzeczypospolitej

Historia Harcerstwa Polskiego
odc. 18 (zakoñczenie)

Jest rok 2011. Sto lat od 
powstania pierwszych grup 
harcerskich w Polsce /jeszcze 
pod zaborem/. W sierpniu br. 
odbêdzie siê w Krakowie-
£agiewnikach Jubileuszowy Zlot 
organizowany przez Zwi¹zek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 
zlocie wezm¹ udzia³ równie¿ 
inne, powsta³e po 1990. roku 
organizacje harcerskie, kieruj¹ce 
s i ê  c h r z e œ c i j a ñ s k o -  
patriotycznymi wartoœciami i 
p o d o b n y m i  m e t o d a m i  
operacyjno-wychowawczymi. 
Pe³noprawnymi uczestnikami 

Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa „Ca³ym ¯yciem — przygoda 
XXI” bêd¹ , oprócz ZHR : Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza”- FSE /Federacji Skautingu Europejskiego/,  Stowarzyszenie 
Harcerskie oraz podopieczne ZHR-u agendy ZHP pgK /poza granicami 
kraju/: ZHP n L /na Litwie/ i ZHP n U /na Ukrainie/.       Chêæ udzia³u w 
Zlocie ze strony ZHR zg³osi³y 574 jednostki grupuj¹ce przesz³o 4000 
cz³onków. Wszystkich, którzy chcieliby poznaæ wiêcej szczegó³ów 
Komenda Zlotu zaprasza na stronê internetow¹:         
Niestety, krajowe ZHP nie bêdzie uczestnikiem tego zlotu, gdy¿ „swój” 
Zlot Jubileuszowy zorganizowa³o, te¿ w Krakowie – na B³oniach, rok 
wczeœniej, w 2010.
    Minione dwudziestolecie III RP, charakteryzuj¹ce siê trudem 
odbudowy polskiego harcerstwa, obfitowa³o jednak w liczne wa¿ne 
wydarzenia, pozytywnie wspomagaj¹ce lub przynajmniej maj¹ce 
wspomagaæ proces tej odbudowy i to solidnej odbudowy! Rozumieli tê 
potrzebê Najwybitniejsi Polacy! Przede wszystkim Polski Papie¿, Jan 
Pawe³ II, który wiele razy  w czasie spotkañ z rodakami w Rzymie, jak 

www.100latharcerstwa.pl

NASI  MINISTRANCI  ZAJÊLI  8 MIEJSCE 
NA  15  DRU¯YN STARTUJ¥CYCH  

     W sobotê 9 kwietnia w Hali Widowiskowo Sportowej w Luzinie odby³y 
siê ostatnie mecze w ramach II Cyklu w Halowej Pi³ce No¿nej S³u¿by 
Liturgicznej – KNC24 CUP z naszej diecezji. W eliminacjach, które mia³y 
miejsce 4 i 11 grudnia 2010 roku na NiedŸwiedniku,  wziê³o udzia³ 15 
dru¿yn z czego 12 dosta³o siê do dalszej gry. Podczas tych Eliminacji jedna 
dru¿yna z naszej parafii, a mianowicie „Ministranci w wieku szko³y 
podstawoej”, zakwalifikowali siê do udzia³u w kolejnych trzech meczach 
w tym Cyklu. Tak oto przebiega³y kolejne trzy mecze, a mianowicie:

I Mecz odby³ siê dnia 5.02.2011 na Zaspie po rozegranych meczach z 
Parafiami: Œw. Krzy¿ – Gdañsk Witomino, Œw. Jadwigi – Bojano i Œw. 
Wawrzyñca – Luzino, w ogólnej klasyfikacji I Meczu zajêliœmy 8 miejsce.

II Mecz odby³ siê dnia 5 marca – miejsce Gdañsk Orunia tym razem 
graliœmy z Parafi¹: Œw. Jadwigi – Bojano, Zes³ania Ducha Œwiêtego – 
Sopot, Œw. Ojca Pio – Ujeœcisko i Œw. Kazimierza – Zaspa, tu równie¿ w 
ogólnej klasyfikacji II Meczu utrzymaliœmy siê na 8 miejscu.
Podczas III Meczu, który mia³ miejsce 9 kwietnia w Luzinie graliœmy z 
Parafi¹: Œw. Maksymiliana – Gdañsk, Œw. Jadwigi – Bojano i Œw. Krzy¿a – 
Witomino. Tym razem uda³o nam siê wywalczyæ 7 miejsce.
    -Po zaciêtej walce naszych pi³karzy :Jakuba Grzywacza, Micha³a 
Zelewskiego, Jakuba i Bartosza Czaji, Konrada Ebla, Karola 
Jaszewskiego, Piotra Zieliñskiego, Marka Sobieraja i Jakuba 
Œmigielskiego w ogólnej klasyfikacji II Cyklu w Halowej Pi³ce No¿nej 
S³u¿by Liturgicznej – KNC24 CUP naszej diecezji zajêliœmy 8 miejsce z 
wynikiem 16 punktów (5+5+6).

Pierwsze miejsce zajê³a Parafia œw. Krzy¿a – Gdynia Witomino (34 
punkty). Ta dru¿yna weŸmie udzia³ w VI MISTRZOSTWACH POLSKI 
S£U¯BY LITURGICZNEJ w Pi³ce no¿nej halowej o puchar “KnC” 1 i 2 
maja tego roku w Gdañsku.

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(marzec i kwiecieñ 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Ma³gorzata Lipiñska     13.03.2011
Tomasz Lipiñski     13.03.2011
Aurelia Theresa Zuliani     13.03.2011
Maria Kopaczewska     13.03.2011
Adrian Hering    10.04.2011
GretaRegina Laskowska    10.04.2011
Jan Zygmunt B¹bel    24.04.2011
Wojciech Tomasz Ab³aczyñski    25.04.2011
Mi³osz Arfa    25.04.2011
Jakub W³adys³aw Kleina    25.04.2011
Zuzanna Gac    25.04.2011
Mateusz Krzysztof Gajewski    25.04.2011
Julia Natalia Marsza³ek    25.04.2011
Amelia Anna Marsza³ek    25.04.2011
Igor Adamus    25.04.2011
Krzysztof Karol Miecznik    25.04.2011
Alina Wiktoria Wronka    25.04.2011

Sakrament Bierzmowania przyjê³o:  109 osób  21.03.2011

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Arkadiusz Smó³kowski i Joanna Ko³odziñska   26.03.2011
Andrzej Marek Bojarski i Aleksandra Magdalena Feldzensztajn  30.04.2011
Adam Jakub Budny i Marzena Aleksandra Mang  30.04.2011

Do Pana odeszli:
Kazimierz Œwierczyñski  l.64
Marian Wac³aw Uzarczyk  l.70
Aleksandra Wilczewska  l.8
Andrzej Waldemar Kasprzyk  l.59
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