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W pi¹tek 10.lutego, w 
dolnym, ogrzewanym 
nadmuchowo koœciele, 
odprawiona zosta³a 
przez Ksiêdza Probosz-
cza msza œw. w intencji 
chorych z naszej parafii. 
Uczestniczy³o w tej 
mszy ponad dziewiêæ-
dziesi¹t osób, w wiêk-
szoœci chorych. Niektó-
rych chorych przywieŸli 
s a m o c h o d a m i  i c h  
krewni lub s¹siedzi. 

Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci czyni³ 
niewielki zespó³, z³o¿ony z m³odzie¿y 
EFFATHY. W czasie Mszy udzielono 
w s z y s t k i m  S a k r a m e n t u  C h o r y c h .  
Sakramentu tego udziela³o naszych  czterech 
duszpasterzy. Na zakoñczenie Mszy, przed 
b³ogos³awieñstwem ogólnym, Ksi¹dz 
Proboszcz pob³ogos³awi³ ka¿dego chorego 
indywidualnie Najœwiêtszym Sakramentem. 
Po mszy zaproszono chorych do Betanii, 
gdzie parafialny Zespó³ CARITAS 
przygotowa³ kanapki, ciasta oraz kawê i 
herbatê.

KALENDARIUM  LITURGICZNE
do dnia 13. marca 2011 r.

14.02  Œwiêto œw. Cyryla i œw. Metodego - patronów Europy

22.02  Œwiêto KATEDRY ŒW. PIOTRA

04.03  Œwiêto KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

20.02  VII NIEDZIELA ZWYK£A

27.02  VIII NIEDZIELA ZWYK£A

06.03  IX NIEDZIELA ZWYK£A

23.02  Wspomnienie œw. Polikarpa, biskupa i mêczennika oraz
           b³. S.W. Frelichowskiego, prezbitera i mêczennika

07.03  Wspomnienie œw. Mêczennic Perpetuy i Felicyty
09.03  ŒRODA POPIELCOWA
13.03  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PROPOZYCJA  UTWORZENIA
KLUBU  DYSKUSYJNEGO

    W ramach dzia³alnoœci kawiarenki BETANIA powsta³ 
pomys³ zainicjowania w Osowej spotkañ – rozmów o szeroko 
pojêtej tematyce spo³eczno-kulturalno-religijnej. Ci, z Pañstwa 
którzy zechcieliby do³¹czyæ do grupy inicjatywnej 
przedsiêwziêcia lub maj¹ propozycje dotycz¹ce przysz³ych 
tematów spotkañ ewentualnie pomys³y dotycz¹ce osób, które 
zgodzi³yby siê wyst¹piæ na nich jako prelegenci, proszeni s¹ o 
telefoniczny, b¹dŸ mailowy kontakt z Panem Andrzejem 
Tele¿yñskim;   tel. (58) 552 74 12 (w godz. popo³udniowych), 
e-mail  a.telezynski@wp.pl 

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2010):
£aski chrztu dost¹pili:
Igor Krzysztof Mateja   09.01
Filip Obrêbów   09.01
Martyna Bogalecka   16.01

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Przemys³aw Marcin Puszkiewicz i Magdalena Barbara Rzepnikowska   29.01

Do Pana odeszli:
Gra¿yna Okrój    l. 55
Ronald Siciñski   l. 79
Alina Stanis³awska Skupiñska   l. 91
Jan Szczodrowski   l. 75
Józef Ellwardt   l. 75

Poczêstunek w BetaniiIndywidualne b³ogos³awieñstwo

Udzielanie Sakramentu Chorych Zespó³ m³odzie¿owy
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tonów. Naszemu "Menzlowi" przyby³ wiêc jeszcze jeden, nota bene zdolny 
i chêtny do nauki, u¿ytkownik.

Nauczyciele - póŸniej ju¿ cywile - byli ró¿ni, a w nauce muzyki 
bywa³y nieraz d³ugie przerwy, bo nauka szkolna i ruch na œwie¿ym 
powietrzu (rowery, sanki, ³y¿wy...) by³y priorytetami. Ale jednak doœæ 
czêsto siadaliœmy na zakrêcanym taborecie, ¿eby zagraæ jakieœ ulubione 
utwory, no, a w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - kolêdy i "Weso³y na dziœ 
dzieñ nasta³" - na Wielkanoc. Ale zanim pierwszego dnia œwi¹t 
wielkanocnych ktoœ z nas zd¹¿y³ zasi¹œæ przy fortepianie, to ju¿ wczesnym 
rankiem do dziecinnego pokoju wkracza³ Tatuœ i bardzo weso³o œpiewa³ o 
tym nastaj¹cym nam weso³ym dniu. Do dziœ pamiêtam, wywo³an¹ tym 
tatusiowym œpiewem, moj¹ radoœæ i myœlê, ¿e to w³aœnie w takich chwilach 
w sercach dzieci mocniej rozkwita, tak w ¿yciu potrzebny, optymizm.

Bardzo lubiliœmy, gdy do pianina zasiada³a Mamusia. Gra³a bez nut, z 
pamiêci ró¿ne dawne utwory, a wœród nich patriotyczne pieœni, których 
nauczy³a moj¹ Mamê Jej ciocia Pelasia, jeszcze w czasach zaborów. Na 

fortepianie uczy³a siê zreszt¹ ju¿ w dzieciñstwie, 
przed I - sz¹ Wojn¹ Œwiatow¹, w Ro¿entalu, gdy by³ 
dobrobyt, s³u¿ba i domowe nauczanie. Wtedy obie 
najstarsze córki moich Dziadków - ciocia Stefka i 
moja Mama - uczy³y siê tak¿e jêzyka polskiego a¿ do 
perfekcji w s³owie i piœmie. M³odsze rodzeñstwo, 
chowane w bardzo trudnych wojennych i 
powojennych warunkach, ju¿ lekcji muzyki nie 
pobiera³o.

Ale rodzina by³a muzykalna, tak¿e Ojciec 
Mamusi gra³ ³adnie na fortepianie (s³ysza³am Jego grê 
w czasie odwiedzania Rudna, gdzie Dziadkowie 
,mieszkali po utracie Ro¿entala). No, a moja Mama 
wysz³a przecie¿ za muzyka, tak, jak ja - za poetê!
W 1937-ym roku w naszym poznañskim saloniku, na 
- krêconym przez nas czêsto dla zabawy - taborecie, 
siada³o ju¿ (kolejno!) troje muzycznych adeptów, bo 
tak¿e siedmioletnia Lidzia zaczê³a uczêszczaæ na 
lekcje do naszej s¹siadki, pani Sikorskiej, na drugie 
piêtro domu przy ulicy Che³moñskiego 18. Tak to nasi 
Rodzice dbali o umuzykalnienie dzieci, za co Im 
jestem bardzo wdziêczna.
       Nadszed³ rok 1939 - ty, a wraz z nim - nasz wyjazd 
latem do Wilna. Rodzice sprzedali wybudowan¹ 

Jadwiga Komorowska

W domu moich Rodziców we framudze kuchennych drzwi wisia³a 
"sarnia nó¿ka" z cienkimi rzemyczkami. Mia³a byæ dla dzieci przestrog¹ 
przed pope³nieniem niegrzecznoœci i wykroczeñ, postrachem - podobnie 
jak i szeroki oficerski pas naszego Tatusia. Jeden i drugi rekwizyt 
pozostawa³ jednak tylko w sferze symbolicznej czy teoretycznej, gdy¿ w 
praktyce wogóle ich nie stosowano.

Prawdopodobnie nieprzyzwyczajona do kar cielesnych, póŸniej w 
szkole bardzo prze¿ywa³am uderzenie linijk¹ "w ³apê" na lekcji rysunku za 
zapomnienie pude³ka kredek. D³ugo czu³am "palenie" na spodzie d³oni, ale 
cierpia³a g³ównie moja godnoœæ i ambicja. Do dziœ ( a by³o to 80 lat temu) 
pamiêtam nazwisko nauczycielki, która mnie wtedy uderzy³a: 
Motylewska. "Nomen" nie jest tutaj "omen" i nie kojarzy mi siê z 
motylkiem, bo uderzenie by³o bardzo mocne.

A wiêc w domu nie dostawaliœmy "lania", ale 
pewien system kar i nagród funkcjonowa³. Zdarza³o 
siê wiêc, ¿e od czasu do czasu stawaliœmy w k¹cie, 
w saloniku przy pianinie. Pamiêtam, jak w wieku 
chyba oœmiu lat, stoj¹c w k¹cie, rozprasza³am nudê 
tej sytuacji obserwowaniem gry œwiat³a na czarnej 
politurze pianina i zielonej œcianie salonika.
       Pierwsze lekcje gry na tym instrumencie dawa³ 
mi muzykalny ¿o³nierz, cz³onek wojskowej 
orkiestry 57 -go pu³ku piechoty w Poznaniu. Nieco 
póŸniej, mój m³odszy ode mnie brat zacz¹³ pobieraæ 
lekcje gry na skrzypcach, poniewa¿ w zamyœle 
Rodziców mieliœmy stanowiæ domowy muzyczny 
zespó³. Niestety, zespó³ taki nigdy nie powsta³, bo 
nauka gry na skrzypcach wkrótce siê zakoñczy³a. 
Przez jakiœ czas z saloniku do uszu domowników 
dochodzi³y czêsto doœæ skrzekliwe dŸwiêki 
skrzypiec, przerywane donoœnym g³osem 
nauczyciela: " wy¿ej, ni¿ej ... wy¿ej, ni¿ej..." i tak 
na przemian, przez ca³y czas trwania lekcji. W 
koñcu jednak stwierdzono, ¿e mojemu braciszkowi 
lepiej pójdzie gra na fortepianie, bo tu nie trzeba 
usilnie poszukiwaæ odpowiednich wysokoœci 

Nasze - z "Menzlem" - wêdrowanie

Zamiast  wywiadu...
Pani¹ Jadwigê Komorowsk¹ zna wielu naszych parafian, zw³aszcza ze 

starszego pokolenia osowian. Ma w naszej dzielnicy wielu znajomych i 
przyjació³. Dobrze znaj¹ j¹ cz³onkowie chóru parafialnego, w którym Pani 
Jadwiga œpiewa³a. By³a tak¿e cz³onkiem redakcji Rodziny Osowskiej. W 
naszym archiwum zachowa³o siê zdjêcie ca³ego zespo³u redakcyjnego z 
roku 2000 na którym, po lewej rêce ksiêdza Wiesia, stoi Pani Jadwiga 
(zdjêcie obok). Otó¿, pocz¹wszy od numeru 42 z marca 2000. roku, w 
którym to numerze umieœci³a swój felieton o tytule "Wiara a religijnoœæ", 
do numeru 76 z lutego 2004. roku, w którym znajdziemy felieton pod 
tytu³em "Kilka uwag o korupcji", Pani Jadwiga opublikowa³a w naszej 
gazetce 30  felietonów. W tym pokaŸnym dorobku s¹ felietony z cyklu 
"Przybli¿enia" z cyklu "¯ycie rodzinne" oraz ostatnia seria felietonów z 
cyklu "Zbli¿enia". W felietonach tych, dotycz¹cych wielu zagadnieñ 
religijnych, spo³ecznych i kulturalnych, Pani Jadwiga wykorzysta³a 
wykszta³cenie socjologiczne oraz swoje doœwiadczenie ¿yciowe. Niestety, 
od 2004 roku brakuje nam Jej felietonów w naszej gazetce.

W bie¿¹cym roku postanowiliœmy, w ramach naszego cyklu 
"Poznajmy naszych Parafian", przeprowadziæ wywiad z Pani¹ Jadwig¹ . 
Oprócz tego, ¿e jest mieszkank¹ Osowy, jest obecnie matk¹ Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a wiêc tym bardziej taki wywiad zaciekawi naszych 
Czytelników. Zwróciliœmy siê wiêc z propozycj¹ do Pani Komorowskiej. 
Otrzymaliœmy propozycjê, aby zamiast wywiadu opublikowaæ jej gotowe  
zapiski na temat historii jej rodziny, które sporz¹dzi³a na proœbê swej córki. 
Oczywiœcie, z wdziêcznoœci¹ przyjêliœmy do opublikowania felietony Pani 
Jadwigi, bo od 2004 roku Jej tekstów nie drukowaliœmy.
       A wiêc, zamiast wywiadu, opublikujemy najpierw w dwóch czêœciach, 
felieton zatytu³owany "Nasze - z "Menzlem" - wêdrowanie w którym, na 
kanwie podró¿y pianina marki "Menzel", Pani Jadwiga opisuje dzieje swej 

rodziny. PóŸniej wydrukujemy uzupe³nienie tego tekstu, którym bêdzie 
felieton zatytu³owany " A jednak szczêœliwi ...".

Redakcja

Z cyklu: POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN
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Nasz Chór w Katedrze 
     W naszej chórowej bibliotece mamy  sporo kolêd, natomiast 
opracowanych i œpiewanych przez chór mamy dwadzieœcia szeœæ. Tak 
bogaty repertuar sprawia, ¿e rokrocznie jesteœmy zapraszani z tym 
programem w ró¿ne strony. W tym roku uda³o nam siê w naszej parafii 
zaœpiewaæ a¿ dwukrotnie /Drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz w 
Œwiêto Trzech Króli/. Kolêdowaliœmy tak¿e w naszej s¹siedniej parafii u 
Œw. Polikarpa, w parafii p.w. Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Korony 
Polskiej w Lublewie Gdañskim a zakoñczyliœmy œpiewaniem w naszej 
Oliwskiej Katedrze na sumie i póŸniej po mszy wykonaliœmy mini koncert. 
Równie¿ wspólnie z chórem katedralnym zaœpiewaliœmy w ostatni 
kolêdowy pi¹tek, a nastêpnie mieliœmy przyjemnoœæ podzieliæ siê 
wspólnie op³atkiem. Wszêdzie mieliœmy satysfakcjê i radoœæ nie tylko ze 
œpiewania, ale równie¿ z przekazywanych nam przez s³uchaczy ich 
wra¿eñ, uniesieñ oraz uwag i ¿yczeñ co do przysz³oœci. Wszystkie te 

pozytywne przekazy 
u t r w a l i ³ y  w  n a s  
p r z e k o n a n i e ,  ¿ e  
wykonujemy dobr¹ i 
oczekiwan¹ pracê, ¿e 
nasza dzia³alnoœæ jest 
potrzebna i wnosi 
wiele dobra w nasze 
¿ycie.
   Nasz wystêp w 
katedrze zas³uguje na 
p o œ w i ê c e n i e  m u  
jeszcze kilku s³ów, 
gdy¿ by³  to  nasz 

premierowy w tym miejscu. Po raz pierwszy wyst¹piliœmy na chórze pod 
s³ynnymi organami oliwskimi i przy ich akompaniamencie. Œpiewaliœmy 
tam g³ównie kolêdy polskie, w tym parê naszego patrona ks. prof. Józefa 
Orszulika. Znalaz³y siê tak¿e w naszym wykonaniu utwory: Kanon Alleluja 
W.A. Mozarta, Preludium J.S.Bacha oraz Adeste Fideles J. Readinga. Nasze 
œpiewanie i dobór repertuaru sprawi³y, ¿e graj¹cy na organach prof. Roman 
Perucki chêtnie i z du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czy³ siê do wspólnego 
muzykowania. Jesteœmy mu za to wdziêczni 
i dumni, ¿e wszystko siê tak dobrze uda³o. 
Po zejœciu z chóru zbieraliœmy gratulacje od 
ró¿nych ludzi /tak¿e turyœci/, a przede 
wszystkim od ksiêdza proboszcza parafii 
katedralnej oraz od cz³onków ich chóru. 

K o ñ c z ¹ c  p r a g n ê  p o n o w n i e  
poinformowaæ, ¿e póŸn¹ jesieni¹ tego roku 
nasz chór bêdzie obchodzi³ swój jubileusz 
30-lecia i dlatego ca³y czas apelujemy o 
wsparcie naszego zespo³u. Wsparcie to 
mo¿e byæ poprzez zapisanie siê do naszego 
chóru i czynne w nim uczestnictwo, a tak¿e 
poprzez przekazanie nam wystêpuj¹cego w 
rozliczeniach podatkowych 1%, gdy¿ 
zostawiaj¹c t¹ decyzjê fiskusowi tak 
naprawdê nie wiemy na co te nasze podatki 
zostan¹ przeznaczone. Mo¿e po prostu Ÿle 
wydane na finansowanie zbyt rozbudowanej 
administracji, czy inne nieracjonalne cele. 
Mo¿e realizowana przez nas kultura 
muzyczna jest godna wsparcia. 

Prezes Stowarzyszenia – Konrad Hoga

przed rokiem willê przy ulicy Senatorskiej 23 i Mama z dzieæmi 
przeprowadzi³a siê do Wilna. Tatuœ nie zd¹¿y³ do nas do³¹czyæ, bo 
wybuch³a II -ga Wojna Œwiatowa, w której walczy³ nad Bzur¹ a potem 
przebywa³ w oflagach: Holstein, Arnswalde i Grossborn.

"Wilhelm Menzel" pojecha³ z nami. By³ bardzo starannie opakowany i 
ostro¿nie transportowany dla unikniêcia rozstrojenia instrumentu. Stan¹³ w 
naszym nowym mieszkaniu, w domu przy ulicy Antokolskiej 111, na 
pierwszym piêtrze. Mamusia kupi³a ten dom w wielkim poœpiechu - z 
powodu szalej¹cej dewaluacji z³otówki. Nie by³a to ju¿ ¿adna willa, tylko 
dom drewniany na kamiennej podmurówce ale z doœæ du¿ym ogrodem.

Lato w tym roku by³o s³oneczne i bardzo cieszy³am siê piêknem 
przyrody w ogrodzie i nad brzegami Wilii, do której by³o bliziutko. 
Wieczorami po rzece p³ywa³y ³ódki z rozœpiewan¹ m³odzie¿¹ i 
migotliwymi dŸwiêkami "band¿olek" (banjo). Zachodz¹ce s³oñce to 
z³oci³o, to zalewa³o purpur¹ g³adk¹, 
spokojn¹ powierzchniê rzeki.

A by³y to ostatnie wieczory przed 
wybuchem wojny i nadejœciem zmory 
niewolnictwa. Ju¿ 17 - tego wrzeœnia 
ogarnê³a nas ona na d³ugo, wbijaj¹c nam 
sowiecki "nó¿ w plecy". Tego dnia 
wracaliœmy we dwójkê ze Zbyszkiem od 
Babci Karoliny (która n.b. poczêstowa³a 
nas pysznymi plackami kartoflanymi) przez 
most Strategiczny na Antokol. Ju¿ z oddali 
widaæ by³o jakiœ wzmo¿ony ruch na moœcie 
a u jego wylotu trzymali wartê w pe³ni 
uzbrojeni nasi ¿o³nierze. Poinformowali 
nas,  ¿e nasz¹ wschodni¹ granicê 
przekroczy³a Armia Czerwona. Od tego 
dnia nasze rzeczy, spakowane w walizkach, 
przygotowane by³y na wywózkê do 
Kazachstanu lub na Syberiê. Narazie jednak 
dziwnym trafem (rodzina wojskowa!) nas 
to omija³o i ¿ycie - choæ zniewolone - 
toczy³o siê nadal na Antokolu.

Mama zapisa³a Lidziê do szko³y, a 
mnie do Konserwatorium na naukê œpiewu 
solowego - ja ju¿ w maju zda³am maturalny 
egzamin. Dlaczego na œpiew? "Przecie¿ 
lubisz œpiewaæ" - mówi³a Mama - "masz 
³adny g³os, dlaczego go nie kszta³ciæ?" 

æwiczeñ pianina zdawa³a siê potwierdzaæ s³usznoœæ macierzyñskiej 
decyzji. No, wiêc po zdaniu egzaminu, zosta³am na œpiew przyjêta i choæ na 
Wilii ju¿ nie p³ywa³y rozœpiewane ³odzie, to w domu i w muzycznej szkole 
czasem œpiewano. I ja tak¿e mimo wszystko œpiewa³am: wokalizy, 
operowe arie, pieœni i piosenki partyzanckie.

W czasie wojny Wilno przechodzi³o z r¹k do r¹k. Najpierw Niemcy i 
Litwini, potem Sowieci i Litwini, znowu Niemcy i znowu Sowieci. Oboje 
ze Zbyszkiem pracowaliœmy zarobkowo (on w piekarni a ja w szpitalu) i 
uczyliœmy siê na tajnych kompletach. Zbyszek koñczy³ naukê licealn¹, a ja 
ukoñczy³am I - szy rok medycyny i zda³am egzamin z ostelogii. Do dziœ 
wiem, ¿e dolna szczêka nosi dŸwiêczn¹ nazwê ³aciñsk¹: mandibula.

Jednoczeœnie dzia³aliœmy w konspiracji. Zbyszek, po tajnym 
wojskowym przeszkoleniu, poszed³ do partyzantki, do IV - tej Brygady 
Armii Krajowej dowodzonej przez Ronina. Walczy³ bardzo dzielnie i 

cudem unikn¹³ œmierci, gdy upad³ potkn¹wszy 
siê o korzeñ sosny, a tu¿ nad jego g³ow¹ w tym 
momencie przelecia³a seria pocisków 
cekaemu. Ja zosta³am na Antokolu jako 
³¹czniczka AK. Póki konserwatorium by³o 
czynne (nauka - w jêzyku litewskim) mog³am, 
wraz z moj¹ przyjació³k¹ Hal¹ Kondratowicz, 
nosiæ "bibu³ê", granaty i karabinowe czêœci w 
skrzypcowych futera³ach. Potem ju¿ tylko w 
torebce i torbach ró¿nej wielkoœci.

Im d³u¿ej trwa³a wojna i niewola, tym 
rzadziej  "Menzel"  s ³u¿y³  do gry i  
akompaniamentu. Ale - jak to przypomnia³ mi 
Bronek - przez ca³y czas s³u¿y³ swoj¹ tyln¹ 
œcian¹ jako skrytka dla suchych kie³bas i po³ci 
s³oniny, przywo¿onych przez Mamusiê z Jej 
wypraw na wieœ, gdzie odbywa³ siê handel 
wymienny. Pieœni partyzanckie œpiewa³o siê 
zwykle a capella, cichutko, ale z wiar¹ w 
zwyciêstwo. DŸwiêki pianina mog³y 
w y j ¹ t k o w o  t o w a r z y s z y æ  n a s z e m u  
œwi¹tecznemu kolêdowaniu, ale ju¿ nie 
pieœniom patriotycznym - "Warszawiance", 
"Majowej  Ju t rzence"  czy  p ieœniom 
legionowym.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze biuletynu
Z najm³odszym prawnuczkiem                          wrzesieñ 2010 r.
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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 .

B³. Ks. S.W. Frelichowski w Osowej
"... Niech stanie siê dla was patronem, nauczycielem 
szlachetnoœci i orêdownikiem pokoju i pojednania ..." 

Jan Pawe³ II 
Toruñ 7.06.1999, nabo¿eñstwo beatyfikacyjne

B³. Ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski  jest patronem 
harcerskiej rodziny, zatwier-
dzonym 20 IX 2002 Dekretem 
watykañskiej Kongregacji ds. 
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny 
Sakramentów. Mimo to nadal jego 
obecnoœæ, w harcerskich i ogólnie 
m³odzie¿owych metodach pracy 
nad rozwojem duchowym, jest 
nik³a. Œrodowiska przypominaj¹ 
sobie o Frelichowskim w lutym, 
aby zaraz potem o nim zapomnieæ 
na ca³y rok. To stwierdzenie to 
oczywiœcie ma³a prowokacja, ale 
czy nie jest trochê tak, ¿e nasz 
nowy Harcerski Patron nie 
przekonuje do podejmowania 
zadañ maj¹cych na celu poznanie 
J e g o  d u c h o w e j  d r o g i  d o  
doskona³oœci? Albo czy raczej my 
nie zapominamy o Druhu Wicku? 

Czy to my nie potrafimy przekonywaæ? Czy wiemy dlaczego On tak 
naprawdê sta³ siê b³ogos³awionym, dlaczego mo¿emy traktowaæ Go jako 
wzór postêpowania? Czy znamy Jego s³owa, myœli, pogl¹dy? I Jego 
dzia³anie?”

 Druh Wicek – m³ody radosny ch³opak, harcerz i ksi¹dz, „którego 
mocny charakter, niezachwiana wiara i wytrwa³oœæ zaprowadzi³y do 
œwiêtoœci, mo¿e byæ dla nas autorytetem: by³ naturalny, i mimo trudnoœci 
czasów, w jakich przysz³o mu ¿yæ, do koñca pozosta³ wierny idea³om, o 
których mówi³ i w które wierzy³”. „Zatem, Druhu Wicku, poka¿ nam 
swoj¹ drogê...!”

Zespó³ wychowania duchowego i religijnego G³ównej Kwatery ZHP

  W 2004 roku w 
Osowej, w bocznej kaplicy 
dolnego  koœcio³a Parafii 
Chrystusa Zbawiciela, w 
specjalnie wybudowanym i 
konsekrowanym przez J.E. 
Arcybiskupa Tadeusza 
Goc³owskiego o³tarzu, 
umieszczone zosta³y relik-
wie B³ogos³awionego- 
Patrona Harcerstwa Pol-
skiego.  Osowska Parafia 
zosta³a wyró¿niona, otrzy-
muj¹c te Relikwie jako 
jedyna w Trójmieœcie. Sta³o 
siê to jakby „na kredyt”, 
gdy¿ Osowa jest do tej pory 
jedynie  potencja lnym 
oœrodkiem silnego ruchu 
harcerskiego. „Szkolne” 
ZHP, zal¹¿ek ZHR w 
pos tac i  28 .  Dru¿yny  
Harcerek, kilku weteranów 
harcerskich, Izba Harcerska w osowskim gimnazjum, sta³y „K¹cik 
Harcerski” w parafialnej gazetce, to za ma³o.

Potencjalne mo¿liwoœci rozwoju harcerstwa w Osowej tkwi¹ w licznej 
rzeszy dzieci i m³odzie¿y, 
uczêszczaj¹cych na „dzieciêce” i 
„m³odzie¿owe” msze œw. przy 
k a p l i c y  b ³ .  K s .  S t e f a n a  
Wincentego Frelichowskiego. 

W Jego œwiêto patronalne, 
przypadaj¹ce  23 lutego, módlmy 
siê, aby za Jego poœrednictwem 
spe³ni³o siê zaanga¿owanie 
rodziców, katechetów i ksiê¿y w 
wychowanie dzieci i m³odzie¿y w 
idea³ach, którym by³ wierny 
Patron Harcerstwa Polskiego, a 
dzieci i m³odzie¿ osowska, aby 
dostrzeg³y, w ukochanej przez 
Niego organizacji, miejsce swojej 
aktywnoœci i rozwoju.

 Mieczys³aw Czajkowski 

Relikwiarz B³ogos³awionego

Kaplica B³ogos³awionego

"... Ca³e jego ¿ycie jest  jakby zwierciad³em, w którym odbija siê blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczêœcie 
osi¹ga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje siê cz³owiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Ten toruñski kap³an, który 
pe³ni³ pastersk¹ pos³ugê przez niespe³na osiem lat, da³ czytelne œwiadectwo swego oddania Bogu i ludziom..."

S³³owa Papie¿a Jana Paw³a II w czasie uroczystoœci beatyfikacyjnej ks.S.W.Frelichowskiego  w Toruniu.

prowadzi³  z  Panem przed 
zniszczeniem Sodomy i Gomory -  
Ks. Rodzaju 18:20-33 – Tam nie 
znalaz³o siê 10 sprawiedliwych, 
których istnienie uchroni³oby 
miasta przed zag³ad¹. Mo¿na 
oczywiœcie oburzyæ siê na takie 
porównanie, mo¿na je uznaæ za 
niestosowne, a mimo to aktualne 
pozostaje pytanie: czy w parafii 
nie znajdzie siê dwudziestu 
m ê ¿ c z y z n  c h c ¹ c y c h  
systematycznie modliæ siê na ró¿añcu? 
       Wszyscy ci, którzy chc¹ pozytywnie zareagowaæ mog¹ zg³aszaæ swój 
akces  do p Haliny na nr telefonu 58 552 52 28. Spektakularnego deszczu 
ognia i siarki najprawdopodobniej nie bêdzie je¿eli nie znajdzie siê 
dwudziestu chêtnych ale czy  aktualny brak chêtnych nie bêdzie skutkowa³ 
w przysz³oœci podobnie jak w Starym Testamencie brak dziesiêciu 
sprawiedliwych?  
        Rodzina Ró¿añcowa apeluje wiêc do mê¿czyzn :– wzmocnijcie szeregi 
modl¹cych siê na ró¿añcu!
                                                                                                                 AB

RODZINA RÓ¯AÑCOWA 
APELUJE!

     Niektóre, z dzia³aj¹cych na obecnym terenie 
naszej parafii ró¿e Rodziny Ró¿añcowej, 
dzia³aj¹ d³u¿ej ni¿ istnieje parafia. Przez ca³y 
czas swego istnienia Rodzina Ró¿añcowa 
zdominowana jest przez nasze babcie, matki, 
¿ony i córki, tak jakby modlitwa ró¿añcowa 
zastrze¿ona by³a tylko dla kobiet. Jest to 
oczywiœcie nieprawda. Byæ mo¿e, ¿e tradycj¹ 
jest czêstsza modlitwa naszych Pañ.
     Maj¹c jednak na uwadze, ¿e nie najlepsze 
tradycje nale¿y zmieniaæ, Panie z RR 
postanowi³y zwerbowaæ dwudziestu mê¿czyzn i 
utworzyæ tzw mêsk¹ ró¿ê. Realizacja tego 

zamys³u okaza³a siê jednak trudn¹ spraw¹. W parafii licz¹cej kilka tysiêcy 
parafian dotychczas nie uda³o siê znaleŸæ dwudziestu odwa¿nych i 
zdecydowanych przeciwstawiæ siê dotychczasowej tradycji.
   Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu „targu” jaki Abraham 
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