
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 .

ADWENT
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CZAS  OCZEKIWANIA
Rozpoczynamy Adwent. Jest to wyj¹tkowy czas (³ac. 

adventus, gr. parusia, epifaneia oznaczaj¹cy przyjœcie, 
przyjazd, pojawienie siê kogoœ bardzo wa¿nego, na przyk³ad 
króla czy wodza). W³aœnie tym okresem rozpoczynamy nowy 
rok liturgiczny. Czytania mszalne na niedziele i œwiêta: cykl 
czytañ  "A", a na dni powsz. okresu zwyk³ego: cykl czytañ "I".

Prze¿ywamy cztery tygodnie oczekiwania. Chocia¿ 
wierzymy, ¿e Zbawiciel przychodzi w Œwiêta i na codzieñ, 
jednak ten czas adwentowy jest nam potrzebny, ¿ebyœmy nie 
poprzestali na œwi¹tecznych zakupach, przygotowaniach i 
sprz¹taniu, ale ¿eby ka¿dy wierz¹cy w tajemnicê Bo¿ego 
Narodzenia pomyœla³, co to znaczy, ¿e Pan Jezus oczekuje na 
przygotowanie naszych serc. Na pewno pomo¿e nam w tym  
œwi¹teczna spowiedŸ œw. 

Adwent zazwyczaj kojarzony jest z celebrowaniem Mszy 
œw., które nazywamy roratami (nazwa pochodzi od ³aciñskiej 
sekwencji "Niebiosa, rosê spuœcie nam z góry..."):

       Pierwszy z tych koncertów odby³ siê w niedzielê 21. listopada. 
By³ to koncert pieœni w stylu hebrajskim w wykonaniu zespo³u 
EFFATHA. Nasz zespó³ m³odzie¿owy œpiewa³ w dolnym koœciele. 
Wielu naszych parafian przyby³o na ten koncert, zw³aszcza 

00uczestnicy Mszy œw. o godzinie 16 , która zakoñczy³a siê tu¿ przed 
jego rozpoczêciem. Koncert zosta³ zorganizowany pod patronatem 
Rady Osiedla.

Zespó³ EFFATHA wykorzysta³ swoje doœwiadczenie 
œpiewacze i wspaniale poradzi³ sobie z trudnym materia³em 
muzycznym. Jednej z rytmicznych pieœni towarzyszyli œpiewem i 
klaskaniem s³uchacze. Nic dziwnego, ¿e EFFATHA otrzyma³a 
gor¹ce brawa na stoj¹co i zmuszona by³a dwukrotnie bisowaæ. Po 
koncercie zespó³ poprosi³ s³uchaczy na poczêstunek  do kawiarni 
Betania.

 Zespó³ EFFATHA zaprasza m³odzie¿ (od 2. klasy gimnazjum 
wzwy¿) do wspólnego œpiewania. Próby zespo³u odbywaj¹ siê w 

00ka¿dy pi¹tek o godz. 19 , w salce nr 8.
Ostatnim akordem obchodów 30-lecia bêdzie koncert Cappelli 

Gedanensis, koñcz¹cy Jubileusz 30-lecia naszej Parafii, w niedzielê 
3028. listopada w trakcie i po mszy œw. o godz. 12 . Mszy œw. 

przewodniczyæ bêdzie ks. Abp Tadeusz Goc³owski. Gor¹co 
zapraszamy. Relacje przeka¿emy w nastêpnym numerze gazetki.

KONCERTY 
koñcz¹ce obchody 30. rocznicy

powstania naszej Parafii

Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
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W naszym koœciele w okresie Adwentu 
odprawiane s¹ roraty codziennie od poniedzia³ku do 

30soboty o godzinie 6 . Zapraszamy, zw³aszcza dzieci z 
lampionami roratnimi. 
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WIECZÓR PAPIESKI
Minê³a kolejna rocznica wyboru Wielkiego Polaka na Stolicê 

Piotrow¹. Od 10 lat przypomina nam o tym niezwyk³ym wydarzeniu Dzieñ 
Papieski.

W tym roku chcieliœmy w szczególny sposób w³¹czyæ siê w 
prze¿ywanie tego jubileuszu, poprzez przygotowanie wieczoru „Habemus 
Papam”, który odby³ siê 17. 
paŸdziernika w naszym koœciele.
Przygotowaliœmy 11 utworów- 
pieœni, teksty literackie oraz 
prezentacjê  mult imedialn¹ 
z a w i e r a j ¹ c ¹  f r a g m e n t y  
przemówieñ Ojca Œwiêtego oraz 
szereg zdjêæ z okresu wielkiego 
pontyfikatu. Czêœæ œpiewanych 
przez nas utworów jest œciœle 
zwi¹zana z osob¹ Jana Paw³a II, 
gdy¿ towarzyszy³y one papieskim 
pielgrzymkom oraz Œwiatowym 
Dniom M³odzie¿y („Barka”, 
„Abba Ojcze”, „Nie lêkajcie 
siê”). By³y te¿ utwory, które 
zosta³y napisane specjalnie dla 
Niego („Z dalekiego kraju”, 
„Szuka³em was. Teraz wy do mnie 
przychodzicie”). Wyko-rzystane 
przez nas utwory literackie to fragmenty poezji Karola Wojty³y oraz 
„Tryptyku Rzymskiego”.
      Bardzo pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy zechcieli wspólnie 
z nami prze¿ywaæ ten wieczór. W imieiu ca³ego zespo³u „Allegretto” 
dziêkujê pani Monice Tomasik za ubogacenie wieczoru poprzez grê na 
skrzypcach, panu Paw³owi Rolbieckiemu i Asi Fuks za przygotowanie 
nag³oœnienia, pani Joannie Bu³³o za przygotowanie plakatów oraz panu 

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

( lipiec, sierpieñ 2010):

£aski chrztu dost¹pili:
Maja Anna Pêczek   11.07
Adam Andrzej B¹czek   11.07
Szymon Jaros³aw Drawc   11.07
Milena Oliwia Kret   11.07
Wiktoria Maria Czubenko   11.07
Maria Wiktoria Fliss   11.07
Damian Micha³   Kupczak   17.07
Antonina Maria Cieœlikiewicz   18.07
Ewa Maria Przytu³a   08.08
Piotr Krzysztof Maderski   08.08
Martyna Jagoda Sulima   08.08
Julia Wiktoria Gatz   08.08
Oliwia Monika Stencel   08.08
Julia Anna G³owacka   08.08
Oliwia Jadwiga Olszewska   08.08
Wojciech Krzysztof Smoleñ   08.08
Dominika Adrianna Kreft   22.08

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Wojciech Andrzej Szymelfenig i Agnieszka Maria Jaks   10.07
Bartosz Kajut i Agnieszka Wyszyñska   07.08
Piotr Raczyñski i Ewa Przybytkowska   07.08
Rafa³ Blok i Justyna Paulina Damps   21.08
Tomasz Kolankowski i Monika Dorota Mang   21.08

Do Pana odeszli:Wiktor Szatrowski   l. 101
Rados³aw W³adys³aw Pokorski   l. 60
Henryk Burdynowski   l. 80
Kunegunda Jadwiga Barzowska   l. 78
Edward Sobieraj   l. 80
Kazimierz Antoni Wojciechowski   l. 75
Antoni Jacek Wodnicki   l. 66
Antoni Mueller   l. 80
Maria Teresa K¹kol   l. 80
Krystyna Ma³gorzata ¯abiñska   l. 81

Paw³owi Najbarowi za pomoc w przygotowaniu prezentacji 
multimedialnej. Bardzo Wam dziêkujemy. Wasza pomoc by³a nieoceniona.

Tak siê piêknie z³o¿y³o ,¿e jubileusz papieski z³¹czy³ siê z pierwszym 
okr¹g³ym jubileuszem naszego zespo³u. W paŸdzierniku minê³o 10 lat 
istnienia „Allegretto”. 

Chcia³abym z ca³ego serca podziêkowaæ wszystkim, którzy 
uczestnicz¹ i uczestniczyli w ¿yciu 
naszego zespo³u. Bardzo siê cieszê, 
¿e byliœcie i jesteœcie. Mam nadziejê, 
¿e s¹ tacy, którzy jeszcze do nas 
do³¹cz¹.

Jesteœmy zespo³em wokalno- 
instrumentalnym dzia³aj¹cym od 
kilku lat w naszej parafii. Obecnie 
opiekunem grupy jest Ks. Bogdan 
Pulczyñski.

Naszym g³ównym zadaniem jest 
przygotowywanie oprawy muzycz-
nej Mszy œwiêtej - najczêœciej w 
niedzielê o godz. 10.30.

Allegret to  jes t  zespo³em 
wielopokoleniowym i rodzinnym.

Poza wspólnym uczestnictwem we Mszy œw. i dzia³alnoœci¹ muzyczn¹ 
chêtnie spêdzamy razem czas wolny: w kajaku, na rowerze lub na górskim 
szlaku.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do³¹czyæ do nas i chwaliæ 
Pana œpiewem, na próby, które w tym roku mamy na zmianê w pi¹tki o godz. 

0019.30 lub soboty o godzinie 10 .

Ania Solecka

KRÓTKO  O  
ALLEGRETTO

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM 
KURSIE BIBLIJNYM

    Wydzia³ Pedagogiczny Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej 
“IGNATIANUM” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs 
Biblijny. Celem kursu jest lepsze poznanie ksi¹g Pisma Œwiêtego. W 
kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy zainteresowany Pismem Œwiêtym. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:

www.ignatianum.edu.pl/Wydzial Pedagogiczny/Studia podyplomowe i kursy
b¹dŸ te¿ pod adresem: 

ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1 30-250 KRAKÓW
z dopiskiem: “Kurs Biblijny”.

Zg³oszenia udzia³u w kursie mo¿na kierowaæ na powy¿szy adres, albo 
adres:  zmarek@jezuici.pl  lub zmarek@ignatianum.edu.pl

     Organizatorzy kursu prosz¹ o do³¹czanie do korespondencji koperty z 
podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.

Adoracje Najœwiêtszego 
Sakramentu 

w intencji Parafii
        Zapraszamy Parafian, aby 
w kolejne pierwsze niedziele 
miesi¹ca  o godz. 14.00 
uczestniczyli  w Adoracji  
Najœwiêtszego Sakramentu w 
intencji naszej wspólnoty 
para f ia lne j .  W mies i¹cu  
p a Ÿ d z i e r n i k u  A d o r a c j ê  
prowadzi³ Koœció³ Domowy, a 
w  m i e s i ¹ c u  l i s t o p a d z i e  
Liturgiczna S³u¿ba O³tarza. W 
grudniu bêdzie to Effatha i 

Duszpasterstwo Akademickie. W przysz³ym roku w styczniu Apostolat 
Maryjny, w lutym Marana Tha, a w marcu Neokatechumenat. Dalsze 
terminy s¹ w trakcie ustalania.
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przyjacielem". Po uczcie duchowej przyszed³ czas na posi³ek, aby nabraæ 
si³y przed egzaminem ministranckim. Nie by³o lekko, ale daliœmy radê. O 
wynikach dowiedzieliœmy siê dopiero w autokarze w drodze powrotnej.

Sobota przywita³a nas s³oñcem i dobrym œniadaniem. O godzinie 9.00 
wspólnie uczestniczyliœmy w Eucharystii w koœciele p. w. Nawiedzenia 
NMP w Œwiêtej Lipce. Po mszy œwiêtej historiê tego cudownego miejsca, 
jakim jest owe sanktuarium Maryjne, opowiedzia³ nam miejscowy ksi¹dz 
jezuita. Mieliœmy równie¿ okazjê wys³uchaæ krótkiego koncertu 
organowego, podczas którego podziwialiœmy przepiêkne, zabytkowe 
organy. Po koncercie by³ czas na sesjê zdjêciow¹ no i zakup pami¹tek.

W drodze powrotnej uda³o nam siê jeszcze zobaczyæ Sanktuarium 
Maryjne  w Giet rzwa³dzie  (war to  sobie  poczytaæ  l ink -  
www.gietrzwald.3c.pl). Nastêpnie mia³a miejsce krótka przerwa w 
Ostródzie na "ma³e co-nieco" w McDonaldzie i szczêœliwy powrót do domu. 
Dziêkujemy wszystkim za wszystko i z utêsknieniem czekamy, ksiê¿e 
Bogdanie, na nastêpny wyjazd.                                              

  Marcin Gesek 

WYJAZD  FORMACYJNY  LSO
 22. paŸdziernika w pi¹tek o 

godzinie 9:00 wyruszyliœmy do 
Sanktuarium Maryjnego w 
Œwiêtej  Lipce.  Dodatkow¹ 
atrakcj¹ mia³o byæ zwiedzanie 
Wilczego Szañca w Gier³o¿y. 
Podró¿ minê³a w miarê szybko. 
Jechaliœmy oko³o 5 godzin z 
przerwami.
        Pogoda w czasie podró¿y 
nam nie dopisa³a. By³o zimno i 
deszczowo, ale nasza "przy-
czajka" (dla niewtajemniczonych 
- okrzyki na czeœæ Jezusa 
Chrystusa) i nasze œpiewy, 
sprawi³y, ¿e deszcz przesta³ padaæ. 
Nawet wyjrza³o s³oneczko. 
Ksi¹dz Bogdan w tej okolicznoœci 
z d e c y d o w a ³ ,  a b y  w e d ³ u g  
ustalonego planu, udaæ siê do 
Wilczego Szañca ( kwatery g³ównej Adolfa Hitlera w latach 1941-1944). 
Tam wys³uchaliœmy historii opowiedzianej bardzo ciekawie przez 
przewodnika. 
      Po powrocie z tego ciekawego miejsca, owianego histori¹, 
przybyliœmy do Domu Pielgrzyma w Œwiêtej Lipce. Po krótkim 
odpoczynku nadszed³ czas na modlitwê. W kaplicy ksi¹dz Bogdan 
odprawi³ mszê œwiêt¹ i skierowa³ do nas s³owo. Mia³o to formê 
konferencji, której tematem przewodnim by³o has³o: "S³ugê czyniê 

Wspomnienie œw. Cecylii 
22. listopada w liturgii Koœcio³a obchodzi siê wspomnienie œw. Cecylii 

i jest to jednoczeœnie œwiêto wszystkich kultywuj¹cych muzykê w Koœciele.
W przeddzieñ tego œwiêta, w niedzielê 21 listopada na mszy œw. o 

godz. 12.30 œpiewa³ nasz chór im. Ks. Józefa Orszulika wspólnie z 
zaproszonym Chórem Katedralnym z naszej Katedry Oliwskiej. 
Ca³oœci¹ dyrygowa³ Jerzy Szarafiñski. Po mszy œw. chórzyœci zaprosili na 
kawê do Betanii swoich sympatyków oraz osoby zamierzaj¹ce wst¹piæ do 
chóru. 

Przypomnieæ nale¿y tak¿e, sk¹d takie 
œwiêto siê znalaz³o w kalendarzu Koœcio³a. 
Chórzyœci obchodz¹ swoj¹ uroczystoœæ od 
dawna,  na tomias t  encyklopedyczna  
informacja mówi, ¿e Œwiêta Cecylia 
najprawdopodobniej ¿y³a i ponios³a œmieræ 
mêczeñsk¹ za czasów papie¿a Urbana, na 
prze³omie II i III wieku.  Jak podaj¹ Ÿród³a, 
Cecylia zmar³a zas³uchana w œpiew chórów 
anielskich. W roku 821, w katakumbach œw. 
Kaliksta, odnaleziono nietkniête cia³o œw. 
Cecylii. Od 1561 roku œw. Cecylia sta³a siê 
patronk¹ muzyki w ca³ym Koœciele 
katolickim.

Koñcz¹c tê informacjê przekazujê 
najlepsze ¿yczenia naszym wszystkim 
chórzystom, a tak¿e cz³onkom naszych 
bratnich zespo³ów Effatha i Allegretto, jak 
równie¿ panu Adamowi - naszemu organiœcie.

Wszystkim ¿yczê du¿o zdrowia, 
piêknych g³osów, udanych wystêpów oraz d³ugich lat uprawiania muzyki 
liturgicznej, a tak¿e muzyki patriotycznej we wszystkich formach i 
odmianach na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, ca³ej Osowskiej 
spo³ecznoœci, a tak¿e na wystêpach wyjazdowych.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego – Konrad Hoga

Wspólnota Marana Tha
 Jesieni¹ zesz³ego roku w naszym Koœciele pojawi³y siê og³oszenia o 

maj¹cych siê odbyæ rekolekcjach Marana Tha. Nie mia³em wtedy pojêcia 
co to za ruch, jak mog¹ wygl¹daæ takie spotkania, ale postanowi³em wzi¹æ 
w nich udzia³. 

 Jakie by³y wtedy moje odczucia. Pamiêtam jak du¿e wra¿enie 
wywar³o na mnie „wprowadzaj¹ce” kazanie za³o¿yciela Wspólnoty ks. 
Kowalczyka. Nie zapomnê tak¿e rozwa¿añ na temat przebaczenia i 
modlitwy o wylanie Ducha Œw. z jej najbardziej widocznymi efektami – 
animatorami przemawiaj¹cymi w obcych jêzykach i ludŸmi osuwaj¹cych 
siê w uœpieniu na posadzkê Koœcio³a. 

Zapamiêta³em tak¿e w³asne wra¿enia, przede wszystkim uczucie 
zrozumienia jak¹ ogromn¹, czyst¹ i bezinteresown¹ mi³oœci¹ obdarza nas 
Jezus. Ponadto prawdziwie uœwiadomi³em sobie, ¿e bêd¹c istota kruch¹, 
s³ab¹ i grzeszn¹ mogê liczyæ na wsparcie samego Boga. Poj¹³em tak¿e 
jakie ogromne szczêœcie mamy my chrzeœcijanie, mog¹c czerpaæ z takiej 
nieprzebranej i niewyobra¿alnej Potêgi. 

 I kiedy w naszej Parafii zaczê³a powstawaæ grupa Wspólnoty Marana 
Tha przyst¹pi³em do niej – krok ten by³ jakby kontynuacj¹ udzia³u w 
rekolekcjach.

Od tamtych wydarzeñ min¹³ nieca³y rok. I gdybym mia³ teraz 
powiedzieæ co daje mi udzia³ we Wspólnocie to musia³bym daæ kilka 
odpowiedzi.

 Po pierwsze naturaln¹ konsekwencj¹ bycia cz³onkiem Wspólnoty 
jest lektura Biblii. A zapoznanie siê z treœci¹ Pisma Œw. powoduje 
pog³êbienie religijnoœci i to w wielu jej aspektach.

 Po drugie uœwiadomi³em sobie, ¿e œwiat duchowy, ta sfera 
religijnoœci, któr¹ zawsze przypisywa³em jedynie osobom prawdziwie 
œwiêtym, biblijnym prorokom, mistykom, potrafi byæ niemal namacalna i 
dostêpna dla zwyk³ych ludzi. Trzeba jedynie spe³niæ pewne warunki, 
zaufaæ Bogu i otworzyæ siê na Jego dzia³anie.

 Po trzecie osobiœcie przekona³em siê, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ jesteœmy w 
stanie pokonaæ wszelkie w³asne s³aboœci. Oczywiœcie wymaga to wysi³ku i 
czasu, ale jest mo¿liwe.

 Po czwarte nasze wspólnotowe spotkania s³u¿¹ pog³êbianiu wiedzy 
religijnej. Teraz ju¿ rozumiem, ¿e prawdziwa wiara to nie tylko „poryw 
serca”, ale tak¿e jak najbardziej œwiadome dzia³anie rozumu.

 Innym „skutkiem” przynale¿noœci do Wspólnoty jest radoœæ 
czerpana z odmawiania modlitwy, uczestnictwa we mszy œw., 
przyjmowania Eucharystii lub przystêpowania do sakramentu Pokuty.

 Kolejnym wa¿nym aspektem bycia cz³onkiem Wspólnoty jest fakt, 
¿e wszyscy razem tworzymy coraz bardziej zgran¹ grupê ludzi. Ró¿nimy 
siê wiekiem, doœwiadczeniami ¿yciowymi,  spojrzeniem na wiele 

PROMOCJA  MINISTRANCKA !!!
      W niedzielê 21. listopada  na Mszy  œw. o godzinie 1030 odby³a siê w 
naszym koœciele uroczysta Promocja Ministrancka. Po d³ugich 
przygotowaniach, ca³orocznym s³u¿eniu - i nie tylko, równie¿ 
obserwacjach, przemyœleniach, korygowaniu z wys³uchanymi wszelkimi 
opiniami o postawach kandydatów do promocji (Ksiê¿a, Rodzice, 
Nauczyciele), po z³o¿onych egzaminach,  otrzymali  promocjê na 
nastêpuj¹ce stopnie s³u¿by ministranckiej:
Na „Lektora” 2 osoby
Na „Ministranta œwiat³a” (nosz¹cy tunikê):  5 osób
Na „Ministranta o³tarza” (nosz¹cy ko³nierzyk): 7 osób
Na „Aspiranta” (nosz¹cy kom¿ê): 6 osób

otaczaj¹cych nas spraw, ale po³¹czy³ nas jeden cel. Pragniemy zbli¿yæ 
siê do Boga i ¿yæ w coraz wiêkszej z Nim harmonii. 

I dlatego serdecznie zapraszamy ka¿d¹ osobê, która pragnie pog³êbiæ 
swoj¹ wiêŸ z Bogiem, na nasze cykliczne spotkania tzw. Wieczory 
Nikodema. Odbywaj¹ siê one w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 

4518  w klubie Betania.

Robert, cz³onek Wspólnoty
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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 .

Historia Harcerstwa Polskiego
odc. 15.  (schy³ek PRL - u)

Lata osiemdziesi¹te zapocz¹tkowa³y przemiany polityczne Polski, w 
wyniku strajków sierpnia 1980. i powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. 
Przemiany „dotknê³y” równie¿ Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. S³owo 
„dotknê³y” jest tu najodpowiedniejsze, gdy¿ nie by³y to przemiany 
odgórne, a oddolne i stymulowane przez przemiany otoczenia harcerstwa. 
W Watykanie by³ Polski Papie¿, który w czasie wizyty w kraju w 1979 
roku, w Warszawie, prosi³ Ducha Œwiêtego aby zst¹pi³ i „odnowi³ oblicze 
ziemi, tej ziemi !”. W kraju powsta³ pierwszy w Europie Œrodkowej i 
Wschodniej, niezale¿ny od w³adzy ruch spo³eczny, d¹¿¹cy od samego 
pocz¹tku do liberalizacji stosunków spo³ecznych i demokratyzacji 
pañstwa. W pañstwie totalitarnym powsta³ 31 sierpnia 1980 roku wzór 
obywatelskiej, a nie pañstwowej organizacji. Ci z nas, którzy pamiêtaj¹ 
tamte dni wiedz¹, ¿e na tym siê nie skoñczy³o, bo skoñczyæ nie mog³o! To 
by³ pocz¹tek procesu, a nie  wydarzenie jednostkowe. Umownie: 
„procesu demokratyzacji”. Burzliwe pó³tora roku tego procesu przerwa³ 
stan wojenny, og³oszony przez dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego 13 
grudnia 1981 roku !

Przerwa³, ale nie zakoñczy³ ! Wiele w¹tków tego procesu, w tym 
rewitalizacja polskiego harcerstwa toczy³o siê dalej w podziemiu lub w 
pó³konspiracji.

W  „okresie Solidarnoœciowym” do ZHP /ci¹gle jeszcze „nowego”/ 
powróci³o ponownie wielu starych instruktorów i zasili³o wewnêtrzne 
si³y „niepokornych”. Razem zawi¹zano Krêgi Instruktorów Harcerskich 
im. Andrzeja Ma³kowskiego /K.I.H.A.M./, których celem by³a odnowa 
moralna i wychowawcza harcerstwa, poprzez przywrócenie w ZHP 
autorytetu instruktora i w³aœciwych ideowych i metodycznych zasad. 

Charakterystyczne, ¿e zaczê³o siê od spotkania grupy harcerek i 
harcerzy z lubelskiego szczepu „Zawisza” na mszy harcerskiej w koœciele 
œw. Marcina w Warszawie, 5 paŸdziernika 1980 r. 22 listopada zawi¹zano 
ogólnopolskie Porozumienie Krêgów /K.I.H.A.M.- ów/. By³a to ca³kowicie 
niezale¿na struktura wewn¹trz ZHP. W³adze ZHP uzna³y j¹ za „ruch 
programowo-metodyczny”. Do po³owy 1981 roku Krêgi rozros³y siê do ok. 
800 instruktorów-liderów, za którymi sta³y tysi¹ce harcerek i harcerzy. 
Kolejny Walny Zjazd ZHP /ci¹gle jeszcze „nowego”/, w marcu 1981 roku, 
nie doprowadzi³ jednak do prze³omu ideowego. Nadal oficjalnie 
obowi¹zywa³o: „Przyrzekam ca³ym ¿yciem s³u¿yæ Polsce Ludowej, byæ 
wiernym sprawie socjalizmu, walczyæ o pokój i szczêœcie ludzi.....”. W tej 
sytuacji nastawiona radykalnie grupa instruktorów z Lublina powo³a³a do 
¿ycia pierwszy w PRL jawny „Niezale¿ny Ruch Harcerski” /NRH/, 
kierowany przez hm. Micha³a Bobrzyñskiego. Wkrótce, po objêciu przez 
NRH obszaru ca³ego kraju, jego Przewodnicz¹cym zosta³ hm. Andrzej 
Janowski-jeden z twórców warszawskiej „Czarnej Jedynki”, a 
wiceprzewodnicz¹cymi hm. Ryszard Brykowski i pwd. Tomasz 
Strzembosz. Mniej radykalni instruktorzy /a by³a ich wiêkszoœæ/ pozostali w 
Krêgach K.I.H.A.M., wewn¹trz ZHP /ci¹gle jeszcze „nowego”/. 
Œrodowisko K.I.H.A.M. wydawa³o niezale¿n¹ prasê harcersk¹, z „Bratnim 
S³owem” jako centralnym organem warszawskim.

Stan wojenny zdelegalizowa³ NRH, a ZHP pozostaj¹c jako jedna z 
nielicznych nie - zdelegalizowanych organizacji, dosta³ polecenie 
rozwi¹zania Porozumienia K.I.H.A.M. Charakterystyczne, ¿e we wrzeœniu 
1982 roku Porozumienie oraz prawie wszystkie Krêgi dobrowolnie siê 
rozwi¹za³y, gdy w³adze ZHP /”nowego” !/ przyst¹pi³y celowo do tworzenia 
„fa³szywych” Krêgów Instruktorów im. A. Ma³kowskiego, które sw¹ 
postaw¹ kompromitowa³y ruch. Cz³onkowie Porozumienia K.I.H.A.M., 
poza internowanym w Bia³o³êce jego Przewodnicz¹cym hm. S. 
Czopowiczem, za³o¿yli tzw. „Ruch P³askiego Wêz³a”, a na jego bazie, doœæ 
g³êboko zakonspirowany wewn¹trz ZHP, „ Ruch Harcerski”. Niestety, z 
czasem S³u¿ba Bezpieczeñstwa go wykry³a i musia³ siê rozwi¹zaæ, bez 
wiêkszych represji. Takie to by³y wtedy ju¿ „zwyczaje”, co jawnie 
œwiadczy³o o s³abniêciu uzurpatorskiej w³adzy.
                                                                                                       c.d.n.
                                                                               Mieczys³aw Czajkowski
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Obraz  z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie

¿ycia. Jezus w tych katechezach przychodzi w³aœnie do nich: „Nie 
potrzebuj¹ lekarza zdrowi, lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹” (Mt 9,12).

Neokatechumenat przypomina katechumenat Koœcio³a pierwotnego 
zaadoptowany jednak do sytuacji ludzi ju¿ ochrzczonych. W Koœciele 
pierwotnym, jeœli ktoœ chcia³ zostaæ chrzeœcijaninem, przechodzi³ 
(kilkuletni¹ zazwyczaj) drogê przygotowania do sakramentów inicjacji 
(chrztu, bierzmowania, eucharystii). 

Sobór Watykañski II postulowa³ przywrócenie katechumenatu. 
Neokatechumenat jest pierwszym formalnie zatwierdzonym 
katechumenatem pochrzcielnym w Koœciele katolickim. Dekret 
zatwierdzaj¹cy Drogê Neokatechumenaln¹ zosta³ uroczyœcie wrêczony 11 
maja 2008 roku Inicjatorom Drogi Francisco [Kiko] Argüello, Carmen 
Hernández i padre Mario Pezzi, przez kardyna³a Stanis³awa Ry³ko 
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Œwieckich.
Zaproszenie 

Serdecznie zapraszam wszystkich spragnionych S³owa Bo¿ego na te 
katechezy. Sama by³am na wszystkich, które odbywa³y siê na prze³omie 
kwietnia i maja tego roku i wybieram siê jeszcze raz. 

Odwagi, nie t³umaczcie siê brakiem czasu, czy dzieæmi. Ja mam ich 
trojkê maluchów i m¹¿ w delegacji, co nie stanê³o mi na przeszkodzie w 
przychodzeniu. Po prostu najm³odszego bra³am ze sob¹, to nikomu nie 
przeszkadza. Po prostu wstañ i wyjdŸ z domu. Zrób coœ dla siebie.                                                                                                                                         

Jola

KATECHEZY 
NEOKATECHUMENALNE

W  n a s z e j  p a r a f i i  w  
poniedzia³ki i czwartki o 
godzinie 19.30 odbywaj¹ 
s i ê  k a t e c h e z y  
n e o k a t e c h u m e n a l n e .  
Katechezy te prowadz¹ do 
d o œ w i a d c z e n i a  B o g a  
¯ywego, który interesuje 
siê moim ¿yciem. Nie 
moralizuje, ale widzi moj¹ 
bezsilnoœæ i udrêczenie. Bo 
w  m o i m  s e r c u  m a m  
pragnienie czyniæ dobrze, 
ale mi nie wychodzi. ¯ycie 
j e s t  b ru t a lne ,  muszê  
walczyæ o prze¿ycie, o 
pieni¹dze, to one zapewni¹ 
mi szczêœcie i spokój. Jezus 
Chrystus znalaz³ wyjœcie z 
tej sytuacji. Nie przychodzi 
ciê os¹dzaæ, potêpiaæ. Chce 
ciê zbawiæ w tej sytuacji bez 

wyjœcia! Chce uzdrowiæ twoje ¿ycie! Jeœli zrobisz mu w swoim sercu 
szczelinê, jeœli zaryzykujesz, On wejdzie. Spróbuj! Jemu zale¿y na tobie!
    Czym jest Droga Neokatechumenalna (neokatechumenat)? Jest to 
droga wprowadzaj¹ca cz³owieka doros³ego w chrzeœcijañstwo. Droga do 
odkrycia tajemnicy sakramentu chrztu- tego ziarna, które zosta³o w nas 
z³o¿one, a które z wielu powodów nie rozwinê³o siê dostatecznie i nie 
przynosi w naszym ¿yciu spodziewanych owoców: mi³oœci i jednoœci. To 
znaki dzia³ania Jezusa, po których maj¹ nas rozpoznawaæ ci, którzy 
Chrystusa nie znaj¹, którzy czuj¹ siê rozczarowani, sfrustrowani, 
samotni. Którzy s¹ w nieustannej depresji, smutni, grzeszni, zbuntowani 
na Boga, zgorszeni ludŸmi Koœcio³a; którzy s¹ niezadowoleni ze swojego 

KONKURS WIEDZY O 
NASZEJ PARAFII

         Dnia 30. wrzeœnia 2010 w Szkole Podstawowej nr 81, z 
okazji 30 - lecia, odby³ siê "Konkurs wiedzy o naszej Parafii". 
Uczestniczy³o w nim kilkunastu uczniów z klas IV - VI. 
Uczniowie odpowiadali na 11 otwartych pytañ z historii 
powstania parafii. 
Oto Laureaci
1 miejsce: Konrad Ebel klasa Vf
2 miejsce: Mateusz Miller kl. VID

Wyró¿nienia:
Dalila Karbowiak kl. VG
Damian Ellwardt kl. VG
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