
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

KALENDARIUM  LITURGICZNE
do dnia 28. listopada 2010 r.

18.10  
19.10  B³. Jerzego Popie³uszki
20.10  Œw. Jana Kantego
21.10  B³. Jakuba Strzemiê
28.10  
31.10
01.11
04.11  Œw. Karola Boromeusza
07.11
10.11  Œw. Leona Wielkiego
11.11  Œw. Marcina z Tours
12.11  Œw. Jozafata
13.11  Œw. Pierwszych Mêczenników Polskich
14.11
17.11  Œw. El¿biety Wêgierskiej
18.11  Œw. Karoliny Kózkówny
19.11  B³. Salomei
20.11  Œw. Rafa³a Kalinowskiego
21.11 

22.11  Œw. Cecylii
24.11  Œw. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
28.11  

Œw. £ukasza Ewangelisty

Œw. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza
  XXXI NIEDZIELA ZWYK£A

  XXXII NIEDZIELA ZWYK£A

  XXXIII NIEDZIELA ZWYK£A

  UROCZ. WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH

UROCZYSTOŒÆ JEZUSA CHRYSTUSA
           KRÓLA WSZECHŒWIATA
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PAZDZIERNIK
MIESIAC ROZANCA

SWIETEGO
S³awimy Ciebie Maryjo, 
Dziewico czysta i Matko,
Nosz¹ca w sobie zbawienie, 
Przeszyta mieczem boleœci
I wyniesiona do chwa³y
Nikomu dot¹d nie znanej.

*

O witaj, pe³na wesela
W poczêciu Syna Bo¿ego
I w nawiedzeniu El¿biety,
W zrodzeniu Pana, w ofierze
I w znalezieniu w œwi¹tyni,
O Matko wielce szczêœliwa!

*

O witaj, pe³na cierpienia,
Gdy Jezus kona³ w Ogrójcu,
Gdy Go sieczono biczami,
Zwieñczono z cierni koron¹,
Gdy dŸwiga³ krzy¿ i umiera³,
O mêczenników Królowo!

*

O witaj, pe³na godnoœci
Przez Twego Syna triumfy,
Przez p³omieñ Ducha Bo¿ego,
Do nieba wziêta, by odt¹d
Przy tronie Pana zasiadaæ,
O wielkiej chwa³y Królowo!

*

O pójdŸcie, wszystkie narody,
By z tajemnic ró¿añca
Z³ocist¹ uwiæ koronê
Dla Pani nieba i ziemi
I Matce piêknej mi³oœci
Pod stopy z³o¿yæ w ofierze.

*

Niech bêdzie chwa³a na wieki
Synowi czystej Dziewicy,
Którego z Ducha poczê³a,
By wolê Ojca wype³niæ;
A nam niech œwiêty ró¿aniec
Przyniesie pokój i ³askê. 
Amen.

Hymn brewiarzowy na Wspomnienie 
Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

  Katechezy neokatechumenalne bêd¹ g³oszone 
30poniedzia³ki i czwartki o 19 .

od 25. paŸdziernika w 

30Naboýeñstwo róýañcowe codziennie w dni powszednie o godz. 17 , 
30w niedziele o godz. 15 . Róýaniec dla dzieci w poniedziaùki i 

30czwartki o godz. 16 . Apostolat Maryjny zaprasza na róýaniec w 
00kaýdà sobotæ paêdziernika po mszy úw. o godz. 8 .



¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(czerwiec 2010):

£aski chrztu dost¹pili:
Julita Teszka  12.06
Aleksy Bulicz  12.06
Kacper Maciej Krupski  13.06
Natalia Anna Mistat  13.06
Tymoteusz Andrzej Czerepak  13.06
Maja Koseda  13.06
Izabela Stefania Jagodziñska  13.06
Dawid Gostomski  20.06
Filip Rokita  24.06

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Adam B³ach i Joanna Maria Wiêckowska   12.06
Marcin Piotr Rygiel i Joanna Ma³gorzata Malek-Rygiel   17.06
Robert David Gilmour i Agnieszka Maria Borys   26.06

Do Pana odeszli:
Lucyna Kezuœ  l. 83
Wiktor Lademan  l. 91
Stefan Jan Mach  l. 72
Jan Kulpa  l.70
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SERVI  DOMINI  CANTORES 
ZAŒPIEWALI 

NA  30-LECIE  PARAFII
Niedzielne popo³udnie 12.wrzeœnia up³ynê³o pod znakiem 

niezwyk³ego koncertu, jaki odby³ siê w naszej parafii z okazji jej 30-lecia: 
goœciliœmy zespó³ . W sk³ad zespo³u 
wchodz¹ ksiê¿a - wokaliœci, absolwenci ró¿nych Akademii Muzycznych. 
Œpiewaj¹ razem od 2004 roku, kiedy to odby³ siê ich pierwszy wspólny 
koncert w koœciele œw. Tomasza w Sosnowcu. Wówczas zrodzi³a siê myœl, 
aby to przedsiêwziêcie kontynuowaæ.

Owocem ich wspó³pracy s¹ liczne koncerty, jak równie¿ udzia³ w 
festiwalach, m.in. w Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w 
Rzeszowie, Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej, 
Kameralnej i Chóralnej w Gdañsku.

Podczas dzisiejszego koncertu zespó³ SERVI DOMINI 
CANTORES wyst¹pi³ w sk³adzie:
ks. Zdzis³aw Madej - tenor (Wroc³aw), 
ks. Pawe³ Sobierajski - tenor (Katowice), 
ks. Robert Kaczorowski - baryton (Gdañsk), 
ks. Rafa³ Kobyliñski - baryton (Poznañ).
 Ewa Rytel – organy (Gdañsk)

Motywem przewodnim koncertu by³a musica sacra: od Jana 
Sebastiana Bacha, poprzez Gaetano Donizettiego, Franciszka Schuberta, 
Giuseppe Verdiego a¿ po kompozytorów wspó³czesnych. 
Osowska publicznoœæ nie zawiod³a: koncert zakoñczy³ siê burz¹ oklasków, 
owacj¹ na stoj¹co i 3 bisami.

JB

SERVI DOMINI CANTORES

KLASY I
1. Aleksandra Ossowska
2. Karolina JóŸwiak
3. Alicja Pergo³ 

KLASY IV
1. Martyna Gorajdowska 
2. Agata Jankowska 
3. Paulina Robotycka
4. Ada Wa³doch

KLASY II
1. Ola Adrianowska
2. Kasia Kucharska 
3. Karolina Malek 

KLASY V
1. Wanesa Klimaszewska
2. Paulina Zbytniewska
3. Agata Nurkowska
3. Kacper Stolarski

Konkurs Plastyczny: 
"30-lecie Parafii Chrystusa Zbawiciela"
Konkurs odby³ siê w Szkole Podstaowej nr 81 w klasach I - VI w 

dniach od 5 do 25 wrzeœnia. W konkursie wziê³o udzia³ oko³o 250 uczniów. 
Przyznano nastêpuj¹ce miejsca na ka¿dym poziomie edukacyjnym:

       Dziêkujemy wszystkim dzieciom 
za wziêcie udzia³u w konkursie. Celem 
og³oszonego plastycznego konkursu 
przez ks. Wojciecha - proboszcza mia³o 
byæ podkreœlenie faktu, i¿ nasza parafia 
obchodzi w tym roku 30 lecie jej 
powstania. Dzieci, jak widzimy w 
galerii zdjêæ na stronie internetowej 
Zbawiciela, skupi³y siê wy³¹cznie na 
samym przedstawieniu koœcio³a jako 

budowli. Kierowa³y siê one faktem "koœció³ Chrystusa Zbawiciela". Jak 
wszyscy jesteœmy œwiadomi tego, ¿e parafia to nie tylko koœció³ - budynek, 
ale równie¿ Koœció³ - jako wspólnota ludzi wierz¹cych w Boga... oraz 
wszystko co jest z ni¹ zwi¹zane. 

Ksi¹dz Bogdan

We wtorek, 14. wrzeœnia, obchodziliœmy nasz odpust parafialny. O
00godzinie 18  uroczysta suma odpustowa koncelebrowana by³a (zdjêcie 

powy¿ej) przez kap³anów naszego dekanatu. Uroczystoœci przewodniczy³ 
ks. kanonik Andrzej Pradela, dyrektor wydzia³u duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej.

Du¿a liczba parafian wype³ni³a nasz górny koœció³. Wyczuwalna by³a 
szczególna atmosfera eucharystycznej modlitwy duszpasterzy i wiernych. 
Po zakoñczeniu mszy œwiêtej odby³y siê ceremonie podziêkowañ i ¿yczeñ. 
Przede wszystkim serdeczne podziêkowanie za 30 lat pracy otrzyma³ 
ksi¹dz proboszcz senior Henryk Bietzke. Wyró¿nieni zostali tak¿e 
d³ugoletni dzia³acze kilku grup parafialnych. Uroczystoœæ uœwietni³y trzy 
nasze zespo³y chóralne.

JJ

 

ODPUST  PARAFIALNY

KLASY III
1. Szymon Kuœpiet 
1. Julian £ukasiewicz i
     Marek £ugowski
2. Olga Malinowska
2. Maja Stolarska 
3. Zuzia Grajewska
3. Jakub Nowicki

KLASY VI
1. Natalia Adamiec
2. Julia Kalinowska 
3. Alicja Kutek

Kompletne zestawienie wyników konkursu na stronie internetowej Zbawiciela 
http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/aktualnoci/wydarzenia-parafialne/4088-
konkurs-plastyczny.html
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¯YWY  POMNIK  JANA  PAW£A II      

W niedzielê 10. paŸ-
dziernika obchodziliœmy 
X. Dzieñ Papieski .  
Obchodzony jest ten 
dzieñ od 2001r. zawsze w 
niedzielê poprzedzaj¹c¹ 
rocznicê wyboru Karola 
Woj ty ³y  na  S to l i cê  
Piotrow¹. W zwi¹zku z 
Dniem Papieskim po 
ka¿dej mszy œw. zbierane 
by³y ofiary do puszek na 
pomoc s typendialn¹ 
fundacji Dzie³o Nowego 
Tysi¹clecia na rzecz 
z d o l n e j  m ³ o d z i e ¿ y  
pochodz¹cej z biedniej-
szych rejonów naszej 
Ojczyzny. Fundacjê tê 
n a z w a n o  ¯ y w y m  
pomnikiem Jana Paw³a 
II.  Obecnie programem 
stypendialnym objêtych 

jest ponad 2300 stypendystów z ca³ej Polski. Wœród nich jest tak¿e grupa 33 
Stypendystów pochodz¹cych z terenu Archidiecezji Gdañskiej. A oto dane 
fundacji: Fundacja DZIE£O NOWEGO TYSI¥CLECIA, Skwer Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego 6, 01-015 WARSZAWA. Konto:

               81  1320  1104  2979  6023  2000  0001

SZAFARZ PANA – MICHA£ BURKA
Micha³a Burkê pamiêtam jeszcze z czasów schy³kowego PRL-u, 

gdy kilka krotnie zdarzy³o siê mi podró¿owaæ s³u¿bowo do Warszawy 
ekspresem (póŸniej intercity) 
„Kaszub”, którym przemieszcza³ siê 
i Micha³. Zwraca³ uwagê w t³umie 
podró¿uj¹cych ciekaw¹, powa¿n¹ 
twarz¹ za okularami i, tak mi siê 
wówczas wydawa³o, pewn¹ innoœci¹ 
wœród zwyk³ych u¿ytkowników 
„delegacyjnego” ekspresu. Robi³ 
wra¿enie du¿o m³odszego ode mnie 
choæ na pewno na m³okosa nie 
wygl¹da³. PóŸniej okaza³o siê, ¿e 
równie¿ jest mieszkañcem Osowy, 
wiêc co raz to mijaliœmy siê na ulicy, 
czêsto w drodze do lub z koœcio³a. 
Przed paru laty, dla mnie doœæ 
nieoczekiwanie, spotkaliœmy siê w 
przykoœcielnej grupie œpiewaj¹cej 
Allegretto - on zarz¹dza³ sprzêtem 
nag³aœniaj¹cym, a towarzysz¹ce mu 
¿ona i trójka dzieci œpiewa³y w zespole.

W³aœciwie, jak dot¹d, nigdy nie mieliœmy okazji do 
bezpoœredniej rozmowy, wiêc z tym wiêksz¹ ciekawoœci¹ czeka³em na 
osobisty kontakt z Micha³em przy kawie. Zapis tej rozmowy, si³¹ rzeczy 
bardzo syntetyczny, przedstawiam poni¿ej.

Mój rozmówca, z zawodu in¿ynier elektronik po Politechnice 
Gdañskiej, urodzony wrzeszczanin - rocznik 1963, do czasu o¿enku 
mieszka³ wraz z rodzicami i bratem w domu przy ul. Partyzantów. Tu te¿, w 
dzielnicy, któr¹, podobnie jak pisarz Pawe³ Huelle, wspomina z wielkim 
sentymentem, spêdza dzieciñstwo, m³odoœæ, i lata studenckie. W 
brêtowskiej parafii p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy s³u¿y jako ministrant i 
lektor, co póŸniej, w wieku dojrza³ym, bêdzie skutkowa³o m.in. prac¹ nad 
formacj¹ ministrantów osowskiej parafii pw. Chrystusa Zbawiciela. W 
Osowej mieszka od roku 1993. Od 10 lat jest pracownikiem F-my Sprint
aktualnie dyrektorem wydzia³u in¿ynierii oprogramowania. 

Rodzinê za³o¿y³ Micha³ w r 1987. Z ¿on¹ Basi¹, równie¿ 
in¿ynierem elektronikiem, obecnie szefow¹ Wydzia³u Aplikacji 
Gdañskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia, poznali siê na 
studiach. Maj¹ trójkê dzieci: Janka ur. w 1989r - studenta informatyki na 
Uniwersytecie Warszawskim, Zosiê ur. w 1991r – studentkê filologii 

  

, 

angielskiej na Uniwersytecie Wroc³awskim i Aniê ur. w 1993r – uczennicê 
III Liceum w Gdyni. Z trójki dzieci Pañstwa Burków tylko najm³odsza Ania 
jest urodzon¹ osowiank¹.
Jak wspomnia³em wszystkie dzieci wraz z mam¹ uczestnicz¹ wokalnie w 
¿yciu muzycznym parafii zaœ Janek, do czasu wyjazdu na studia do 

Warszawy, towarzyszy³ b. dobrym 
akompaniamentem na gitarze 
prezentacjom zespo³u Allegretto.
Chyba bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ 

pozazawodowej  dzia³alnoœci  
Micha³a jest jego aktywnoœæ na polu 
ochrony ¿ycia. Jest wspó³za³o-
¿ycielem Fundacji Przyjêcia Daru 
¯ycia, której inicjatorem ok. r 1990 
by³ w Gdañsku wieloletni proboszcz 
brêtowskiej parafii  pw. MB 
Nieustaj¹cej Pomocy, ju¿ nie¿yj¹cy 
ksi¹dz kanonik Kazimierz Krucz. 
Micha³ jest pod wielkim wra¿eniem 
osobowoœci, formatu i niezwyk³ej 
aktywnoœci ksiêdza Krucza.  
Budowê nowego koœcio³a w 
Brêtowie rozpoczyna ksi¹dz 
Kazimierz w r. 1980. W roku 1989 

zostaje pierwszym kustoszem sanktuarium i proboszczem parafii w 
Matemblewie, a tak¿e rozpoczyna budowê koœcio³a tam¿e, tu¿ obok Domu 
Samotnej Matki. Równoczeœnie przez wiele lat ksi¹dz kanonik Krucz 
prowadzi diecezjalne duszpasterstwo rodzin. Kontynuuj¹c dzie³o Ksiêdza 
Za³o¿yciela Micha³ wraz z innymi osobami do dziœ dzia³a w Fundacji 
Przyjêcia Daru ̄ ycia zabiegaj¹c m.in., co wa¿ne, o pozyskanie œrodków na 
jej dzia³alnoœæ.

Na moje pytanie, jaka by³a jego droga do stania siê szafarzem 
Komunii Œw., Micha³ wspomina o pielgrzymce do Rzymu. W pielgrzymce 
tej bra³ równie¿ udzia³ ksi¹dz Maciej Sobczak, który bardzo namawia³ go do 
w³¹czenia siê w tê pos³ugê. Po powrocie z pielgrzymki sprawy potoczy³y siê 
ju¿ szybko. Rozmowa z ksiêdzem proboszczem Wojciechem, 
kilkumiesiêczny kurs przygotowawczy na prze³omie 2008 i 2009r i od 
czerwca ub. roku wraz z trzema pozosta³ymi osowskimi szafarzami Pan 
Micha³ Burka s³u¿y wiernym naszej parafii. Zwykle pomaga w udzielaniu 
Komunii Œw.  w czasie niedzielnej Mszy Œw. o godŸ 10.30, ale nie tylko. W 
uzgodnieniu z ksiêdzem proboszczem odwiedza co drug¹ niedzielê z 
Wiatykiem (na przemian z Panem Waldkiem Œciesiñskim) ob³o¿nie 
chorych w ich domach. 

Rozmawia³ i opracowa³
Andrzej Tele¿yñski

 
 

 

19. paŸdziernika  wpominamy
B³. Ksiêdza Jerzego Popie³uszkê

Mêczennicy  s¹  koœc io ³owi  
potrzebni, s¹ œwiadkami, ¿e mi³oœæ 
jest mocniejsza ni¿ nienawiœæ. S¹, 
jak napisa³ Jan Pawe³ II w encyklice 
Veritatis splendor ,  stró¿ami 
"granicy miêdzy dobrem i z³em". 
Niektórych zaœ mêczenników Bóg 
sobie wybiera, a¿eby przez nich 
przypomnieæ nam, ¿e to On jest 
Panem ca³ej ludzkiej historii. 
B³ogos³awiony Ksi¹dz Jerzy 
Popie³uszko by³ takim stró¿em 
granicy miêdzy dobrem i z³em w 
swoich czasach. Broni³ jasnej 
g r a n i c y  m i ê d z y  p r a w d ¹  a  
k³amstwem. Takiego patrona i 
stró¿a wartoœci tak¿e dzisiaj nam 
potrzeba. Niech nowy b³ogos³a-
wiony bêdzie orêdownikiem 
wspieraj¹cym nas u Boga, kiedy 
t roszczymy s iê  o  p rawdê ,  

przeciwstawiaj¹c siê relatywizmowi i zak³amaniu. Niech wyprasza dar 
jednoœci w tych wszystkich sprawach naszej Ojczyzny, których nie da siê 
naprawiæ, gdy ludzie s¹ przeciw sobie. Dzisiaj Polsce potrzeba solidarnej 
jednoœci i wspó³pracy.

Fragment  listu  abp Kazimierza Nycza
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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. 14.  (PRL – „nowe” ZHP c.d.)

        
      W tym odcinku -dla zwiêz³oœci- wykorzystano, z niewielkimi 
zmianami, streszczenie materia³ów historycznych ze strony internetowej 

  z „My harcerze ZHR” (zespó³ uczestników).
    "Stabilizacja” w PRL oznacza³a powrót do pryncypiów 
komunistycznych po krótkim czasie od kolejnego /œrednio co 10 lat !/ 
zawirowania, zwi¹zanego z kolejn¹ zmian¹ genseka  /sekretarza 
generalnego PZPR/ i jego ekipy. Tak te¿ by³o z „nowym” ZHP po 
Wydarzeniach Poznañskich 1956. roku. Mimo tego, ¿e przywrócono 
tradycyjne formy pracy harcerskiej, Krzy¿ Harcerski, lilijkê, nazwê ZHP, 
zwiêkszono wiek harcerski do 16 lat, powo³ano rozg³oœniê radiow¹ 
harcersk¹ oraz specjaln¹ komórkê wydawnicz¹, prekursora póŸniejszego 
wydawnictwa harcerskiego „Horyzonty” /które istnia³o do 1976. roku/, 
PZPR nie zrezygnowa³a nigdy z wp³ywów na harcerstwo, a¿ do koñca 
istnienia PRL-u.                          
      W przywo³ywaniu historii harcerstwa i uwzglêdnianiu ¿ycia 
religijnego w harcerstwie widziano powa¿ne zagro¿enie polityczne. 
PZPR naciska³a w³adze harcerskie na dopuszczenie do pracy jedynie 
wygodnych jej instruktorów /przede wszystkim ateistów i cz³onków 
partii/. W ten sposób po raz kolejny doprowadzono do odejœcia ze 
Zwi¹zku wielu -choæ nie wszystkich- doœwiadczonych instruktorów. 
Wprowadzono pe³n¹ etatyzacjê pracy w komendzie g³ównej, 
chor¹gwiach i hufcach, a tym samym uzale¿nienie instruktorów i w³adz 
Zwi¹zku od w³adzy politycznej. To spowodowa³o odejœcie z komendy 

www.zhr.pl,

g³ównej dha Aleksandra Kamiñskiego i innych ideowych dzia³aczy. Znów 
naciskano na masowoœæ harcerstwa i koedukacyjnoœæ /”Kierunek 2 
miliony”/, zupe³nie nie dbaj¹c o jakoœæ ruchu harcerskiego. £amano zasadê 
dobrowolnoœci dzia³ania harcerzy. Zganiano dru¿yny harcerskie masowo na 
uroczystoœci pañstwowe- w³adzy „uda³o siê” wtedy zrobiæ wszystko, by 
s³owo „socjalizm” kojarzy³o siê m³odzie¿y z fa³szem i karnie 
maszeruj¹cymi donik¹d kolumnami. Lata 70.-te /”gierkowszczyzna”/ to 
rozwój wielkich akcji, coroczne alerty Naczelnika ZHP, które wyznacza³y 
jednolite zadania dla wszystkich dru¿yn. 
       Pod koniec lat 70. nadmierna iloœæ centralnie narzucanych akcji 
spowodowa³a niemal powszechny zanik samodzielnego dzia³ania 
dru¿ynami i zastêpami i wyroœniêcie ca³ego pokolenia instruktorów 
„nowego” ZHP, nie znaj¹cych zasad metody harcerskiej /patrz cykl 
artyku³ów w RO na jej temat !/. Przez ca³y czas istnia³y jednak, choæ 
nieliczne, dru¿yny i hufce harcerskie prowadz¹ce autentyczn¹ pracê. 
Istnia³y równie¿ pewne pozytywne przyk³ady akcji centralnych jak np. 
„Operacja 1001-Fromborg” /wieloletnia akcja odbudowy i wyposa¿enia 
miasta na drugie tysi¹clecie istnienia pañstwa polskiego/ czy „Bieszczady 
40” /akcja na rzecz poprawy ¿ycia i nauki dzieci i m³odzie¿y oraz na rzecz 
turystyki w rejonie bieszczadzkim – mia³a byæ zakoñczona na 40. lecie PRL 
?!/. Akcje te i podobne charakteryzowa³a nawet wspó³praca z miejscowymi 
parafiami i biskupami, czemu miejscowe w³adze, w zasadzie, nie 
przeszkadza³y.
             „Nowe” ZHP- pod koniec lat 70. tych -mo¿na okreœliæ jako strukturê 
– coœ w rodzaju scentralizowanego i zetatyzowanego „ministerstwa PRL” 
/resortu/ d/s. m³odzie¿y szkolnej, nie zaœ - z wyj¹tkiem niektórych 
niepokornych „enklaw”-  jako samorodny  i samodzielny ruch m³odzie¿y. 
W warstwie metodycznej „nowe” ZHP zdryfowa³o w kierunku 
„skrzy¿owania” „S³u¿by Polsce Socjalistycznej” oraz „Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”

cdn
Mieczys³aw Czajkowski
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Obraz  z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie

cudownym obrazem. Koœció³ zosta³ 
wybudowany w latach 1671-1673. W 
1681 roku ulokowa³o siê tu bractwo 
"Maria Trost", nastêpnie wybudowano 
Kalwariê a w 1732 roku cudowny obraz 
zosta³ przeniesiony do koœcio³a i przez 
arcybiskupa ukoronowany. Koœció³ 
zosta³ w 1952 roku mianowany bazylik¹ 
mniejsz¹.

Wnêtrze bazyliki jest wykonane w 
stylu barokowym. Nawa g³ówna ma 
wysokie sklepienie i dwie kaplice 
boczne. Przed o³tarzem wisi u 
sklepienia drewniana w srebrze statua 
Królowej Ró¿añca Œwiêtego z 
Dzieci¹tkiem, wykonana jako dar 
wotywny w roku 1675. W o³tarzu 
g³ównym, nad tabernakulum w 

cudownym obrazie, zwróci³am 
uwagê  na niezwykle bogate 
zdobienia drogimi kolorowymi 
kamieniami koron obu postaci.
       Dla sanktuarium Maria 
Plain, z któr¹ rodzina Mozartów 
by³a mocno zwi¹zana, Wolfgang 
A m a d e u s z  M o z a r t  
skomponowa³ Mszê F-Dur (KV 
192) na rocznicê koronacji 
cudownego obrazu.

K o ñ c z ¹ c ,  p o w t ó r z ê  
jeszcze, ¿e opisane cztery 
sanktuaria zwiedzi³am dziêki 
uprzejmoœci moich austriackich 
przyjació³, których w rewan¿u 
zaprosi³am do zwiedzenia 
g ³ ó w n y c h  s a n k t u a r i ó w  
maryjnych w Polsce.

Krystyna Miêdlar

AUSTRIACKIE  SANKTUARIA
Dokoñczenie relacji z poprzednich numerów

Na zakoñczenie mojej d³ugiej relacji z czterech sanktuariów 
austriackich (numery Rodziny Osowskiej 112,114 i 128) przejdŸmy do 
Salzburga, do sanktuarium Maria Plain. Po³o¿ona na wzgórzu ponad 
miastem bazylika Maria Plain jest tradycyjnym miejscem 
pielgrzymkowym regionu. Miejsce to ma olbrzymie znaczenie 
historyczne i kulturalne, ale nie tylko. Z góry Plain roztacza siê 
urzekaj¹cy widok na le¿¹ce u jej podnó¿y miasto i otaczaj¹ce je górskie 

masywy.
Kult tego miejsca zwi¹zany jest z histori¹ cudownego obrazu Matki 

Boskiej z Dzieci¹tkiem, który zdobi obecnie o³tarz g³ówny. Obraz nosi 
nazwê "Maria Trost" czyli "Maria Pocieszycielka". Wykonany przez 
nieznanego malarza by³ w³asnoœci¹ rodziny piekarza nazwanego Regner 
z miasteczka Regen w Dolnej Bawarii. Okaza³ siê cudowny podczas 
po¿aru tej miejscowoœci 13. grudnia 1633 roku w okresie Wojny 
Trzydziestoletniej. Pozosta³ nienaruszony w zgliszczach budynku. 
Przechowany w kaplicy zamkowej w 1652 zosta³ umieszczony na górze 
Plain w drewnianej kapliczce. Bardzo szybko zaczêto go czciæ i okreœlaæ 
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