
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

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

NR 5(139) MAJ  2010

DUCH  
SWIETY

PrzyjdŸ Duchu Œwiêty!
Donios³oœæ i potrzebê tego przyjœcia tak mocno obwieœci³ Ojciec Œwiêty 

Jan Pawe³ II trzydzieœci jeden lat temu 2. czerwca tu¿ przed uroczystoœci¹ 
Zes³ania Ducha Œwiêtego. On wtedy nie tylko mówi³, ale wo³a³ g³oœno: 
"Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!" i po chwili ciszy doda³; "Tej 
ziemi". 

Co nam przynosi to przyjœcie Ducha Œwiêtego dziœ? Mówi o tym œw. 
Pawe³ w Liœcie do Rzymian. "Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak 
trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na 
wyraziæ s³owami" (Rz 8,26)

Niech dziœ przemówi do nas ks. Jan Twardowski: 
"Duch Œwiêty. Mo¿emy wyobraziæ sobie Boga Ojca. W rzeŸbie i 

malarstwie przedstawiamy Go nieraz jako starca z brod¹. Mo¿emy sobie 
wyobraziæ Pana Jezusa, bo przecie¿ sta³ siê cz³owiekiem.Nie sposób 
wyobraziæ sobie Ducha Œwiêtego. Wszystkie znaki, jak go³êbica czy ogieñ, nie  
wypowiadaj¹ Jego tajemnicy" ("Wszêdy pe³no Ciebie",s. 114)

A tak to wyrazi³ w poetyckiej modlitwie Czes³aw Mi³osz:
"PrzyjdŸ Duchu Œwiêty
zginaj¹c, albo nie zginaj¹c trawy,
ukazuj¹c siê, albo nie, nad g³owami
jêzykiem p³omienia".

Tak, On tchnie mocno jak wicher, ale niczego nie ³amie, nie przewraca. 
Ukazuje siê jak p³omieñ, aby wskazaæ drogê i rozgrzaæ nasze zimne serca.  

I jest ponad to wszystko Kimœ Nieskoñczenie Wiêkszym, bo jest Pe³ni¹ 
Mi³oœci. (wg. Ks. L. Warzybok, Niedziela nr 22/2009)

A oto modlitwa z mszy œwiêtej w niedzielê Zes³ania Ducha Œwiêtego:
Bo¿e, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uœwiêcasz swój Koœció³ 

ogarniaj¹cy wszystkie ludy i narody, zeœlij dary Ducha Œwiêtego na ca³¹ 
ziemiê i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdzia³a³eœ w pocz¹tkach 
g³oszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

KALENDARIUM  LITURGICZNE
do dnia 13. czerwca 2010 r.

24.05 Œwiêto NMP MATKI KOŒCIO£A
26.05 Wspomnienie œw. Filipa Nereusza, kap³ana
29.05 Wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej
30.05 Uroczystoœæ NAJŒWIÊTSZEJ TRÓJCY
31.05 Œwiêto NAWIEDZENIA NMP
01.06 Wspomnienie œw. Justyna, mêczennika
03.06 Urocz. NAJŒW. CIA£A I KRWI CHRYSTUSA
05.06 Wspomn. œw. Bonifacego, bpa i mêczennika
06.06 X NIEDZIELA ZWYK£A
08.06 Wspomnienie œw. Jadwigi, królowej
10.06 Wspomnienie b³. Bogumi³a, biskupa
11.06 Uroczystoœæ NAJŒW. SERCA PANA JEZUSA
12.06 Niepokalanego Serca NMP
13.06 XI NIEDZIELA ZWYK£A

... nieustannie przypomina o wszystkim, co Syn nam przekaza³;
rozproszonych - jednoczy w Koœció³; jest zaczynem mi³oœci;
pobudza do dzia³ania; niepokoi sumienia; nape³nia pokojem serca; 
udziela mocy odpuszczania grzechów;
otacza uczniów tak¹ sam¹ chwa³¹, jak¹ Ojciec otoczy³ Syna.

DUCH ŒWIÊTY - Ÿród³o pokoju, jednoœci i mi³oœci,
objawi³ siê WICHREM, objawi³ siê OGNIEM.

Objawi³ siê ogniem oczyszczaj¹cym nieszlachetne stopy,
przetapiaj¹cym rudy w czysty metal; ¿arem drzemi¹cym w popiele;
s³onecznym blaskiem rozpraszaj¹cym ciemnoœci;
œwiat³em gwiazdy przewodniczki; sygna³em morskiej latarni;
ogniskiem gromadz¹cym zziêbniêtych.

Objawi³ siê wichrem milionoskrzyd³ym,
który wieje, kêdy chce, toczy burzany po stepie,
³amie usch³e konary, k³adzie pokotem lasy,
wywraca mury, p³oty, znosi dachy, ods³ania pozorn¹ si³ê budowli
wznoszonych bez fundamentów, wymiata œmiecie, zrywa kapelusze,
obraca skrzyd³a wiatrakom, unosi na swych barkach samoloty.

"WeŸmijcie Ducha Œwiêtego - On was wszystkiego nauczy"-
powiedzia³ Ten, kto ów Ogieñ przyniós³ na ziemiê
i pragnie, by gorza³ coraz wiêkszym p³omieniem;
kto swoim tchnieniem wznieci³  pierwszy podmuch tego Wichru.

Czy jest w nas si³a wichru Œwiêtego Ducha?
¯ar Jego ognia niezbêdny do oczyszczania
naszych serc, naszego œwiata ze z³ó¿ niegodziwoœci?

DUCHU OGNIU -
DUCHU ¯ARZE,
DUCHU WICHRZE i PO¯ARZE -
PRZEMIEÑ NAS W SWE SYNY.

XS, NIEDZIELA NR 22/2009
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Pamiêtamy, ¿e Ojciec œw. Benedykt XVI og³osi³ w czerwcu 
ubieg³ego roku tzw. ROK KAP£AÑSKI, którego szczególnym patronem 
ma byæ œw. Jan Maria Vianney, a wiêc 11. czerwca koñczy siê ten 
szczególny okres, w którym zastanawialiœmy siê nad sytuacj¹ 
wspó³czesnego kap³ana i modliliœmy siê o liczne, dobre powo³ania do 
winnicy Pana. A czyniliœmy to w kontekœcie patrona proboszczów œw. 
Jana Marii Vianney'a.

We wrzeœniu roku 1993 przygotowywa-
liœmy parafialn¹ pielgrzymkê do Lourdes i 
Fatimy. Mieliœmy prawie komplet i na brakuj¹ce 
jeszcze miejsca zaprosi³em kilku moich kolegów 
proboszczów. Chêtnie siê zgodzili, pod 
warunkiem, i¿ odwiedzimy tak¿e sanktuarium 
Jana Marii w Ars.

Pamiêtam, i¿ po zwiedzeniu majestatycz-
nego pa³acu papieskiego w Avignon, w którym to 
pa³acu w XIV wieku mieszka³o kilku papie¿y w 
czasie tzw. niewoli awinioñskiej, przyjechaliœmy 
do Ars. Dawny koœció³ek stanowi³ boczn¹ nawê 
wielkiej, nowej bazyliki; zachowa³o siê ca³e 
wyposa¿enie: o³tarz u podnó¿a którego mo¿na 
zobaczyæ cia³o œw. Jana Marii w szklanej 
trumnie, a tak¿e konfesjona³, w którym Œwiêty 
spowiada³ po kilkanaœcie godzin dziennie setki, a 
nawet tysi¹ce penitentów.
Warto sobie jeszcze raz przypomnieæ kilka 
zasadniczych rysów niezwyk³ej postaci tego 
patrona proboszczów (1786 - 1859). Rewolucja 
francuska œciga³a prawowiernych kap³anów i 
przeœladowa³a chrzeœcijañstwo. Ch³opiec 
przyj¹³ chrzest w szopie, któr¹ zamieniono na 
kaplicê, a dla bezpieczeñstwa wejœcie zas³oniêto 
fur¹ siana. Poniewa¿ zamkniêto powszechne w 
owym czasie szko³y parafialne, czytaæ i pisaæ 
nauczy³ siê kiedy mia³ lat 17.
     W roku 1812 wst¹pi³ do seminarium. Przy takich brakach mia³ 
ogromne problemy z nauk¹; wyrzucano go, ale jego proboszcz ci¹gle 
interweniowa³ u prze³o¿onych i biskup, a tak¿e sam zainteresowany 
zapewniali, i¿ nie przyniesie wstydu stanowi kap³añskiemu. Bardzo 
dotkliwie brakowa³o kap³anów. 13. sierpnia 1815 r. otrzyma³ wreszcie 
œwiêcenia. Od roku 1818 zostaje proboszczem w Ars - do roku 1859, a 

ZAKONCZENIE  ROKU  KAPLANSKIEGO

foto: galeria na stronie Zbawiciela

foto: galeria na stronie Zbawiciela

wiêc przez 41 lat bêdzie duszpasterzem  w tej maleñkiej parafii - 238 dusz, z 
tego do koœcio³a chodzi³o tylko kilka osób.

Œw. Jan Maria czu³ siê w nowej placówce szczêœliwy z kilku 
wzglêdów: by³ pozbawiony niemal zupe³nie œrodków do ¿ycia, a wiêc móg³ 
¿yæ w skrajnym ubóstwie, mno¿y³ dla siebie ró¿nego rodzaju pokuty, 
spêdza³ d³ugie godziny przed tabernakulum w modlitwie. Parafian swoich 

odwiedza³, wiele z nimi rozmawia³ - zaczêli 
odwiedzaæ koœció³.

Dobroæ serca i surowoœæ ¿ycia, proste kazania, 
powoli nawraca³y dot¹d zaniedbane i zobojêtnia³e 
dusze. Koœció³ek powoli zacz¹³ siê zape³niaæ, 
wzrasta³a liczba przystêpuj¹cych do sakramentów 
œwiêtych.

A jednak pomimo tylu zabiegów nie wszyscy 
zostali pozyskani dla Chrystusa. Uwa¿a³, ¿e to jego 
wina - chcia³ odejœæ do jakiegoœ klasztoru i 
pokutowaæ. Oczywiœcie biskup siê na to nie zgodzi³. 
Pracowa³ dalej niezwykle ofiarnie.

S³awa niezwyk³ego proboszcza zaczê³a 
rozchodziæ siê poza parafiê Ars. Nap³ywa³y nawet z 
odleg³ych stron t³umy ciekawych. Mówiono o 
ró¿nych charyzmatach (dar czytania w sumieniach 
ludzkich i dar proroctwa), ciekawoœæ wzrasta³a. 
Mia³ penitentów wœród ludzi prostych, a tak¿e z 
elity paryskiej. W ostatnim roku swojego ¿ycia mia³ 
przy konfesjonale oko³o 80 tysiêcy ludzi, a przez 41 
lat przesunê³o siê przez Ars oko³o miliona 
penitentów.

Jako mêczennik cierpi¹cy za grzeszników i 
ofiara konfesjona³u zasn¹³ w Panu 14. sierpnia 1859 
roku. W pogrzebie skromnego proboszcza 
uczestniczy³o 300 ksiê¿y i 6 tysiêcy wiernych. 
Pochowano go nie na cmentarzu, ale w koœciele 
parafialnym.

Ars nale¿y do najczêœciej odwiedzanych 
sanktuariów we Francji. Na starej plebani mo¿na ogl¹daæ przedmioty, 
których œwiêty u¿ywa³: rêkopisy kazañ, okulary, sutannê, buty, naczynia, 
bieliznê, biblioteczkê, ³ó¿ko, szaty, garnki. Widzieliœmy to w czasie 
pielgrzymki w 1993 roku.

Ks. Henryk Bietzke

Beatyfikacja 6. czerwca
6. czerwca 2010 r. Koœció³ w Polsce prze¿ywaæ bêdzie beatyfikacjê s³ugi Bo¿ego ks. 

Jerzego Popie³uszki.
Jednym z etapów przygotowañ do tej wielkiej uroczystoœci by³a przeprowadzona w 

oktawie po œwiêtach Wielkiej Nocy ekshumacja cia³a Kapelana "Solidarnoœci". Ta 
urzêdowa czynnoœæ mia³a na celu miêdzy innymi pobranie z doczesnych szcz¹tków 
Mêczennika cz¹stek, które nastêpnie rozdzielane bêd¹ w relkwiarzach i ofiarowywane tym 
wspólnotom wiernych, które bêd¹ o nie prosiæ, by nowemu B³ogos³awionemu poœwiêcaæ 
koœcio³y, kaplice czy inne obiekty kultu. Po ekshumacji cia³o Ksiêdza Jerzego powróci³o do 
grobu przy warszawskim sanktuarium œw. Stanis³awa Kostki i decyzj¹ metropolity 
warszawskiego abp Kazimierza Nycza pozostanie tam tak¿e po beatyfikacji.

Przeœladowcy i mordercy Ksiêdza Jerzego s¹ ju¿ od dawna na wolnoœci. 
G³ówny oskar¿ony w procesie toruñskim Grzegorz Piotrowski, kapitan SB, naczelnik 

w IV Departamencie MSW, wyszed³ na wolnoœæ 16. sierpnia 2001 r. po przedterminowym 
zwolnieniu na drodze amnestii i podj¹³ wspó³pracê z pewnym antyklerykalnym pismem, 
szczególnie zajdle atakuj¹cym Koœció³. 

Leszek Pêkala, porucznik SB i drugi z oprawców, zosta³ skazany na 15 lat wiêzienia, 
ale po dwukrotnej amnestii wyszed³ na wolnoœæ ju¿ w 1990 r. W póŸniejszym okresie 
zmieni³ nazwisko.

Waldemar Chmielewski, magister porucznik SB, opuœci³ ostatecznie wiêzienie w 
1993r. Po wyjœciu na wolnoœæ zmieni³ miejsce zamieszkania,wygl¹d i nazwisko. Mieszka w 
Warszawie, prowadzi firmê handluj¹c¹ sprzêtem sportowym.

Wyniesienie na o³tarze Kapelana "Solidarnoœci" 6. czerwca wpisuje siê w symbolikê 
obchodzonego w tym dniu Œwiêta Dziêkczynienia i jest szczególnym akcentem 
koñcz¹cego siê Roku Kap³añskiego. Oczekiwanie na beatyfikacjê to czas dojrzewania do 
œwiadomego przyjêcia tak czêsto powtarzanego przez s³ugê Bo¿ego ks. Jerzego 
Popie³uszkê ewangelicznego wezwania: "Z³o dobrem zwyciê¿aj".

J.M.Jackowski, Niedziela Nr 19/2010, fragmenty
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. . . w y r u s z y ³ a  z  
Archikatedry Oliwskiej na 
trzydniowy szlak w pi¹tek, 
14 maja br. po Mszy œwiêtej 
o godzinie 7.00. 

Do naszego koœcio³a 
parafialnego dotar³a o 
g o d z i n i e  1 0 . 3 0 .  P o  
powi tan iu  w  górnym 
koœciele, pielgrzymi zeszli 
do dwóch salek przy 
dolnym koœciele, gdzie 
czeka³y na nich kanapki, 

Pozytyw fragm. ca³unu turyñskiego

foto: AB

KONTAKTY  Z
GRUPAMI PARAFIALNYMI 

Chór parafialny
 Próby: wtorek i czwartek, godz. 18.30

Ministranci:
Zbiórka: sobota, godz. 10.00

Duszpasterstwo m³odzie¿y:
Msza œw. i spotkanie: czwartek, godz. 
19.45

Zespó³ „Effatha”
Próby: pi¹tek, godz. 19.00, niedziela, 
godz. 8.30

Zespó³ „Allegretto”
Próby: pi¹tek, godz. 19.30 lub sobota, 
godz. 10.00 (na zmianê)

Marana Tha (wspólnota modlitewno – 
ewangelizacyjna)
Spotkania: I i III œroda miesi¹ca, godz. 
18.45

Parafialny Oddzia³ Caritas
Spotkania: ostatnia œroda miesi¹ca, 
godz. 18.00

Apostolat Maryjny
Spotkania: II œroda miesi¹ca, godz. 
18.00

Grupa AA „Barka”
Spotkania: pi¹tek, godz. 18.30

Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej
Prze¿ywaliœmy j¹ w naszej parafii w sobotê dnia 8. i niedzielê dnia 9. maja. Do sakramentu w tym roku przyst¹pi³o 89 drugoklasistów. Dzieciom 

pierwszokomunijnym ¿yczymy radosnego prze¿ywania przyjaŸni z Panem Jezusem, a 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 wystroju i wykonanie, a tak¿e przygotowanie Uroczystoœci.

342 Piesza Pielgrzymka Oliwska do 
Wejherowa...

ciasta oraz kawa i herbata. 
Przyjêcie pielgrzymów 
zosta³o przygotowane przez 
Parafialn¹ Grupê CARITAS, 
której pomaga³y panie z ró¿ 
ró¿añcowych.

O godzinie 11.15 nast¹-
pi³o po¿egnanie pielgrzy-
mów i ca³a rozœpiewana 
kolumna z orkiestr¹ dêt¹ 
pomaszerowa³a w kierunku 
C h w a s z c z y n a ,  g d z i e  
przewidziano nastêpny 
postój.

JJ

MODLITWA ZA KAP£ANÓW
Panie i Bo¿e nasz, Królu nieba i ziemi. Ty powierzy³eœ kap³anom Najœwiêtszy Sakrament, skarb swojego 

Stworzenia, oddaj¹c w ich rêce w³adzê nad samym sob¹. Zeœlij Twojemu ludowi œwiêtych kap³anów, aby mu 
byli podpor¹ w trudnoœciach, braæmi w potrzebach, aby Ciebie s³owem, czynem, mi³oœci¹ wprowadzali 

w serca ludzkie i trudy codziennego ¿ycia.
Spraw, aby serca kap³añskie, myœli i rêce pozosta³y czyste, pokorne i zawsze gotowe do pos³ugi. 

Niech bêd¹ odbiciem Twego Œwiêtego Oblicza, niech pozostan¹ wierni Tobie, Twojemu Koœcio³owi i swojemu 
powo³aniu, a¿ do ostatniej chwili swego ¿ycia.

Amen.

Przygotowany posi³ek

Pielgrzymka po przerwie wysz³a z koœcio³a

foto: F. Najbarfoto: F. Najbar



  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

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. 12.  (PRL – „nowe” ZHP)

     Podczas „polskiej rewolucji paŸdziernikowej” spo³eczeñstwo polskie, 
a szczególnie m³odzie¿ studencka i licealna domaga³a siê na wiecach i 
manifestacjach przywrócenia Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W³adza 
komunistyczna, w koñcu 1956 roku,  reaktywuj¹c ZHP jako organizacjê 
atrakcyjn¹ dla m³odzie¿y / ale jednoczeœnie maj¹c¹ wychowywaæ w 
duchu socjalistycznym/ musia³a siêgn¹æ po pomoc instruktorów z lat 
1945-1949 i wczeœniejszych, a przynajmniej zgodziæ siê na ich udzia³ w 
tworzeniu „nowego” ZHP i objêcie przez wielu z nich funkcji 
zastêpowych i dru¿ynowych, ew. hufcowych i funkcyjnych wy¿szego 
szczebla. Reaktywacja rozpoczê³a siê od zwo³ania Zjazdu Dzia³aczy 
Harcerskich. Przygotowaniem propagandowym do tej reaktywacji by³o 
ukazanie siê w paŸdzierniku 1956 roku, po dziesiêciu latach przerwy, 
kolejnego wydania „Kamieni na Szaniec” Aleksandra Kamiñskiego. Ten 
zas³u¿ony harcmistrz wszed³ zreszt¹ na ZjeŸdzie Dzia³aczy Harcerskich, 
odbytym w £odzi w dniach 8-10 grudnia 1956, do w³adz naczelnych 
„nowego” ZHP.  Okreœlenie „nowe” ZHP ma negatywn¹, ale uzasadnion¹ 
konotacjê, gdy¿ Zjazd £ódzki, mimo protestów wielu delegatów, zosta³ 
uznany bezpodstawnie za I Zjazd ZHP. Tymczasem prawdziwy, 
historyczny I Zjazd ZHP /”starego”/ odby³ siê w Lublinie w dniach 1-2 
listopada 1918 roku. ZHP powsta³e na ZjeŸdzie £ódzkim w 1956 roku 
by³o „nowe” równie¿ z tego powodu, ¿e mimo przywrócenia na nim 
prawdziwego krzy¿a harcerskiego, lilijki i munduru, mia³o byæ 
organizacj¹ zdecydowanie laick¹ /np.: kapelani harcerscy byli 
wykluczeni/, wychowuj¹c¹ w duchu idei socjalizmu realnego /zwanego 
przez niektórych wspó³czesnych politologów „poststalinizmem”/. Jak 
wszystkie stronnictwa i organizacje PRL-u, by³o organizacj¹ 
koncesjonowan¹ i kontrolowan¹ przez PZPR. Na sztandarach ZHP 
/”starego”/ zawsze by³ napis „Bóg, Honor i  Ojczyzna”. „Nowe” ZHP 
by³o ubogie w sztandary, nieliczne „zapomnia³y” o Bogu, a nawet 
Honorze. „Ktoœ nam pobrudzi³ piêkny sztandar” To stwierdzenie œp. prof. 
Tomasza Strzembosza, /podczas gdy okreœlenie „nowego” ZHP jako 
„wypatroszonego ¿uczka”, przytoczone przez niego w „Refleksjach…” 
jest autorstwa hm Andrzeja Janowskiego z 1980 r/. 
     Trzeba przypomnieæ sobie „rewolucyjn¹” atmosferê 1956. roku, aby 
zrozumieæ ca³¹ z³o¿onoœæ procesu reaktywacji ZHP na ZjeŸdzie 
£ódzkim. Zwo³ani na Zjazd przez w³adze PRL-u dzia³acze harcerscy  to 
w znacznej wiêkszoœci cz³onkowie OH ZMP, pospiesznie mianowani 

instruktorami harcerskimi przez kontrolowane przez kierownictwo 
polityczne ZMP komisje nadawania stopni instruktorskich. Starzy 
instruktorzy spotkali siê w Warszawie u Aleksandra Kamiñskiego, zwabieni 
oœwiadczeniem ministra oœwiaty W³adys³awa Bieñkowskiego, o woli w³adz 
do reaktywowania niezale¿nego harcerstwa. Gdy okaza³o siê, ¿e minister 
ich zdradzi³ i zjawi³ siê na rozpoczêciu Zjazdu £ódzkiego w £odzi, a nie u 
nich w Warszawie- przenieœli siê równie¿ tam, by mieæ wp³yw na ustalenia 
Zjazdu i wybór w³adz „nowego” ZHP. Oczywiœcie by³ to wp³yw nie 
decyduj¹cy, gdy¿ byli w mniejszoœci, a do tego okaza³o siê, ¿e min. 
Bieñkowski ju¿ nie mówi o „niezale¿nym ZHP”. Wrêcz przeciwnie, wraz z 
obecnym w kuluarach Zjazdu sekretarzem KC PZPR Romanem 
Zambrowskim, steruje ustaleniami Zjazdu. Starzy instruktorzy musieli 
zadowoliæ siê samym dopuszczeniem do pracy z m³odzie¿¹, oficjalnie w 
granicach nakreœlonych przez Zjazd oraz wyborem Aleksandra 
Kamiñskiego do w³adz naczelnych „nowego” ZHP.

Po powrocie do swoich siedzib przyst¹pili do organizowania na nowo 
dru¿yn i hufców Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, czêsto posiadaj¹c obok 
siebie i ponad sob¹ instruktorów pochodz¹cych z Organizacji Harcerskiej 
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Ci ostatni wype³niali polecenia w³adz id¹ce w 
kierunku umasowienia Zwi¹zku i wychowania m³odych ludzi na wiernych 
synów „ludowego” pañstwa, ci pierwsi- czêsto z nara¿eniem swojej kariery 
zawodowej i harcerskiej- d¹¿yli do odtworzenia harcerstwa tradycyjnego, 
pos³uguj¹cego siê, jak najdalej siê da, wypróbowan¹ metod¹ harcerskiego 
wychowania, z wdra¿aniem tradycyjnych wartoœci s³u¿by Bogu i OjczyŸnie 
i pomocy bliŸnim, w³¹cznie. Trzeba przyznaæ, ¿e w wielu oœrodkach „nowi 
instruktorzy” przechodzili pod ich wp³ywem, a raczej pod wp³ywem 
wypróbowanej metody harcerskiej, na pozycje wspó³pracy ze „starymi 
instruktorami”. W ten sposób harcerstwo w tych oœrodkach przypomina³o to 
„przedwojenne”. Na obozach tych oœrodków odbywa³y siê nawet w 
niedziele msze œw. lub braæ harcerska w mundurach chodzi³a do pobliskiego 
koœcio³a. Trwanie harcerstwa wymaga³o jednak udzia³u w akcjach 
spo³ecznych programowanych przez „ludow¹” w³adzê oraz uczestnictwa 
harcerek i harcerzy w czasie œwi¹t pañstwowych, takich jak 1.Maja czy 22. 
Lipca. Dzisiejsi piêædziesiêcio, szeœædziesiêciolatkowie wspominaj¹ na 
ogó³ dobrze swoje lata dziecinne i m³odzieñcze, w których byli cz³onkami 
„nowego” ZHP w koñcu lat piêædziesi¹tych i póŸniej. I wydaje siê, ¿e jest to 
zadowolenie szczere i uzasadnione, bo znaczna wiêkszoœæ dru¿ynowych nie 
przenosi³a na m³odzie¿ swoich rozterek zwi¹zanych z odgórnymi 
dyrektywami i systemowymi odstêpstwami od tradycyjnej metody i 
tradycyjnego wychowania harcerskiego. Natomiast wœród czêœci 
instruktorów w tamtych latach kszta³towa³a siê – jak zreszt¹ wœród 
wiêkszoœci doros³ych Polaków – podwójna moralnoœæ : jedna na u¿ytek 
osobisty, druga „oficjalna”. W jakiœ sposób by³o to z³o, które odbija³o siê 
niekorzystnie te¿ na wychowaniu m³odego pokolenia.

                                                                                                      c.d.n.                                                                                                                                  
Mieczys³aw Czajkowski
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(kwiecieñ 2010):
£aski chrztu dost¹pili:
   Szymon Piotr Wiœniewski 05.04
   Nikodem Tomasz Rzyman 05.4
   Wiktoria Anna Zasowska 05.04
   Jakub Zawisza 05.04
   Marcel Karol Karnowski 05.04
   Kamil Jerzy Walczak 05.04
   Antoni Król 05.04
   Nina Kuciel 05.04
   Dominika Ma³gorzata Musia³ 05.04
   Adrianna Chmielewska 05.04
   Julia Ma³gorzata Bujalska 18.04
   Zofia Magdalena £osowska 24.04

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
    Matylda Maria Przybylska i Marcin Hennig 17.04
    Beata Strzy¿ i Kamil Synoweæ  17.04

Do Pana odeszli:
   Kira Baramzina (79 l)

Ju¿ po raz trzynasty ks. Jan Góra, duszpasterz akademicki, organizator 
Spotkañ Lednickich, zaprasza m³odzie¿ nad Lednicê na dzieñ 5. czerwca.

Tego roku tematem spotkania bêdzie : "Kobieta darem i tajemnic¹". 
Ksi¹dz Góra w swym zaproszeniu na Spotkanie Lednickie pisze: 
"Pragniemy zg³êbiæ tajemnicê kobiety, uœwiadomiæ sobie donios³oœæ 
obecnoœci kobiet poœród nas... Kobiecoœæ obecna w naszej polskiej kulturze 
objawia siê poprzez Bogurodzicê... Kobiety ubogacaj¹ i obdarowuj¹ nas 
sob¹. Czyni¹ nas wra¿liwszymi i delikatniejszymi. To promieniowanie 
kobiecoœci jest bogactwem naszej polskiej, chrzeœcijañskiej kultury. St¹d 
kobiecoœæ jest skarbem i darem..."

Liczymy na to, ¿e jakaœ grupa m³odzie¿y z naszej parafii. wybierze siê 
nad Lednicê i poznamy relacjê z tego Spotkania.

www.lednica2000.pl
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