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TRIDUUM  PASCHALNE

WIELKI  TYDZIEÑ  W  NASZEJ  PARAFII

WIELKI WTOREK, 30 marca
SPOWIED� ŒW. :od   7.15   do  8.30 i od 16.30 do 19.30

WIELKA ŒRODA,  31 marca
SPOWIED� ŒW.:  od   7.15   do  8.30 i od 16.30 do 19.30

WIELKI PONIEDZIA£EK, 29 marca
SPOWIED� ŒW. : od   7.15   do  8.30 i  od 16.30 do 19.30

WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia
DZIEÑ USTANOWIENIA SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAP£AÑSTWA

GODZ.  18.00 UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.
GODZ.  10.00 MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA

Po Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³ ) do godz. 24.00

WIELKI PI¥TEK, 2 kwietnia
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) od godz. 8.00 do godz. 18.00
GODZ.  15.00 ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA

PO LITURGII ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM DO GODZ.  24.00

 
GODZ.  18.00 LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA

GODZ.   22.00 ADORACJA M£ODZIE¯Y

SPOWIED� ŒW. OD GODZ.  20.00  DO  GODZ.  24.00

WIELKA SOBOTA, 3 kwietnia
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM OD GODZ. 8.00
ŒWIÊCENIE POKARMÓW : GODZ. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej. Mo¿na równie¿ sk³adaæ ¿ywnoœæ dla 
osób potrzebuj¹cych naszej pomocy. 
SPOWIED� ŒW. TYLKO DLA RODZICÓW DZIECI PRZED CHRZTEM, CHRZESTNYCH, 
NARZECZONYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17.00 DO 19.00.

 (proszê przynieœæ œwiece)

.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ O GODZ. 21.00

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
                       ZMARTWYCHWSTANIA PANSKIEGO 4 KWIETNIA

UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥, GODZ. 6.00

Z okazji Úwiàt Zmartwychwstania Pañskiego ýyczymy wszystkim parafianom, aby nigdy 
nie tracili nadzieji, bo z Chrystusem wszystko pokonaã mogæ, kaýdà mojà sùaboúã, moje 
zniechæcenie, kaýdy mój ból, a ýycie przeýywane z Nim bædzie nigdy nie koñczàcà siæ 
wiosnà.                   Wesoùego Alleluja! Wasi Duszpasterze.
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PAÑSTWO JANINA I ZENON 
MILLEROWIE

Nietypowy, podwójny dom poœród otaczaj¹cych go 
szeregowców z niewielkimi ogródkami. Do starego domu dziadków moi 
dzisiejsi rozmówcy pañstwo Nina i Zenek Millerowie dobudowali w latach 
1 9 9 8 - 2 0 0 1  n o w y,  d o  k t ó r e g o  
wprowadzili siê rok póŸniej. Pani Nina 
jest wnuczk¹ Antoniego Kleina - so³tysa 
wsi Wysoka w latach 1947 - 1953 (zmar³ 
w paŸdzierniku 1953 r), szczególnie 
zaanga¿owanego cz³onka komitetu 
budowy szko³y, zaprzyjaŸ-nionego z 
wspó³inicjatorem budowy i pierwszym 
kierownikiem  - W³ady-s³awem Ratzem. 
Jeszcze na pocz¹tku lat 50-tych dziadek 
Antoni by³ w³aœcicielem kilkunastu 
hektarów ziemi, na której, po przejêciu 
w latach póŸniejszych przez pañstwo, 
zamieszkuje dziœ w  samym centrum 
Osowy  kilka tysiêcy ludzi. 

Rodz ice  pan i  N iny  s¹  
rdzennymi Kaszubami. Ojciec Jan jest 
urodzonym osowianinem. Mama 
Ma³gorzata urodzi³a siê we wsi 
Zakrzewo k. Linii, dorasta³a zaœ w domu 
dziadka – sybiraka w Mojuszewskiej 
Hucie k. Sierakowic – miejscu 
urodzenia Niny.  W 1965 r. ca³a rodzina 
przeprowadzi³a siê do Osowy, gdzie na 
ojcowiŸnie zbudowali dom.

P a n  Z e n e k ,  u r o d z o n y  
poznaniak (rocznik 1961), absolwent 
ekonomii na Uniwersytecie Gdañskim, 
jest jednym z piêciu osowskich 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Œw. 
Z Nin¹, absolwentk¹ prawa na 
Uniwersytecie Gdañskim, poznali siê w 
1991 r., pobrali w 1994 r., po czym przez 
kilka lat zamieszkiwali wraz z rodzicami 
Niny. W 1998 r. przychodzi na œwiat syn 
Mateusz, a trzy lata póŸniej córka Marta. 
Jeszcze przed urodzeniem dzieci pani 
Nina podejmuje  pracê w spó³ce KuŸnia 
Gdañska, firmie powsta³ej w roku 1995 
na bazie wydzia³u S-2 Stoczni Gdañskiej. Pracê w KuŸni kontynuuje do 
dnia dzisiejszego prowadz¹c w firmie ksiêgowoœæ i finanse. Pan Zenon z 
zawodu ekonomista pracuje jako audytor wewnêtrzny finansów 
publicznych. Wczeœniej anga¿owa³ siê w sport akademicki i dzia³alnoœæ w 
stowarzyszeniach spo³ecznych. 
            Zwi¹zki rodzinne z kaszubsk¹ ziemi¹ ma równie¿ pan Zenek. Ojciec 
Kazimierz pochodzi co prawda spod Czêstochowy (póŸniej przeniós³ siê w 
poznañskie), ale mama Regina urodzi³a siê w Miradowie k. Zblewa na 

Kociewiu, mieszkaj¹c póŸniej w £êgu na samym skraju Borów 
Tucholskich i Kaszub. Okres II wojny œwiatowej, której wielorakie skutki 
odczuwamy do dziœ, odcisn¹³ szczególne piêtno na ¿yciu matki pana 
Zenka. Bêd¹c dwunastoletnim dzieckiem, odebrana rodzicom,  pracuje w 
b. ciê¿kich warunkach u bogatej Niemki w Rywa³dzie, co omal¿e nie 
przyp³aca ¿yciem. Dziadek ze strony mamy spêdzi³ 5 lat w niemieckim 
obozie jenieckim w zwi¹zku z czym dzieci wychowywa³y siê same. 

Zapewne te zwi¹zki krwi, ale równie¿ 
wejœcie poprzez œlub z Nin¹ do silnie 
zakorzenionej miejscowo rodziny 
K l e i n ó w,  l e g ³ y  u  p o d s t a w  
szczególnego zainteresowania Zenka 
regionem pomorskim, zw³aszcza zaœ 
jego najnowsz¹, czêsto trudn¹ histori¹. 

Ju¿ jako mieszkaniec Osowy, 
m¹¿ i ojciec dwójki dzieci podejmuje 
pan Zenon piêcioletnie internistyczne 
studia na wydziale teologii KUL - filia 
w Gdañsku. Kieruj¹c siê, jak wielu 
Polaków, nauczaniem spo³ecznym Jana 
Paw³a II szczególn¹ uwagê zwraca na 
poczucie to¿samoœci historycznej 
mieszkañców pomorskiej ziemi. Jako 
temat pracy magisterskiej wybiera 
¿ycie i dzia³alnoœæ legendarnego 
autorytetu (prezes Rady Naczelnej) 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski”, ksiêdza pu³kownika Józefa 
Wryczy. Mój rozmówca jest tak 
zafascynowany osobowoœci¹ tego 
bojownika o woln¹ Polskê i polskoœæ 
Kaszub ¿e, korzystaj¹c z obszernego 
materia³u Ÿród³owego zgromadzonego 
przy okazji pracy magisterskiej, myœli o 
wydaniu publikacji ksi¹¿kowej 
poœwiêconej osobie i dzie³u ks. p³k. 
Józefa Wryczy.

A co z koœcieln¹ pos³ug¹ 
Zenka jako szafarza? Pierwsz¹ 
propozycjê w tym wzglêdzie otrzyma³ 
przed kilku laty od poprzedniego 
ksiêdza proboszcza Henryka w czasie 
naboru kandydatów do funkcji szafarza 
w naszej  diecezji. Wówczas nie 
zdecydowa³ siê maj¹c w¹tpliwoœci czy 
podo³a i czy w ogóle siê do tej funkcji 

nadaje. W¹tpliwoœci te rozwia³ w sposób zdecydowany nowy proboszcz 
ksi¹dz Wojciech Tokarz twierdz¹c i¿, maj¹c takie przygotowanie 
teologiczne jakie ma, nie powinien wahaæ siê ani chwili, bo …„Koœció³ 
wzywa”. Pos³ucha³ wiêc i po kilkumiesiêcznych przygotowaniach wraz z 
innymi, m.in. osowskimi kandydatami na szafarzy, od czerwca ub. roku 
s³u¿y w naszej parafii jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Œwiêtej.

Rozmawia³ i zanotowa³ AT

 
 

 

BIERZMOWANIE W 
NASZEJ PARAFII

   W œrodê, 10 marca o godz. 18.00, 
m³odz ie¿  o t rzyma³a  sakrament  
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej z r¹k J. E. 
Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny. Do 
sakramentu  zosta³o przygotowanych 
przez ksiêdza Seweryna Sobczaka 110 
osób spoœród m³odzie¿y gimnazjalnej. 
Gratulujemy m³odzie¿y bierzmowanej 
ich piêknego przygotowania do przyjêcia 
tego sakramentu i ¿yczymy si³y 
wewnêtrznego cz³owieka, aby wchodz¹c 
stopniowo w doros³e ¿ycie, zawsze mieli 
siln¹ wiarê. Dziêkujemy rodzicom za 
zaanga¿owanie w przygotowanie 
uroczystoœci i ks. Sewerynowi, który 
w³o¿y³ wiele trudu w to piêkne dzie³o.

Z cyklu: POZNAJMY NASZYCH PARTAFIAN

fotoNajbar

foto: Galeria na str. ZbawicielaPozytyw fragm. Ca³unu turyñskiego
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ap³anów? To przecie¿ ich zwykle prosimy o modlitwê za innych.
   - Przed Bogiem wszyscy orêdujemy za wszystkimi. Tak¿e mnisi, mniszki, 
których powo³aniem jest modlitwa za œwiat i Koœció³, potrzebuj¹ naszej 
modlitwy. Po co modliæ siê za kap³anów? Aby wiedzieli, ¿e w swoich 
zmaganiach, zwyciêstwach i upadkach nie s¹ sami. Modlitwa ta ma ich 
mobilizowaæ, pobudzaæ. Niektórzy ksiê¿a mogliby powiedzieæ do siebie: 
„Inni modl¹ siê za mnie, a ja nie modlê siê ani za siebie, ani za innych”, i 
zawstydziæ siê. Zdumiewa³o mnie swoiste „¿ebranie” Jana Paw³a II o 
modlitwê za siebie w czasie jego pielgrzymek do Polski. U nas prosi³ czêœciej, 
poniewa¿ mia³ wiêksz¹ œmia³oœæ. By³ wœród swoich. Wiedzia³, ¿e nie 
udŸwignie sam ciê¿aru, jaki Opatrznoœæ w³o¿y³a na jego ramiona. Wielu ludzi 
nie tylko modli³o siê za niego, ale ofiarowywa³o swoje cierpienie, a nawet 
¿ycie.

Skoro ka¿dy ksi¹dz jest grzesznikiem, jak ka¿dy z nas, na czym wobec tego 
polega œwiêtoœæ kap³ana?

- Paradoksalnie mówi¹c, tylko wielki grzesznik mo¿e byæ wielkim 
œwiêtym. To nie metafora. Istot¹ doœwiadczenia grzechu nie jest przecie¿ 
materia grzechu, ale doœwiadczenie wiary, œwiadomoœæ, ¿e mamy s³uchaæ 
Boga i kochaæ Go ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹. 
Je¿eli dociera to – choæby w najmniejszym stopniu – do nas, odczucie 
grzesznoœci rodzi siê spontanicznie… Któ¿ z nas oddaje i poœwiêca wszystko 
Jemu?  Œwiêci czuli siê zawsze wielkimi grzesznikami, bo wiedzieli, jak 
daleko im do wcielenia w ¿ycie przykazania mi³oœci Boga. Kiedy ksi¹dz 
zlekcewa¿y Boga, jego ¿ycie staje siê straszne… A kiedy codziennie, 
pokornie deklaruje, ¿e chce ¿yæ tylko dla Niego i stara siê o to, choæby by³ 
bardzo s³aby, bêdzie œwiêtym ksiêdzem. Oczywiœcie, dla otoczenia, poniewa¿ 
sam bêdzie mia³ przed oczami swoje w³asne grzechy.

Papie¿ Polak mówi³, ¿e dzisiejszy œwiat wo³a o œwiêtych kap³anów. Jak byæ 
œwiêtym kap³anem?

- Ten sam ”przepis” dla wszystkich: Je¿eli ksi¹dz nie wie, jak byæ 
œwiêtym kap³anem, niech zapyta o to jedn¹ ze starszych kobiet, która modli 
siê ca³ymi dniami w jego koœciele i codziennie przychodzi na Mszê œwiêt¹.

Po co w³aœciwie nam Rok Kap³añski? Czy oznacza to, ¿e z kap³anami jest 
dzisiaj a¿ tak Ÿle, i¿ Papie¿ musi temu zaradziæ?

- Rok kap³añski nie zosta³ og³oszony by czemuœ zaradziæ, ale by 
przypomnieæ to, o czym wszyscy wiemy, ale czego nie cenimy. Po co Dzieñ 
Matki? Czy¿ nie powinno okazywaæ siê jej mi³oœci przez ca³y rok? A jednak 
œwiêtujemy.

Rok kap³añski uœwiadomi nam rolê kap³ana we wspólnocie. Ona 
zaprasza, by modliæ siê za ksiê¿y, m¹drze troszczyæ siê o nich, wspieraæ ich, 
czasami upomnieæ. Polski klerykalizm przejawia siê i w tym, ¿e parafianie 
schlebiaj¹ ksiê¿om - kiedy siê nimi rozczaruj¹, obmawiaj¹ ich, odrzucaj¹, 
pogardzaj¹ nimi. Ile¿ wœród nastolatków jest obrzucania ksiê¿y wyzwiskami, 
b³otem. Wypowiedzi internetowe ociekaj¹ pogard¹ dla ksiê¿y. To te¿ ludzie. 
Nawet je¿eli s¹ s³abi, nie zas³uguj¹ na takie traktowanie. Niestety, my, ksiê¿a, 
sami jesteœmy sobie nieraz winni, poniewa¿ – nie zdaj¹c sobie sprawy czym to 
grozi – sami ho³dujemy klerykalizmowi. (...)

NIEDZIELA NR 24/2009

Œw. Jan Maria Vianney powiedzia³:
Czystoœæ jest ³ask¹ z nieba, trzeba o ni¹ prosiæ Boga. Jeœli bêdziemy o 

ni¹ prosiæ, otrzymamy. Potem jednak trzeba pilnie strzec, by jej nie utraciæ, 
zamkn¹æ swoje serce na pychê, zmys³owoœæ i wszystkie inne po¿¹dliwoœci, 
jak zamyka siê okna i drzwi przed z³odziejem.

Fragmenty wywiadu z o.Józefem Augustynem SJ 
(...)
Czy kap³an te¿ mo¿e trafiæ do piek³a?

- Jak ka¿dy. Niektórzy artyœci œredniowieczni, ciêci na dostojników 
koœcielnych, w swych dzie³ach umieszczali ich w piekle jeszcze za 
¿ycia. My, ksiê¿a, doœwiadczamy takich samych pokus i zagro¿eñ, jak 
wszyscy inni.

Z jakich grzechów najczêœciej spowiada siê kap³an? Czy z takich jak 
ka¿dy œmiertelnik?

- Wyznania przy spowiedzi nie mog¹ byæ traktowane jako 
socjologiczny sonda¿. Ale skoro stajemy przed takimi samymi 
pokusami jak wszyscy, to i grzechy mamy jak wszyscy.

O. Badeni twierdzi, ¿e najtrudniejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu kap³ana jest brak 
kobiety. Czy Ojciec tak te¿ uwa¿a?

- Nie uwa¿am tak. Najtrudniejszy w ¿yciu ksiêdza jest brak poczucia 
sensu ¿ycia, ostatecznego celu. Z pewnoœci¹ o. Badeni, mówi¹c tak 
zak³ada³, ¿e ka¿dy ksi¹dz wie, po co ¿yje, i dlaczego przyj¹³ œwiêcenia. Ale 
nie jest to oczywiste. Ksi¹dz mo¿e utraciæ sens ¿ycia i mo¿e zapomnieæ, po 
co przyj¹³ œwiêcenia. Sens ¿ycia zdobywa siê ka¿dego dnia, czasami w 
pocie „skrwawionego” czo³a, jak Jezus w ogrójcu. Dawa³em kiedyœ nauki 
pewnemu duchownemu. Przys³a³ go biskup…problem kobiety itd. 
Pocz¹tkowo przyjmowa³ je niechêtnie. Ale sta³ siê cud. Kiedy siê 
prze³ama³, modli³ siê jak dziecko, a na koñcu publiczne powiedzia³: „Przez 
wiele lat by³em ksiêdzem niewierz¹cym…”. To nie by³ problem celibatu, 
ale wiary. „Je¿eli Mnie mi³ujecie, zachowacie moje przykazania” – 
powiedzia³ Jezus.

Ale przyzna Ojciec, ¿e istnieje problem kobiety w ¿yciu ksiêdza.
- Mi³oœæ kobiety, ojcostwo – obok wolnoœci osobistej – to 

najpiêkniejsze i najwa¿niejsze doœwiadczenie mê¿czyzny tutaj, na ziemi. 
Gdy wyrzekamy siê tego, odczuwamy bolesny brak. Udawanie, ¿e to nie 
problem, jest k³amstwem. Problem ludzkiej mi³oœci jest gdzieœ wówczas 
zd³awiony i ujawnia siê w innej postaci, zwykle gorszej, np. ¿¹dzy w³adzy, 
posiadania, zmys³owoœci itp. Ale i kobieta nie jest dla mê¿czyzny 
ostatecznym celem. Apelowa³bym do dziennikarzy, aby nie litowali siê 
nad ksiê¿mi cierpi¹cymi z powodu celibatu… Bo to nie jest prawda… 
Problem samotnoœci ksiêdza jest trochê g³êbszy i ma bardziej z³o¿one 
przyczyny. Wielu ¿onatych mê¿czyzn ma przecie¿ te same problemy co 
celibatariusze, choæ maj¹ ¿ony…

Benedykt XVI wzywa te¿ do modlitwy za ksiê¿y. Po co siê modliæ za 

ROK  KAP£AÑSKI

wyznaczy³ te¿ od razu na obchody 11. lutego, gdy Koœció³ powszechny 
wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoœwiatowe 
obchody tego Dnia odbywaj¹ siê co roku w którymœ z sanktuarium 
maryjnych na œwiecie.

W naszej parafii równie¿ Dzieñ Chorego jest dniem kiedy specjalnie 
dla chorych sprawowana jest Msza œw ,w czasie której udzielany jest 
sakrament Namaszczenia Chorych a ponadto udzielane jest indywidualne 
b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym Sakramentem. Nie inaczej by³o dzisiaj. 
Jak zwrócili uwagê uczestnicz¹cy w nabo¿eñstwie dla chorych ks. Bogdan, 
przy udziale ks. Henryka, sprawowa³ to nabo¿eñstwo wyj¹tkowo uroczyœcie 
i w taki sposób, by ka¿dy z uczestników poczu³ siê osobiœcie dostrze¿ony. I 
za to dziêkujemy ks Bogdanowi tradycyjnym BÓG ZAP£AÆ.

Maj¹c na uwadze, ¿e wielu chorych nie mo¿e regularnie uczestniczyæ w 
liturgii, taki dzieñ jak dzisiejszy jest okazja by spotkaæ znajomych, z którymi 
kontakty w sposób naturalny sta³y siê rzadkie. Wielkim u³atwieniem by³o 
wiêc przygotowane przez Panie z Parafialnej CARITAS spotkanie w 
Betanii. Tam przy kawie i skromnym poczêstunku wielu obecnych 
odœwie¿y³o stare znajomoœci i w o¿ywionej rozmowie wspominali lepsze 
lata. Mo¿liwoœæ spotkania znajomych jak i tematy rozmów sprawi³y, ¿e 
uczestnicy w dobrych nastrojach zakoñczyli spotkanie. W stworzeniu 
przyjemnej atmosfery ogromny wk³ad mia³y Panie z Parafialnej CARITAS. 
Im wiêc równie¿ SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ!

AB

    Œwiatowy Dzieñ Chorego ustanowi³ Jan Pawe³ II w liœcie do 
ówczesnego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
S³u¿by Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papie¿ 

Dzieñ Chorego w naszej parafii

foto: AB
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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 .

  

        Jesieni¹ 1956 roku, na fali opisanych w poprzednim odcinku 
wydarzeñ, w tradycyjnych œrodowiskach harcerskich zrodzi³a siê 
nadzieja reaktywowania ZHP, realizuj¹cego tradycyjn¹ metodê 
harcersk¹. Komuniœci rz¹dz¹cy PRL-em, niezale¿nie od walki frakcyjnej 
w swoim gronie, byli rzeczywiœcie zdecydowani reaktywowaæ Zwi¹zek 
Harcerstwa Polskiego i wykorzystaæ w tym celu entuzjazm dawnych 
instruktorów. Chcieli to zrobiæ przez g³êbokie przekszta³cenie OHPL 
/”Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej”/, przy zachowaniu pe³nej 
kontroli. Realizowany by³ poufny scenariusz rozpisywany w gabinetach 
sekretarzy KC PZPR. W listopadzie 1956 r. na naradzie komendantów 
wojewódzkich OHPL, okreœlono podstawowe zasady ideowe przysz³ego 
ZHP : „organizacja œwiecka, nie organizuj¹ca ¿ycia religijnego, 
przygotowuj¹ca m³odzie¿ do udzia³u w budowie ustroju 
socjalistycznego, dzia³aj¹ca pod ideowym kierownictwem PZPR”. Poza 
tym nale¿y uatrakcyjniæ Zwi¹zek przez przywrócenie atrybutów i metod 
organizacyjno-metodycznych dawnego harcerstwa. Zaproszeni przez 
w³adze OHPL do wspó³pracy programowej „walterowcy” i przedwojenni 
lewicowi instruktorzy popierali powy¿szy program ideowy, lecz byli 
przeciwni „ofensywie prawicy harcerskiej”. „Walterowcy” / druh Jacek 
Kuroñ z towarzyszami/ reprezentowali skrajnie lewicowy, ca³kiem nowy 
i oryginalny kierunek wychowawczy, który stosowali od 1954 r. na 
swoich obozach OHPL, a od 1957 do 1961 r. w kilku stworzonych przez 
siebie dru¿ynach  „walterowskich”  i hufcu „walterowskim” w 
Warszawie. Dzia³ali równie¿ od stycznia 1957 r. w Walterowskiej 
Dru¿ynie Instruktorskiej. Co to by³o? Wœród lektur studenta pedagogiki 
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Jacka Kuronia znalaz³ siê, obok „Kamieni na szaniec” Aleksandra 
Kamiñskiego, Poemat pedagogiczny Antona Makarenki, który zrobi³ na 
m³odym sympatyku komunizmu du¿e wra¿enie. Wêdruj¹c latem 1954 r., 
jako instruktor OHPL, po wsiach ziemi rzeszowskiej i spotykaj¹c siê z 
by³ymi cz³onkami ORMO i by³ymi dzia³aczami PPR, u³o¿y³ sobie wraz z 
towarzyszami historiê, która zaowocowa³a œlubowaniem: „Generale 
Walterze (gen.Karol Œwierczewski), zg³aszam swoj¹ gotowoœæ do walki o to, 
o co Ty walczy³eœ i za co Ty poleg³eœ”. Po latach, w 1990 r. J.Kuroñ napisa³ 
ksi¹¿kê „Wiara i wina. Do i od komunizmu”, w której m.in. opisa³ ca³¹ teoriê 
„walterowców-harcerzy”, wyjaœniaj¹c ¿e byli tacy, jak¹ nie by³a 
zdecydowana wiêkszoœæ dru¿yn harcerskich (OHPL) drugiej po³owy lat 
piêædziesi¹tych i jakim – tak osobiœcie wtedy wierzy³ – mia³o byæ ZHP 
wed³ug oczekiwañ aparatu gomu³kowskiej w³adzy w po³owie lat 
szeœædziesi¹tych. Paradoksalnie, Walterowcy ideowo znaleŸli siê w 
opozycji do w³adz OHPL a potem „znormalizowanego” ZHP uwa¿aj¹c, ¿e 
s¹ jedyn¹ grup¹ zdoln¹ realizowaæ wœród m³odzie¿y Polski Ludowej 
wychowanie komunistyczne, w oparciu o swoje „harcerskie” 
przyrzeczenie: „Przyrzekam stawiaæ sprawy zastêpu wy¿ej spraw 
w³asnych, sprawy dru¿yny ponad sprawy zastêpu, a idee komunizmu ponad 
wszystko”. Tu niestety, poszli - jak na Polskê na tym etapie - za daleko, 
„wysunêli siê przed szereg”. Nie wszystkim frakcjom w PZPR przypad³o to 
do gustu. W takim kontekœcie trzeba spojrzeæ na decyzjê w³adz o 
rozwi¹zaniu dru¿yn i hufca „walterowskiego” w roku 1961. J. Kuroñ zosta³ 
skierowany do pisania doktoratu na UW. W 1964 r. napisa³ wraz z Karolem 
Modzelewskim list otwarty do PZPR, po którym zosta³ usuniêty z partii, a w 
1965 r. skazany na 3 lata wiêzienia. Aczkolwiek historia „walterowców-
harcerzy” wpisuje siê w historiê harcerstwa polskiego w okresie PRL, ma 
ona jednak marginalne znaczenie w stosunku do równoleg³ych wydarzeñ 
jesieni „harcerskiej rewolucji” , któr¹  zakoñczy³o na tzw. ZjeŸdzie 
£ódzkim w grudniu 1956 roku utworzenie „nowego ZHP”, nazwanego  
przez  œ. p. prof. Tomasza Strzembosza „wypatroszonym ¿uczkiem” /T.S. 
„Refleksje”…/. Ten „wypatroszony ¿uczek”- jako ZHP -  ¿y³ d³ugie lata i 
jeszcze dzisiaj nie wszystko z tego „wypatroszenia” jest wype³nione na 
powrót. O tym w nastêpnych odcinkach.      c.d.n.

Mieczys³aw Czajkowski
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11. WSZYSTKIE  DROGI  PROWADZ¥  DO  RZYMU

Pawe³ ma 53 lata, gdy w pocz¹tkach marca 61. roku wchodzi na 
pok³ad statku u¿ywanego wprawdzie do przewozu zbo¿a, ale zawsze 

przewo¿ono tak¿e pewn¹ 
grupê podró¿ników. W tym 
wypadku byli to ¿o³nierze 
rzymscy i pewna liczba 
wiêŸniów, wœród których by³ 
Pawe³. Najpierw kurs na 
Sycyliê do Syrakuz. Potem 
wzd³u¿ wybrze¿a do Regium 
(dziœ Reggio di Calabria), 
wreszcie do Puteoli, który to 
p o r t  b y ³  p r a w d z i w y m  
magazynem Rzymu i Italii, 
gdzie roz³adowywano ponad 
200 tysiêcy ton zbo¿a 
rocznie. Miasto bardzo 
kosmopolityczne - wiele 

ludów Wschodu, wœród nich liczni ¯ydzi, a nawet grupa 
Chrzeœcijan,którzy serdecznie ugoœcili Paw³a i £ukasza.

Po paru dniach odpoczynku wiêŸniowie i stra¿nicy udaj¹ siê w drogê 
do Urbs (Rzymu), które Aposto³ tak gor¹co chcia³ zobaczyæ, kiedy trzy lata 
wczeœniej pisa³ list do Rzymian. Chc¹c dotrzeæ do Rzymu przez Kapuê, 
trzeba przemierzyæ 250 kilometrów. Piechot¹, jak zawsze. Na szczêœcie 
jest Via Apia, która powsta³a w 311. roku przed Chrystusem. Zbudowano j¹ 
z wielkich, p³askich bloków skalnych, a tzw. kamienie milowe u³atwia³y 
orientacjê, jaki jeszcze jest odcinek drogi do Rzymu. Za Albano Via Apia 
rozszerza siê do 4 metrów. Co kawa³ek na poboczu znajduj¹ siê fontanny z 
wod¹, w których spragnieni mog¹ siê napiæ i och³odziæ. A w miarê 
zbli¿ania siê do Rzymu, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê wspania³e pos¹gi.
   Pawe³ wkracza do Rzymu przez Porta Capena, niedaleko Circus 
Maximus i pa³acu cesarskiego. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e by³ w okowach i 

przykuty do innych wiêŸniów. Czuje siê staro i zmêczony. Inni po¿eraj¹ 
oczyma Siedem Wzgórz, a zw³aszcza Palatyn z œwi¹tyni¹ Apollina, na 
Polach Marsowych O³tarz Pokoju i mauzoleum Augusta, który zasta³ 
miasto z kamieni i ceg³y, a pozostawi³ miasto marmurowe.

Co jednak zaskakuje najbardziej? Wspania³e budowle Rzymu gubi¹ 
siê i zastraszaj¹ w szaleñczym labiryncie i anarchii "w¹skich, krêtych, 
spl¹tanych zau³ków, wyznaczonych jakby bez "linia³u" - jak okreœla tê 
sytuacjê Tacyt.

A gdzie s¹ rzymscy ¯ydzi? Okazuje siê, ¿e mieszkaj¹ g³ównie na 
Zatybrzu, gdzie wykonuj¹ wszystkie liche zawody owych czasów. Kiedyœ 
byli niewolnikami, obecnie najczêœciej s¹ ludŸmi wolnymi. Albo sami siê 
wykupili dziêki swemu sprytowi, albo wykupili ich inni rodacy.

Stra¿nicy prowadz¹ wiêŸniów do prefektury stra¿y pretoriañskiej, 
jednak Pawe³, jako obywatel rzymski, ma prawo do zamieszkania 
prywatnie, aczkolwiek w kajdanach i pod opiek¹ stra¿nika.

Ks. Henryk Bietzke

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

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W czwart¹ niedzielê Wielkiego Postu rozpoczê³y siê rekolekcje 

wielkopostne w naszej parafii. Trwa³y one do œrody w³¹cznie. O. Jacek 
Krzysztofowicz, przeor klasztoru OO. Dominikanów w Gdañsku, 
poprowadzi³ nauki dla doros³ych i m³odzie¿y akademickiej, a ks. Andrzej 
Nowak, z parafii M. B. Ró¿añcowej z Gdañska-Przymorza, poprowadzi³ 
nauki dla dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej. Nauki doros³ych cieszy³y siê du¿¹ 
frekwencj¹; dzieci i m³odzie¿ gimnazjalna mia³a od poniedzia³ku do œrody 
czas przeznaczony wy³¹cznie na nauki rekolekcyjne. Podziêkowania nale¿¹ 
siê ks. Wikariuszom za sprawowanie pieczy nad ca³oœci¹ oraz 
katechetkom i katechetom za sprawowanie opieki nad dzieæmi i 
m³odzie¿¹.

K¥CIK  
SW. PAWLA APOSTOLA 
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