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Œroda Popielcowa rozpoczyna liturgiczny okres 
Wielkiego Postu, który trwa 40 dni (nie licz¹c 
niedziel). Przygotowuje nas on do dobrego prze¿ycia 
uroczystoœci Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Istot¹ Wielkiego Postu jest autentyczne 
nawrócenie serca. Wi¹¿e siê to z pojednaniem z 
Bogiem (m.inn. w sakramencie pokuty). Wszyscy 
potrzebuj¹ nawrócenia. Ka¿dy potrzebuje czasu, by 
zbli¿yæ siê do Boga i otworzyæ siê na Jego mi³oœæ. 
Sprzyjaj¹ temu miêdzy innymi rekolekcje 
parafialne. W tym szczególnym czasie odprawia siê 
w ka¿dy Pi¹tek nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, w 
niedziele zaœ - nabo¿eñstwo "Gorzkich ̄ ali" .

Korzystajmy z liturgicznego bogactwa Wielkiego 
Postu, prawdziwie nawracaj¹c siê do Boga.

Oprac. na podst. www.brewiarz.pl

Na str. 2 i 3 znajduj¹ siê informacje o rekolekcjach 
i wielkopostnych nabo¿eñstwach w naszej parafii.

ROK  KAP£AÑSKI
ŒW. JAN MARIA VIANNEJ POWIEDZIA£:
To nie Bóg potêpia cz³owieka, lecz potêpiaj¹ go jego w³asne grzechy. 

Potêpieni nie oskar¿aj¹ Boga. Oskar¿aj¹ siebie samych, mówi¹c: 
„Utraci³em Boga, swoj¹ duszê i niebo z w³asnej winy”. Nikt nigdy nie 
zosta³ potêpiony za to, ¿e wyrz¹dzi³ zbyt wiele z³a, lecz wielu idzie do 
piek³a z powodu jednego grzechu œmiertelnego, za który nie ¿a³owali. 
Gdyby potêpieni mogli choæ raz powiedzieæ: „Bo¿e mój, kocham Ciê”, 
nie byliby ju¿ w piekle. Lecz niestety! Te biedne dusze utraci³y na zawsze 
zdolnoœæ kochania, któr¹ otrzyma³y od Boga, a której nie umia³y w ¿yciu 
wykorzystaæ. Ich serca s¹ wyschniête jak wiór, podobne do tego, co 
zostaje z kiœci winogron, z której prasa wycisnê³a wszystek sok. Takie 
dusze nie zaznaj¹ ju¿ nigdy szczêœcia ani pokoju, gdy¿ pozbawione s¹ 
mi³oœci.

Z cyklu: Kap³ani o sobie...

UZDRAWIAJ¥CY DAR SPOTKANIA
Jako ksi¹dz na co dzieñ spotykam siê z ludŸmi i zauwa¿am jak 

wielkim darem jest dla mnie zawsze kontakt z drugim cz³owiekiem. 
Niekiedy samo przypatrywanie siê komuœ czy tylko wys³uchanie 
drugiego lub nawet prosta wymiana informacji - wnosz¹ wiele dobra do 
mojego ¿ycia i kap³añstwa. Nie mówi¹c ju¿ o rozmowach duchowych czy 
pos³udze w Sakramencie Pokuty i Pojednania – kiedy mam okazjê poznaæ 
¿ycie wewnêtrzne drugiego cz³owieka, niekiedy najg³êbsze tajemnice 
jego serca. Zauwa¿am, ¿e dar spotkania z drugim cz³owiekiem jest okazj¹ 
nie tylko do pomocy bliŸniemu w jego potrzebach, ale s³u¿y równie¿ mi, 
przynosz¹c korzyœci na p³aszczyŸnie mojego zdrowia psychicznego, 
duchowego, a nawet fizycznego. Wielokrotnie zadajê sobie pytanie: 
dlaczego tak siê dzieje? 

Ks. Jan Uchwat

Przypominamy, ¿e z racji Roku Kap³añskiego 1. czwartek miesi¹ca 
jest dniem szczególnych modlitw za kap³anów. W naszej parafii modlimy 

00siê o powo³ania kap³añskie i zakonne na mszy œw. o godz. 18 . Zaœ po 
mszy œw. odbywa siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu zakoñczona 
Nieszporami odmawianymi wspólnie przez parafian i duszpasterzy.

www.kap³anni.com.pL

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2010):
£aski chrztu dost¹pili:

Wojciech Muszyñski
Agnieszka Kowalska
Karol Rutkowski             

Do Pana odeszli:

Franciszek Pêczek l.90
Zbigniew Pietryk l. 58
Wanda WoŸniak l. 62
Filip Pasternak

17. lutego w 
ŒRODÊ  POPIELCOW¥

rozpoczynamy

WIELKI  POST

Prochem jesteœ i 
w proch siê obrócisz.

Nawracajcie siê i 
wierzcie w Ewangeliê.

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
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PRZEPIÊKNY WIECZÓR
 Spotkanie z Kolêd¹

Nasza polska tradycja, nasze polskie kolêdowanie w parafii p.w. 
Chrystusa Zbawiciela w ostatni¹ niedzielê prze¿y³o swoje apogeum. 
Podczas mszy œw. zgromadzeni wierni mieli chwile zadumy i 
modlitewnego zamyœlenia, gdy p³ynê³y s³owa i melodia kolêd œpiewanych 
przez chór, który jak zwykle zaprezentowa³ siê bardzo dobrze i z du¿ym 
wyczuciem oddawa³ treœæ œpiewnych utworów. Potem w dolnym koœciele 
by³ realizowany program uprzednio og³oszony na stronie internetowej. Z 
wielk¹ przyjemnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e wszyscy wykonawcy 
perfekcyjnie i z du¿ym zaanga¿owaniem œpiewali i grali.

Zespó³ „Effatha”, wystêpuj¹c jako pierwszy, mia³ jakby 
najtrudniejsze zada-
nie, gdy¿ nale¿a³o 
s t w o r z y æ  o d p o -
wiedni¹ atmosferê. 
Myœlê, ¿e to siê 
œwietnie uda³o, bo 
s³uchacze w g³êbo-
kiej ciszy i wielkim 
zaanga¿owan iem 
ch³onêli  s³owa i 
muzykê. Dodatkowo 
„ Effatha” mia³a 
oprócz swoich fanów 
- s³uchaczy z innych 

„konkurencyjnych” zespo³ów. Z repertuaru wykonanego na koncercie 
mnie osobiœcie najbardziej podoba³a siê pastora³ka „Uciekali, uciekali” ze 
s³ynnej „Kolêdy nocki” napisanej do poezji Ernesta Brylla. Pozosta³e 
kolêdy: „ W ¿³obie le¿y”, „Gore gwiazda Jezusowi” oraz „Tryumfy Króla 
niebieskiego” zosta³y wykonane w bardzo ciekawym opracowaniu w 
charakterystycznym dla zespo³u mi³ym brzmieniu.

Chór Orszulika, który ju¿ dobrze rozœpiewa³ siê w czasie mszy 
œwiêtej, wykona³ trzy utwory, ka¿dy inny w swoim rodzaju. „Preludium” 
Jana  Sebas t i ana  
B a c h a  t o  p i e œ ñ  
ba rdzo  r adosna ,  
wykonana w bardzo 
szybkim tempie i 
przez swoje „Gloria 
in excelsis Deo” 
wprowadzi³a zgro-
madzon¹ publicz-
n o œ æ  w  d a l s z y  
podnios³y nastrój. 
K o l e j n a  k o l ê d a  
„Jezusek czuwa” F. 
Nowowejskiego to 
przepiêkna ko³ysanka, któr¹ sw¹ oryginalnoœci¹ zachwyca. Koñcz¹ swój 
wystêp Chór Orszulika wykona³ kolêdê swojego patrona „Bijcie w kot³y”. 
By³a to doskona³a próbka wartoœci kompozytorskich w utworach 
J.Orszulika. Tak¿e chór pokaza³ swoje mo¿liwoœci warsztatowe, gdy¿ 
utwór weso³y, a póŸniej melancholiczny i w ró¿nych tempach jest 
warsztatowo doœæ trudny.

Rodzina Czepukojæ wyst¹pi³a w uk³adzie wielopokoleniowym. 
Najpierw wyst¹pi³ senior rodu dr £yczak /do rodziny przy³¹czy³ siê tak¿e 
s¹siad/, który z wielkim talentem, zaanga¿owaniem i odpowiedni¹ 
modulacj¹ g³osu zaœpiewa³ góralsk¹ pastora³kê „Oj maluœki, maluœki”. 
Œpiew w tej rodzinie to nie wszystko, gra³a tam wiolonczela, klarnet a 
póŸniej tak¿e i odpowiednie instrumenty perkusyjne. By³o bardzo mi³o 
s³uchaæ tego rodzinnego kolêdowania i ¿al, ¿e na tak wielk¹ dzielnicê tylko 

j e d n a  r o d z i n a   
odwa¿y³a siê wyst¹-
piæ. Przypuszczam, 
¿e takich rodzin jest 
wiêcej, tylko trochê 
z a b r a k ³ o  i n n y m  
odwagi, a mo¿e i 
czasu do uczest-
nictwa w tak fajnej, 
m i ³ e j  i m p r e z i e .  
Brawo dla Rodziny 
Czepukojæ.
  Fina³em „Spotkania 

z kolêd¹” by³ wystêp zespo³u "Allegretto", który wypad³ wyœmienicie. 
Zaskoczy³ wszystkich tym, ¿e przyj¹³ konwencjê tego wystêpu dos³ownie 
j a k  t o  b y ³ o  w  
tradycji, a wiêc poja-
wili siê prawdziwi 
kolêdnicy, przebie-
rañcy,  k tó rzy  z  
uœmiechem i wielk¹ 
radoœci¹ wkroczyli 
na scenê tworz¹c 
naprawdê  dobre  
w i d o w i s k o .  I c h  
przygotowanie to nie 
tylko stroje, to tak¿e 
doskona³e przygoto-
wanie muzyczne, 
gdy¿ wszystkie kolêdy by³y znane, ale ich aran¿acja by³a ciekawa i bardzo 
interesuj¹ca i s³ucha³o siê z zaanga¿owaniem. Dla przypomnienia by³y to 
kolêdy i pastora³ki : „Hej w Dzieñ Narodzenia !”, „Gore Gwiazda”, „Oj 
Maluœki” oraz „Œpij mój maleñki”. Brawo „Allegretto”.

Koñcz¹c te swoje wra¿enia z imprezy nasuwa siê uwaga, ¿e 
„Spotkanie z kolêd¹” by³o imprez¹ Osowsk¹. Nawet by³ czas, ¿e w 
niektórych latach nasze kolêdowanie zawêdrowa³o do s¹siedniej 
zaprzyjaŸnionej parafii p.w. œw. Polikarpa, lecz niestety w tym roku ¿aden 
z tamtych zespo³ów siê nie zg³osi³, a szkoda. Równoczeœnie parafia 
Chrystusa Zbawiciela okaza³a siê wyj¹tkow¹ pod wzglêdem muzycznym, 
gdy¿ tak piêknego i zró¿nicowanego koncertu kolêd w wykonaniu 
zespo³ów z jednej parafii mo¿na by szukaæ ze œwiec¹. Druga uwaga, to fakt 
s³abej reakcji naszych parafian na apele poszczególnych zespo³ów o 
nowych cz³onków. Myœlê jednak, ¿e jest nadzieja na poprawê w tym 
temacie. Nadziej¹ t¹ s¹ takie rodziny œpiewaj¹ce jak chocia¿by Pañstwo 
Czepukojæ. Równie¿ nale¿y siê zastanowiæ nad mo¿liwoœci¹ wzajemnego 
wspierania siê zespo³ów poprzez zasilanie sw¹ kadr¹. Szkoda tych osób 
(dzieci i m³odzie¿y), która swoje pierwsze kroki œpiewacze stawiaj¹ w 
zespo³ach m³odzie¿owych, po zapoznaniu siê z nutami itd., ¿e swojego 
zami³owania nie kontynuuj¹ dalej w np. w chórze. Gratulacje dla ksiêdza 
proboszcza Wojciecha Tokarza, ¿e w naszej parafii jest taka atmosfera i 
taka chêæ do pracy i zaanga¿owanie. Wynika to te¿ z okreœlonej tradycji w 
p a r a f i i ,  g d y ¿  
wszystkie zespo³y 
maj¹ ju¿ ponad 10 lat, 
a l e  j e s t  f a k t e m  
niezaprzeczalnym, 
¿e ca³y czas siê 
rozwijamy.

„Spotkanie z 
kolêd¹” zakoñczy³ 
dobrym s³owem ks. 
s e n i o r  H e n r y k  
Bietzke, który podsu-
mowa³ nasze spot-
kanie. 

Koñcz¹c, ¿yczê wszystkim wyko-nawcom i s³ucha-czom 
wszystkiego najlepszego, a kto nie przyszed³ niech ¿a³uje. Do zobaczenia 
za rok !

Konrad Hoga

A oto komentarze innych uczestników "Spotkania z kolêd¹":
Faktycznie, wyj¹tkowy wieczór. Wszyscy wykonawcy bardzo mi siê 

podobali. Chór zaœpiewa³ ³adnie i odwa¿nie. Gratulacje dla rodziny 
Czepukojæ za odwagê i piêkne kolêdy. Jak dla mnie hitem wieczoru by³ 
wystêp Allegretto, szczególnie kolêda "Gore Gwiazda Jezusowi". Do tego 
stroje kolêdników; po prostu rewelacja.                            Mariusz
    Rzeczywiœcie by³o, naprawdê fajnie. Wszyscy wykonawcy œwietnie 
grali i œpiewali, ka¿dy zespó³ w innym stylu, ale ca³oœæ skomponowa³a siê 
w bardzo przyjemny w klimacie wieczór, jeden z ostatnich w tegorocznym 
okresie œwi¹t. Dziêkujê, oby tak dalej i oby jak najwiêcej nowych 
wykonawców i wspólnego œpiewania.                               Ola

   Rekolekcje Wielkopostne w IV Niedzielê 
Wielkiego Postu 14. marca do œrody 17. marca 
w³¹cznie, dla doros³ych i m³odzie¿y studenckiej 
wyg³osi O. Jacek Krzysztofowicz, dominikanin, a dla 
dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej ks. Andrzej Nowak.
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GORZKIE  ¯ALE

"Snopek Myrry z Ogroda Gethsemañskiego albo ¿a³osne Gorzkiey 
Mêki Syna Bo¿ego(...) rozpamiêtywanie" - tak najprawdopodobniej brzmia³ 
pierwotny tytu³ najbardziej popularnego - obok Drogi Kry¿owej - 
nabo¿eñstwa Wielkiego Postu. "Gorzkie ¯ale" od ponad trzech wieków 
wprowadzaj¹, zw³aszcza polskich chrzeœcijan w Mêkê Pañsk¹. (...)

Nabo¿eñstwo, powsta³e jako wyraz ludowej pobo¿noœci, wziê³o swój 
pocz¹tek w dawnych misteriach mêki Pañskiej. Jego autor jest nieznany. Po 
raz pierwszy og³osi³ je drukiem w 1707 roku ks. Wawrzyniec Benik ze 
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Warszawie przy koœciele Œwiêtego 
Krzy¿a. I wspó³czeœnie to jego uwa¿a siê za twórcê "Gorzkich ̄ ali". Do dziœ 
zosta³ zachowany oryginalny jêzyk pieœni pasyjnych. (...)

W centrum tego pasyjnego nabo¿eñstwa jest Najœwiêtszy Sakrament - 
¿eby nie straciæ z oczy Tego, który cierpia³ i umar³ dla naszego zbawienia.

"Gorzkie ̄ ale" rozpoczyna siê "Zachêt¹" - wezwaniem do wzbudzenia 
w sobie wspó³czucia dla cierpi¹cego Chrystusa i skruchy za grzechy. 
Wprowadzenie do nabo¿eñstwa t³umaczy dok³adnie, po co w niedzielne 
popo³udnie Wielkiego Postu przychodzimy do koœcio³a. (...)

"Gorzkie ¯ale" sk³adaj¹ siê z trzech czêœci, œpiewanych w kolejne 
niedziele Wielkiego Postu. Ka¿dego tygodnia ich uczestnicy towarzysz¹ 
Jezusowi na poszczególnym etapach Jego mêki.

W pierwszym tygodniu rozwa¿aj¹, co "Pan Jezus wycierpia³ od 
modlitwy w Ogrójcu a¿ do nies³usznego przed s¹dem oskar¿enia". (...)

Drugiego tygodnia pieœni pasyjne prowadz¹ ku temu, co "Pan Jezus 
wycierpia³ od nies³usznego przed s¹dem oskar¿enia a¿ do okrutnego 
cierniem ukoronowania". (...)

Na koniec "Gorzkie ¿ale" ka¿¹ iœæ za cierpieniem Jezusa "od chwili 
ukoronowania a¿ do ciê¿kiego skonania na krzy¿u". (...)

Podczas tego wielkopostnego nabo¿eñstwa, na co warto zwróciæ 
uwagê, katolicy modl¹ siê za ca³y œwiat. Ka¿dego tygodnia w innej intencji. 
Najpierw za Koœció³ i jego pasterzy oraz za niewiernych o nawrócenie; 
póŸniej - za pomyœlnoœæ naszej ojczyzny i o pokój na œwiecie; trzeciego 
tygodnia wreszcie - za zatwardzia³ych grzeszników i o dobr¹ œmieræ dla nas.

Sta³ym elementem "Gorzkich ¿ali" jest kazanie pasyjne.

Karolina Jadczyk, NIEDZIELA NR 8/2009, fragmenty

    W naszej parafii Nabo¿eñstwa Gorzkich ¯ali odprawiane 
bêd¹ w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 wraz z kazaniem 
pasyjnym.

"Przez dzieñ i noc przebywalem w g³êbinie morskiej" (2 kor 11,25)

Lato 60. roku chyli siê ku koñcowi, ju¿ wkrótce podró¿e morskie 
zostan¹ zabronione. Festus chce siê pospieszyæ. Znaleziono statek, który 
chce zaryzykowaæ i wyp³yn¹æ do Licji. Paw³owi bêdzie towarzyszyæ £ukasz.

Opis podró¿y w dziejach apostolskich 
zawiera tyle szczegó³ów dotycz¹cych 
nawigacji w czasach staro¿ytnych, ¿e 
admira³ Nelson - równie¿ znawca Morza 
Œródziemnego - bêdzie nawet twierdziæ, ¿e 
od niego nauczy³ siê zawodu.

Statek bierze kurs  na Cypr;  
niesprzyjaj¹ce wiatry nakazuj¹ op³yn¹æ 
wyspê od zachodu. ¯eglarze walcz¹ i 
dopiero po 15 dniach dop³yn¹ do portu 
Myry. Wiedz¹, ¿e tym ma³ym statkiem nie 
mog¹ kontynuowaæ dalszej przeprawy.
Na szczêœcie znaleziono statek ze zbo¿em, 
który p³ynie z Aleksandrii do Rzymu. Ma 
³adownoœæ oko³o 500 ton. W sumie na 
statku znajdowaæ siê bêdzie 286 osób: 
za³oga, wiêŸniowie i ¿o³nierze.Wci¹¿ 
przeciwne wiatry. Dochodzi do debaty: 
kontynuowaæ podró¿, czy przerwaæ do marca? W drugim Liœcie do 
Koryntian Pawe³ wspomina, ¿e trzy razy cudem uratowa³ siê z ton¹cego 
statku - mo¿e chodzi³o o tê w³aœnie podró¿ morsk¹?  
   Celem jest Feniks na Krecie. Jednak straszna pogoda, wichry 
doprowadzaj¹ do tego, i¿ marynarze zaczynaj¹ pozbywaæ sie ³adunku, a 
nawet sprzêtu ¿eglarskiego. Dryfuj¹ ju¿ ponad 2 tygodnie. Nie wiedz¹, gdzie 

K¥CIK  
SW. PAWLA APOSTOLA 

s¹? Nie sposób kierowaæ siê gwiazdami, niebo jest zupe³nie czarne. Co 
robiæ?

Wydawa³o siê im, ¿e s¹ w pobli¿u jakiegoœ l¹du. Nie ma jednak szans 
na normaln¹ nawigacjê. Ich statek jest ju¿ wrakiem, dryfuj¹cym na ³asce 

wiatrów i pr¹dów. Zauwa¿aj¹ zatokê. 
Kapitan postanawia rozbiæ statek o brzeg i 
rzeczywiœcie statek wp³ywa na mieliznê, a 
jego rufa rozpada siê pod naporem 
olbrzymich zwa³ów wody. Wszyscy 
wskakuj¹ do wody: jedni p³yn¹, inni 
trzymaj¹ siê resztek kawa³ków statku. Ani 
jednej ofiary wœród rozbitków.

Wyspa, której nikt nie rozpozna³, to 
Malta.  A maltañczycy przyjmuj¹ 
rozbitków wzorowo. Przygotowuj¹ 
wielkie ognisko. Pawe³ podnosi wielk¹ 
ga³¹Ÿ, nie zauwa¿ywszy, ¿e wokól jego 
ramienia owinê³a siê ¿mija. Strz¹sa j¹ po 
prostu do ognia. Gad go nie uk¹si³. Wœród 
pogañskich Maltañczyków rozlega siê 
okrzyk zdziwienia i podziwu: to bóg!

Malta nale¿y do Rzymu, stanowi 
czeœæ prowincji Sycylii. Publiusz, 

namiestnik wyspy, poleca zaopiekowaæ siê rozbitkami a¿ do wiosny. St¹d 
Malta przesi¹kniêta jest wspomnieniami o œw. Pawle i do dzisiaj 
odwiedzaj¹cy tê wyspê mog¹ zwiedzaæ liczne pami¹tki po Apostole 
Narodów.

Ks. Henryk Bietzke

DROGA  KRZY¯OWA
(...)
Droga Krzy¿owa to pi¹tkowe nabo¿eñstwo wielkopostne o charakterze 

adoracyjnym, które polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa na 
œmieræ i z³o¿enia Go do grobu. Sama nazwa jest u¿ywana w trzech 
kontekstach: mêki Chrystusa, stacji - wizerunków Drogi Krzy¿owej oraz 
przedstawienia o charakterze pasyjnym. Nabo¿eñstwo to powsta³o w 
Jerozolimie, a rozpowszechnili je w okresie œredniowiecza franciszkanie. 
Liczbê 14 stacji ustalono zaœ w XVII wieku. Dzisiaj nasze koœcio³y czêsto 
wzbogacone s¹ o stacjê 15. - Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dla nas, 
chrzeœcijan, stacje Drogi Krzy¿owej nie tylko odtwarzaj¹ ostatnie chwile 
ziemskiego ¿ycia Chrystusa; maj¹ bogat¹ symbolikê - stanowi¹ niejako 
kanwê rozwa¿añ medytacyjnych dotycz¹cych tego, czym s¹ m.in.: prawda, 
cierpienie, mi³oœæ czy œmieræ, a wiêc wartoœci kszta³tuj¹ce i odciskaj¹ce swe 
piêtno na ka¿dym ludzkim ¿yciu.

Mo¿na te¿ pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e dzisiaj Droga Krzy¿owa to 
najbardziej charakterystyczne i znane nabo¿eñstwo Wielkiego Postu. Maj¹c 
charakter adoracyjny, z ca³¹ wyrazistoœci¹ uœwiadamia, ¿e bez 
Chrystusowego krzy¿a nie by³oby chrzeœcijañstwa, nadaje sens ludzkiemu 
cierpieniu i stanowi "pokarm" dla wzbogacenia i utrwalenia naszej wiary, 
gdzie Bóg z mi³oœci do grzesznego cz³owieka pos³a³ na œmieræ swego Syna, 
by odkupi³ ludzkoœæ...

I choæ wielu z nas systematycznie uczestniczy w nabo¿eñstwach Drogi 
Krzy¿owej, niejednokrotnie odbieraj¹c je bardzo osobiœcie, to przyznam siê, 
¿e nigdzie tak bardzo nie prze¿y³am tego nabo¿eñstwa, jak w³aœnie w 
Jerozolimie, krocz¹c œladami Jezusa Via Dolorosa... Œwiadomoœæ, ¿e dwa 
tysi¹ce lat temu tymi w¹skimi uliczkami wœród wrogiego, czêœciej 
obojêtnego t³umu przechodzi³ sam Chrystus i ¿e w³aœciwie nic siê do tej pory 
nie zmieni³o, i to nie tylko jeœli chodzi o sceneriê, ale przede wszystkim o 
zachowanie ludzi, jest pora¿aj¹ca. Nadal jest tu niesamowicie t³oczno, 
kwitnie handel, jedni pal¹, inni s³uchaj¹ g³oœno muzyki, jeszcze inni niemal 
z obrzydzeniem odwracaj¹ g³owy na widok grupki id¹cej z krzy¿em 
Chrystusa, nie chc¹c dostrzec, ¿e "zbawienie przysz³o przez Krzy¿".

Edyta Hartman, NIEDZIELA NR 8/2009

     W naszej parafii Nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej bêd¹ 
odprawiane w pi¹tki Wielkiego Postu; i tak: rano po mszy œw. o 
godz. 8.00, po po³udniu, po koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia o 
godz. 15.00, dla dzieci o godz. 16.30, dla wszystkich o 17.30 i dla 
m³odzie¿y o 19.00. Bardzo serdecznie zapraszamy.
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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 .

  

      Ogólnie mówi¹c, „harcerstwo” zosta³o podporz¹dkowane Zarz¹dowi 
G³ównemu Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (ZMP). Cz³onkom Prezydium 
ZG ZMP, decyzj¹ partii rz¹dz¹cej i rz¹du PRL, przyznano stopnie 
harcmistrzów, usuwaj¹c jednoczeœnie (czêsto w sposób brutalny, 
oskar¿aj¹c o „dzia³alnoœæ agenturaln¹”) kolejnych niewygodnych 
instruktorów by³ego ZHP. Postanowiono wykorzystaæ spo³eczny 
wizerunek harcerstwa, odwo³uj¹c siê jedynie wybiórczo do fragmentów 
ju¿ blisko 50-letniej historii Harcerstwa Polskiego. Poza ograniczeniem 
wieku m³odzie¿y harcerskiej do 14 lat, zmieniono Przyrzeczenie i Prawo 
Harcerskie, nadaj¹c im przede wszystkim laicki i internacjonalistyczny 
charakter, zmieniono symbolikê i mundur harcerski, odrzucono w 
wiêkszoœci elementy metody wychowawczej harcerskiej, tradycyjne 
formy pracy, rozwi¹zania programowe i organizacyjne. Zlikwidowano 
dru¿yny w szko³ach œrednich, zaœ w szko³ach podstawowych „dru¿ynê” 
stanowi³a m³odzie¿ ca³ej szko³y, a „zastêp” (”ogniwo”) m³odzie¿ 
poszczególnej klasy. Przewodnikami dru¿yn i „zastêpowymi” 
(przewodnikami ogniw) zostawali nauczyciele, „zbiórki” odbywa³y siê 
g³ównie w czasie lekcyjnym. Jeœli nauczyciel-przewodnik by³ w 
przesz³oœci harcerk¹/harcerzem, to by³ zobowi¹zany do zaakceptowania 
nowej linii dzia³ania „harcerskiego”, pozostali musieli przejœæ 
przyspieszone szkolenie i otrzymywali, na tej podstawie, stopnie 
instruktorskie. G³ównymi zajêciami dru¿yn i zastêpów harcerskich w tym 
czasie, równie¿ na obozach, koloniach i biwakach, by³y prace spo³eczne 
oraz uczestnictwo w konkursach i wielkich imprezach szkolnych i innych 
(np. pochodach i akademiach 1-szomajowych). By³y to w sumie ma³o 
atrakcyjne zajêcia, nie uwzglêdniaj¹ce zupe³nie potrzeb dzieci i 
m³odzie¿y, nudne i czêsto niezrozumia³e.”Lata 1950-1956 by³y w Polsce 
latami tak naprawdê bez harcerstwa, choæ ju¿ w 1950 r. póŸniejsza 
Organizacja Harcerska (OH), wzorowana na sowieckim Pionierze, 

  Historia  Harcerstwa  Polskiego
 odc.10  /PRL-stalinizm c.d./

liczy³a „zaledwie” 700 tys.dzieci do lat 14. Komunistyczne w³adze ¿ali³y 
siê, ¿e to ma³o skoro poza harcerstwem pozostaje a¿ 2 300 000 dzieci. 
Pozostawa³ tylko Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju 
(ZHPpgK), zwi¹zany z emigracj¹ polityczn¹ 1939-1945, jedyny nosiciel 
tradycji i jedyny sukcesor przedwojennego ZHP.”(T.S.”Refleksje...”) 
Do tego stwierdzenia nale¿y dodaæ, ¿e lata 1948-1949 to lata faktycznie 
likwidacji i samolikwidacji Harcerstwa. 
    Do roku 1956 natomiast istnia³y w niektórych rejonach Polski 
(szczególnie krakowskim, poznañskim i niektorych dzielnicach Warszawy) 
konspiracyjne zwi¹zki „Harcerstwa (1944)”-œcigane przez agenturê UB i 
zwalczane przez w³adze komunistyczne, a równie¿-tam gdzie utrzymali siê 
na stanowiskach nauczycielskich w szko³ach dawni harcerze i dopuszczeni 
zostali do funkcji instruktorskich w OH- czêsto „oszukiwali” oni w³adze: 
gdzie i kiedy mogli prowadzili zajêcia z m³odzie¿¹ szkoln¹ korzystaj¹c z 
metod wychowawczych i doœwiadczeñ prawdziwego Harcerstwa. Okres 
ten-a œciœlej od œmierci Józefa Stalina w 1953 do koñca 1956 roku- nasycony 
by³ we w³adzach komunistycznych Zwi¹zku Radzieckiego, jak równie¿ 
PRL-u i niektórych innych pañstw „bloku komunistycznego” w walki 
frakcyjne i personalne o sukcesjê po „stalinowcach”. Walki te odciska³y i 
odcisnê³y równie¿ swoje piêtno na dalszych losach harcerstwa w Polsce ( i 
pewnie te¿ gdzie indziej ). 
       Ju¿ w roku 1954 ostrej (i s³usznej !) krytyce poddana zosta³a w ZSSR 
radziecka organizacja Pionierów, a za ni¹, w PRL Organizacja Harcerska 
(OH ZMP). Zebrana, w czerwcu 1955 roku w Warszawie, konferencja 
wypracowa³a program, zrêby nowego systemu metodycznego 
(przywrócono czêœæ tradycyjnych metod i ustanowiono odznakê zuchow¹) i 
zarys nowej „autonomicznej w ramach ZMP” struktury „Organizacji 
Harcerskiej Polski Ludowej”. Powia³o pocz¹tkiem „odwil¿y”. „Odwil¿” 
rzeczywiœcie nast¹pi³a pod koniec 1956 roku, po „prze³omowych 
wydarzeniach” (potêpienie Stalina i dojœcie do w³adzy w ZSRR 
Chruszczowa, œmieræ Boles³awa Bieruta, krwawe wydarzenia czerwca 
1956 w Poznaniu i tragiczna jesieñ 1956 na Wêgrzech, zwolnienie z 
wiêzienia i wyniesienie na funkcjê I Sekretarza PZPR W³adys³awa Gomu³ki 
- dawnego aparatczyka KPP i PPR „o odchyleniach prawicowo-
nacjonalistycznych”). O  tej „odwil¿y” i póŸniejszej  „normalizacji”- z 
punktu widzenia polskiego harcerstwa- w nastêpnym odcinku.  
                                                     c.d.n.
                                                                          Mieczys³aw Czajkowski
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wzglêdu na osobê, któr¹ ten krzy¿ irytuje i dra¿ni.
Je¿eli widok krzy¿a mia³by zdenerwowaæ tylko jedn¹ osobê, to nale¿y 

go usun¹æ, nawet gdyby wszyscy (czy wiêkszoœæ) w danym zespole 
pragnêli, aby pozosta³. I wtedy racj¹ usuniêcia krzy¿a ma byæ 
antydemokratyczny akt pseudo-tolerancji. Odczuæ osób wierz¹cych nie 
bierze siê pod uwagê w rozwi¹zywaniu takich problemów. Podejœcie to 
przypomina do z³udzenia star¹ zasadê liberum veto. Niektóre media usi³uj¹ 
takie rozwi¹zanie ukazywaæ jako modelowe, jedynie s³uszne i bardzo 

poprawne.
Odnosi siê te¿ wra¿enie, ¿e o usuniêciu 

krzy¿a nie decyduj¹ obowi¹zuj¹ce w Polsce 
ustalenia prawne, szacunek dla ludzi 
wierz¹cych czy zwi¹zana z tym kultura 
wspó³¿ycia. Motywem rozstrzygaj¹cym ma 
byæ wyre¿yserowana alergia jakiegoœ 
cz³owieka wobec tego chrzeœcijañskiego 
znaku. Tymczasem krzy¿ chrzeœcijan nie 
zawiera elementów, które mog³yby w 
jakikolwiek sposób zaszkodziæ cz³owieko-
wi maj¹cemu inne pogl¹dy religijne czy 
inny stosunek do ¿ycia. Przypisywanie 
takich treœci krzy¿owi uw³acza wyznaw-
com Chrystusa. Czy¿by o to chodzi³o? 
Wszczynanie niepokoju spo³ecznego na tle 
krzy¿a nikomu nie s³u¿y.

U starszych Polaków fakt usuwania 
krzy¿a rodzi smutne skojarzenia z 

niedalekiej historii, gdy komuniœci w PRL dwukrotnie wyrzucali krzy¿e ze 
szkó³,a w czasie niemieckiej okupacji hitlerowcy bezczeœcili krzy¿e i 
niszczyli je.

Ci z Polaków, którzy przeszli przez gehennê obozów koncentracyj-
nych, pamiêtaj¹ dobrze, do czego w tych miejscach kaŸni doprowadza³a 
alergia esesmanów wobec krzy¿a. WiêŸniowie byli bici, pozbawiani tego 
znaku wiary, a nawet katowani na œmieræ. (...)

 Bp Adam Lepa, Nowa poprawnoœæ w mediach?,NIEDZIELA NR 4/2010,fragmenty

NATRÊTNA  APOTEOZA  "TOLERANCJI"...

...doprowadzi³a do sytuacji, która jeszcze do niedawna wydawa³a siê 
w Polsce ca³kowicie absurdalna. Ukazywana jako supercnota, mia³a 
zdyskredytowaæ wielkodusznoœæ i przebaczenie, a przede wszystkim 
mi³oœæ do drugiego cz³owieka. Z pomoc¹ mediów sta³a siê kanonem 
etycznej poprawnoœci w wielu œrodowiskach.

To ona gwarantuje bilet wstêpu na 
"salony" i do "klasy autorytetów" oraz 
licz¹ce siê miejsce na piedestale kariery. 
Jest to tolerancja w jedn¹ stronê, wybiórcza 
i koniunkturalna, a nawet jej karykatu-
ralnoœæ nawet ju¿ nie dziwi Polaków. 
Upolityczniona i wszechw³adna tolerancja 
wywo³uje dziœ zamêt w hierarchii wartoœci 
oraz w obszarze podstawowych zasad i 
odniesieñ. Widaæ to ostatnio na przyk³adzie 
zachowañ demonstrowanych wobec 
krzy¿a.

(...) Niepokój budz¹ dwie sprawy 
eksponowane w przekazach medialnych:

1. Najpierw wymyœlane s¹ wa¿ne 
racje, które maj¹ uzasadniaæ zdjêcie krzy¿a 
ze œciany (w szkole, urzêdzie itp), jednak 
nie przedstawia  siê ¿adnych racjonalnych 
motywów, poza tym jednym, ¿e widok 
krzy¿a kogoœ denerwuje. Ponadto zaistnia³¹ sytuacjê przedstawia siê w 
ten sposób, ¿eby protestuj¹cego cz³owieka ukazaæ jako ofiarê 
zawieszonego krzy¿a. Ma to oddzia³ywaæ na emocje, a wiêc wzbudzaæ 
litoœæ i wspó³czucie, co ostatecznie powinno doprowadziæ do zaniechania 
zawieszenia krzy¿a albo do zdjêcia go.

2. Drug¹ spraw¹ eksponowan¹ w przypadku bojkotu wobec 
zawieszonego krzy¿a jest podkreœlanie dziwnych reakcji niektórych 
Polaków. Wprawdzie krzy¿ jest dla nich wartoœci¹ wyj¹tkow¹, to jednak 
w imiê "jednokierunkowej tolerancji" opowiada siê za jego zdjêciem ze 

Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy

 Dziêkujmy Bo¿ej 
Opatrznoœci za to, 
¿e krzy¿ powróci³ 
do szkó³, urzêdów 
publicznych i 
szpitali. Niech on 
tam pozostanie!
Niech przypomina o 

naszej chrzeœcijañ-
skiej godnoœci i 
narodowej to¿samoœ-
ci, o tym, kim jesteœ-
my i dok¹d 
zmierzamy. I gdzie s¹ 
nasze korzenie.

Jan Pawe³ II, 
Zakopane,1997
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