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Z A P R O S Z E N I E
Dyrekcja Szko³y Podstawowej Nr.81 im. prof. Siedleckiego

oraz Parafialny Zespó³ CARITAS przy parafii 
Chrystusa Zbawiciela 

zapraszaj¹

OSOBY  STARSZE  I  SAMOTNE  na

SPOTKANIE  OP£ATKOWE
00w dniu 19. grudnia 2009 r. sobota - godzina 11

w szkole przy ul. Siedleckiego

ZAPRASZAMY  RÓWNIE¯:
Parafialnych Duszpasterzy, przedstawicieli Rady i Zarz¹du  

Osiedla, MOPS’u, Policji, Przychodni oraz osiedlowych 
mediów.

W okresie Adwentu zapraszamy na 
RORATY do naszego koœcio³a od 

30
poniedzia³ku do soboty na godzinê 6 .

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdziernik 2009)

£aski Chrztu œwiêtego dost¹pili:

- Antonina Hallulko , Laura Mro¿ek, Krzysztof Damps, Wojciech Leszczyñski,
  Bartosz Micha³ Najmowicz - 11 paŸdziernika
- Jakub Hallmann - 25 paŸdziernika

Sakramentalnym zwi¹zkiem ma³¿eñskim po³¹czyli siê:

 - Miros³aw Kurek i Ewelina Pogorza³a - 6 paŸdziernika
- Andrzej Damaszke i Aleksandra Cio³ek - 10 paŸdziernika
- Arkadiusz Meyer i Izabela Popiel - 10 paŸdziernika
- Lech Jankowski i Anna Piotrowska - 10 paŸdziernika
- Adrian Stefañski i Agata Rzepnikowska - 17 paŸdziernika
- Tomasz Kubiak i Ewelina Plago - 24 paŸdziernika
- Pawe³ Jankowski i Kamila Jakubiszyn - 24 paŸdziernika

Do Pana odeszli:

+ Anna Koz³owska l.84 z ul. Smugowej
+ Bronis³aw Tarnowski l.92 z ul.Biwakowej
+ Zygmunt Littwitz
+ Mieczys³aw Gozdek l.74 z ul. Kielnieñskiej
+ Marian Jêdrzejczak l.59 z ul. Saturna

WYDARZENIA  I  INFORMACJE  PARAFIALNE
W parafii naszej odbywa³y siê Katolickie Rekolekcje Wyzwolenia w Jezusie 

Chrystusie Marana Tha. By³y to rekolekcje pó³ zamkniête. Ka¿dy móg³ w nich braæ 
udzia³, lecz liczyæ musia³ siê z tym, ¿e poœwiêci czas od pi¹tku 20. listopada do 

00 00 niedzieli (np. w sobotê od  9  do 20 ). W rekolekcjach uczestniczy³o oko³o 200 osób.
*   *   *

Informujemy naszych parafian, ¿e Biblioteka Parafialna otwarta jest we wtorki, 
00 00œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 . Biblioteka znajduje siê przy dolnym 

koœciele w salce nr 2, obok kancelarii. 
Zasoby biblioteki parafialnej to 1200 ksia¿ek i ponad 1000 czasopism. 

*   *   *
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w zwi¹zku z 

koniecznoœci¹ przeprowadzenia konserwacji dachu koœcio³a i plebanii oraz potrzeb¹ 
doœwietlenia prezbiterium i krzy¿a w górnym koœciele. 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

ROK  KAP£AÑSKI
Z racji Roku Kap³añskiego 1. czwartek miesi¹ca jest 

dniem szczególnych modlitw za kap³anów. W naszej parafii 
modlitwy te rozpoczynaj¹ siê po mszy œwiêtej o godzinie 18.00 
przed wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem, a 
zakoñczeniem modlitw s¹ Nieszpory odmawiane wspólnie 
przez parafian i duszpasterzy.

Cz³owiekowi, który, wznosz¹c siê ponad codzienne 
sprawy, szuka ³¹cznoœci z Bogiem Adwent, a przede 
wszystkim Bo¿e Narodzenie przypominaj¹, ¿e to Bóg podj¹³ 
inicjatywê, by wyjœæ mu naprzeciw. Staj¹c siê dzieckiem, 
Jezus przyj¹³ nasz¹ naturê i ustanowi³ na zawsze swoje 
przymierze z ca³¹ ludzkoœci¹. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e 
sensem nadziei chrzeœcijañskiej, przywo³anej przez Adwent, 
jest pe³ne ufnoœci, czynnej gotowoœci i radosnego otwarcia, 
oczekiwanie na spotkanie z Panem. Przyby³ On do Betlejem, 
by pozostaæ z nami na zawsze.

Jan Pawe³ II, 2003 r.

Rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu, który 
przygotowuje nas na Œwiêta Narodzenia Pañskiego oraz 
powtórne przyjœcie Chrystusa (Paruzja). Adwent 
rozpoczyna te¿ nowy rok liturgiczny. Czytania mszalne na 
niedziele i œwiêta: cykl czytañ Rok C, a na dni powszednie 
okresu zwyk³ego cykl czytañ Rok II ( W Adwencie czytania 
s¹ co roku te same).

£aciñskie s³owo "adventus" oznacza nie tylko 
przyjœcie, ale tak¿e i przybli¿anie. Tygodnie adwentowe s¹ 
oczekiwaniem na Jego przyjœcie, nade wszystko do naszych 
serc.
Has³o roku:  B¥D�MY ŒWIADKAMI MI£OŒCI
Podtytu³:  KOŒCIÓ£ NIOS¥CY EWANGELIÊ MI£OŒÆI
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Z cyklu: "Poznaj  swego Duszpasterza"

Wywiad z ks. Sewerynem Sobczakiem

- 

O.P.: Niech ksi¹dz  o swojej rodzinie, dzieciñstwie, czasach 
szkolnych.

Mój œwiêtej pamiêci ojciec by³ in¿ynierem energetykiem, wiêc z racji 
jego pracy bardzo du¿o siê przeprowadzaliœmy, tych przeprowadzek by³o 
nawet dwadzieœcia kilka. Urodzi³em siê w Gdañsku, do trzeciej klasy 
podstawówki mieszka³em we wsi Czymanowo, na budowie elektrowni 
atomowej nad jeziorem ̄ arnowieckim, a póŸniej w Gdyni, tam skoñczy³em 
podstawówkê i liceum.
Ma ksi¹dz rodzeñstwo?

Brata, starszego o 6 lat.
Czy by³ ksi¹dz ministrantem, albo w jakiœ inny sposób zwi¹zany z 
Koœcio³em?

Z Koœcio³em mocniej zwi¹za³em siê dopiero w szkole œredniej i 
wtedy zosta³em lektorem.
Kim chcia³ ksi¹dz zostaæ w dzieciñstwie?

Moj¹ pasj¹, która przygas³a trochê teraz z powodu braku czasu, by³a 
motoryzacja. Od najm³odszych lat czyta³em tony gazet motoryzacyjnych- 
„Auto Œwiat” co tydzieñ, od deski do deski. Tak¿e chodzi³y mi po g³owie 
plany, ¿eby zostaæ kierowc¹ rajdowym, czy chocia¿ pracowaæ w firmie 
motoryzacyjnej .
Do jakiego liceum ksi¹dz chodzi³?

Do I LO w Or³owie.
Ulubiony przedmiot?

Angielski i przedmioty humanistyczne. By³em w profilu 
polonistyczno-historycznym.
Kiedy poczu³ ksi¹dz powo³anie?

Zaczê³o siê od kontaktu z zakonnikami Legionu Chrystusa. JeŸdzi³em z 
nimi na rekolekcje, wakacje, pomaga³em im podczas "akcji kilo"… no i w 
pewnym momencie zda³em sobie sprawê, ¿e Bóg oczekuje ode mnie czegoœ 
wiêcej.
Czy czêsto mia³ ksi¹dz w¹tpliwoœci, co do swojego wyboru?

Ka¿dy ma w ¿yciu jakieœ w¹tpliwoœci, ¿ycie bez w¹tpliwoœci by³oby 
dziwne. Kap³añstwo natomiast to wielki dar, a ka¿dy z ksiê¿y wie, ¿e jest 
tylko cz³owiekiem s³abym i grzesznym, dlatego czasami przed 
œwiêceniami, mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, czy na pewno bêdzie siê nadawa³ i 
czy bêdzie tego godzien. I ja mia³em taki moment w seminarium, przed 
przyjêciem diakonatu. Chcia³em siê upewniæ, czy ja siê w tym sprawdzê. W 
seminarium, chocia¿ s¹ praktyki, to s¹ one ograniczone tylko do weekendów 
i wakacji, dlatego na tydzieñ przed œwiêceniami diakonatu powiedzia³em, 
¿e ich nie przyjmê i "wzi¹³em dziekankê". Czu³em, ¿e Pan Bóg chcia³, abym 
siê umocni³ na tej drodze. Mia³em ³askê przez rok przebywaæ w parafii œw. 
Stanis³awa Kostki w Oliwie, jako kleryk- ju¿ po obronie magisterki- wiêc 
mog³em uczyæ w szkole i w szpitalu dzieciêcym, gdzie mia³em kontakt z 
cierpi¹cymi dzieæmi i pomagaæ ksiê¿om w parafii. To wyci¹gnê³o mnie ze 
wszystkich moich w¹tpliwoœci. Przez to zosta³em póŸniej diakonem i by³em 
póŸniej wyœwiêcony, zreszt¹ razem z ksiêdzem Bogdanem .
Wspomnienie z seminarium…
      Ka¿dy kleryk ma w seminarium jak¹œ pos³ugê, oprócz tej duchowej i 
intelektualnej, ka¿dy jest za coœ odpowiedzialny. Ja na pocz¹tku by³em 
pomocnikiem w pracowni internetowej, póŸniej przez dwa albo trzy lata, z 
racji moich zainteresowañ motoryzacyjnych, by³em kierowc¹ i rozwozi³em 
busikiem kleryków na asysty, albo do sklepu po ró¿ne rzeczy do 

 opowie

czyszczenia. Równie¿ w czasie, kiedy by³em kierowc¹, trwa³a 
peregrynacja obrazu Jezusa Mi³osiernego w diecezji i ja co tydzieñ 
przewozi³em obraz z parafii do parafii.
Jak wygl¹da³y ksiêdza pierwsze lata kap³añstwa?

Kiedy by³em diakonem trafi³em do katedry oliwskiej (parafii, do 
której klerycy nie chc¹ nigdy trafiaæ, bo s¹ ci¹gle pod okiem 
przychodz¹cych na msze studentów seminarium, którzy obserwuj¹ 
s³u¿¹cych diakonów, oraz pod okiem biskupa, który czêsto w katedrze 
odprawia msze). Ja jednak bardzo mi³o ten czas wspominam. Uczy³em w 
tym czasie te¿ w gimnazjum 23 w Oliwie, które ma dosyæ s³ab¹ reputacjê, 
ale ja do dzisiaj mam kontakt z niektórymi moimi uczniami.

Po œwiêceniach trafi³em na dwa lata do parafii we Wrzeszczu, 
najwiêkszej parafii w diecezji, która mia³a 23 tysi¹ce wiernych (ta w 
Osowej ma 7 tysiêcy). Przez to mia³o siê wra¿enie anonimowoœci, 
kojarzy³o siê tylko nieliczne osoby w pierwszych ³awkach. Tu kontakt z 
parafianami jest du¿o lepszy. Mia³em za to bardzo oryginalne szko³y - iI 
szko³ê spo³eczn¹ i szko³ê baletow¹.
Jakie ma ksi¹dz wra¿enia z pracy w naszej parafii?

Bardzo pozytywne, szczególnie przez ten przeskok z parafii we 
Wrzeszczu. Tu nawi¹zuje siê kontakt z parafianami, wspólnot¹ 
m³odzie¿ow¹, jest sporo osób które siê anga¿uj¹ w ¿ycie parafii. Wœród 
ksiê¿y te¿ jest inny klimat, bo jest nas czterech (w poprzedniej parafii by³o 
nas oœmiu). Jestem z koleg¹ z roku, ksi¹dz Henryk buduje bardzo dobry 
klimat, ksi¹dz proboszcz ma m³odego ducha i mo¿emy siê wszyscy bardzo 
dobrze dogadywaæ.
Czym zajmuje siê ksi¹dz w parafii?

Opiekuje siê zespo³em Effatha, duszpasterstwem m³odzie¿owym, 
oaz¹ ma³¿eñstw, Semper Fidelis, stron¹ merytoryczn¹ Rodziny 
Osowskiej, uczê w gimnazjum, przygotowuje gimnazjalistów do 
bierzmowania.
Plany, pomys³y?

Chcia³bym zachêciæ m³odzie¿ z gimnazjum do zaanga¿owania siê w 
¿ycie parafii, zachêciæ jak najwiêcej osób do do³¹czenia do wspólnoty.
Czy te lata kap³añstwa by³y zgodne z ksiêdza wczeœniejszymi 
wyobra¿eniami?

Mo¿e kleryk w seminarium ma trochê inne wyobra¿enia i czasami 
zgadza siê powiedzenie, ¿e punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia, ale 
pewne fundamenty kap³añstwa s¹ zawsze takie same, niezale¿nie od 
wszystkich innych okolicznoœci. Jako kleryk mo¿e mia³em inn¹ wizjê 
realizacji zadañ ksiêdza, a ¿ycie je zweryfikowa³o, ale fundamenty 
myœlowe pozostaj¹ takie same. Cz³owiek najlepiej uczy siê przez 
praktykê, równie¿ m³ody ksi¹dz uczy siê swojej pos³ugi, bo nie da siê 
wszystkiego w teorii w seminarium nauczyæ i uj¹æ na papierze, trzeba to 
samemu prze¿yæ. Dla mnie prze³omowym okresem by³ czas dziekanki- 
rok klerycki. On wprowadzi³ mnie w pewne rzeczy, bo moje zadania na 
parafii by³e bli¿sze zadaniom ksiêdza i to wiele mnie nauczy³o i du¿o mi 
da³o.
Jak spêdza ksi¹dz swój wolny czas?

Lubiê jazdê na rowerze i chocia¿ zawodowcem nie jestem, to lubiê 
raz na dwa czy trzy dni wyjœæ na rower i poruszaæ siê trochê na powietrzu. 
Raz na jakiœ czas spotykam siê z moim kolegami z roku, ¿eby pogadaæ o 
ró¿nych problemach, ale te¿ z powodów czysto towarzyskich.

Najwiêksze marzenie.
Moim najwiêkszym marzeniem (wiem, ¿e to zabrzmi bardzo 

górnolotnie) jest to, aby Pan Bóg, mimo wszystkich ludzkich niedomagañ, 
zbawi³ cz³owieka. ¯eby byæ w ¿yciu zawsze gotowym na to ostateczne 
spotkanie, bo niewa¿ne s¹ opinie ludzkie, ale to, co Pan Bóg o nas wie. 
¯eby d¹¿enie do œwiêtoœci by³o realne w naszym codziennym ¿yciu.
Ulubiona marka samochodu.
Generalnie jestem zwolennikiem samochodów produkcji niemieckiej.
To ju¿ chyba koniec wywiadu…

Chcia³bym wszystkich pozdrowiæ serdecznie i prosiæ o modlitwê, i 
sam te¿ modlitwê obiecujê.
Dziêkujê za rozmowê.

Ola Polañska 

ZAPROSZENIE  NA  REKOLEKCJE
Zapraszamy na rekolekcje/katechezy prowadzone przez Drogê 
Neokatechumenaln¹:

301.Sopot, parafia Gwiazdy Morza - w poniedzia³ki i œrody o godz. 19  w 
Kaplicy przy ul. Chopina;

002.Gdynia, Redemptoryœci - w poniedzia³ki i czwartki o godz. 19  w 
Dolnym Koœciele; 

303.Banino, koœció³ p.w. Niepok. Poczêcia NMP - pon. i czw. godz. 19 .
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Ministranckie wakacje
Wraz z naszym opiekunem ks. Bogdanem wybraliœmy siê na 

005-dniowy „wypad” w rodzinne strony ksiêdza. O godz. 8  
wyruszyliœmy poci¹giem z Gdañska Osowej do Gdyni, stamt¹d 
kolej zawioz³a nas do Pucka. W Pucku czekaj¹c na autobus 
mieliœmy troszkê wolnego czasu, wiêc poszliœmy zwiedzaæ 
miasto. Byliœmy na rynku, zwiedziliœmy puck¹ farê tj. Koœció³ pod 
wezwaniem Œw. Piotra i Paw³a. Wielk¹ frajdê przysporzy³o nam 

ogl¹danie przycumowanych 
³odzi i kutrów rybackich.

Po „wyszumieniu siê” 
Ksi¹dz Bogdan poczêstowa³ 
nas pysznymi truskawkami. 
Po mi³ym pobycie w Pucku 
udaliœmy siê do Sulicic. Na 
Miejscu byliœmy oko³o 
godziny 15.00 no i oczywiœcie 
od razu zabraliœmy siê za 
rozk³adanie namiotów - 
nawet sprawnie nam posz³o, 
gdy¿ mieliœmy pomocników. 
Spytacie nas co znowu 
robiliœmy w tej wsi? Owszem 
rok temu równie¿ nasza 
ministrancka gromadka by³a 
w  S u l i c i c a c h .  D l a  

wtajemniczonych powiem, ¿e w jêzyku kaszubskim wieœ ta 
nazywa siê  „Zulece”.

Tak jak rok temu, tak i teraz, nie zabrak³o nam pomys³ów do 
tego, aby jak najlepiej spêdziæ ten czas (my ministranci i ks. 
Bogdan). Tak wiec codziennie uczestniczyliœmy we mszach 
œwiêtych, które nasz opiekun odprawia³ w rodzinnej wiosce. Raz 
byliœmy w starzyñskim koœciele pw. Œw. Micha³a Archanio³a, 
poniewa¿ ks. Bogdan z okazji drugiej ju¿ rocznicy œwiêceñ 
kap³añskich, jak równie¿ pierwszej odprawionej w swoim ¿yciu 
Eucharystii, w³aœnie w tym koœciele odprawi³ dla ca³ej swojej 
rodziny i przyjació³ i dla nas mszê œwiêt¹. Wiele razy graliœmy  
mecz pi³ki no¿nej, mieliœmy konkurs strzelania z wiatrówki 
(oczywiœcie by³o bardzo bezpiecznie), nawet uda³o nam siê 
poogl¹daæ ciekawe filmy na DVD. Jeden dzieñ poœwieciliœmy na 
pójœcie do Karwi na pla¿ê (zjedliœmy bardzo smaczne gofry no i 
lody). Pogoda zbytnio nam nie dopisywa³a, ale to nam nie 
przeszkadza³o. Spêdzaliœmy czas przy ognisku sma¿¹c kie³baski. 
Wiele czasu spêdzaliœmy na œwie¿ym powietrzu biegaj¹c po 
polach, bawi¹c siê zarazem w zespo³owe gry. Nawet jednej nocy 
wybraliœmy siê na „nocne wêdrowanie”. W namiocie graliœmy w 
karty (jak zwykle by³o bardzo weso³o). 

Gdy wybija³a godzina dwudziesta druga, powoli k³adliœmy siê 
do spania, aby nabraæ 
si³ na kolejny dzieñ, 
ale jak zawsze nie 
chcia³o siê nam spaæ, 
bo prowadzi-liœmy 
nocne  rozmowy.  
Korzys ta l i œmy z  
wielkiej dobroczyn-
n o œ c i  R o d z i c ó w  
ksiêdza. Mogliœmy 
liczyæ na pyszne 
œniadania, obiady, 
kolacje  zrobione 
przez Mamê ksiêdza,  oczywiœcie  pomagal iœmy w 
przygotowywaniu posi³ków i posprz¹taniu po sobie 
(wyznaczaliœmy dy¿ury). 

Dziêkujemy naszemu Opiekunowi za wielki trud, który 
wk³ada w nasz¹ formacjê ministranck¹ no i miêdzy- ludzk¹. 

W tym miejscu, w imieniu naszej Liturgicznej S³u¿by O³tarza, 
zachêcamy wszystkich chêtnych ch³opców do przy³¹czenia siê do 
nas. S³u¿yæ Bogu i ludziom to wielkie wyzwanie, którego nie 
mo¿na siê baæ. Zapraszamy na spotkania w ka¿d¹ sobotê o 10.30 w 
salce nr. 2. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ po ka¿dej mszy 
œwiêtej i od ks. Bogdana. Zajrzyjcie równie¿ na nasz¹ stronkê:  

PrzyjdŸ, czekamy na Ciebie.
 Maciej Myszk , Mateusz Bizewski   

ministrant.osowa.com

8. PAWE£  UWIÊZIONY
Jakiekolwiek by³yby grube œciany celi, nowiny z zewn¹trz zawsze przenikn¹. 

Otó¿ - w roku 54. cesarz Klaudiusz wydaje ostastnie tchnienie - otru³a go Agrypina, 
jego druga ¿ona. Neron, jej syn z poprzedniego ma³¿eñstwa ( zmusi³a Klaudiusza, 
by go adoptowa³) zostaje w wieku 17 lat og³oszony przez gwardiê pretoriañsk¹ 
cesarzem. Oto nielegalne pocz¹tki, bo Klaudiusz mia³ prawdziwego syna - 
Brytanika. Rz¹dy rozpoczyna jeden z najkrwawszych despotów w historii. Na 
pocz¹tku karze otruæ Brytanika, potem w³asn¹ matkê, po czym zajmuje siê 
masakrami chrzeœcijan, tak brutalnymi, ¿e nawet poganie uznaj¹ je za trudne do 
zniesienia.

Korespondencja Paw³a z okresu niewoli pokazuje, ¿e wiêzienie by³o otwarte 
na wizyty jego przyjació³. Otrzymuje tak¿e przepustki, odwiedza niektóre gminy 
chrzeœcijañskie. Wydaje siê, ¿e re¿im wiêzienny wobec niego zaostrzono w zimie 
54/55. Dlaczego? Napiêcia miêdzy zwolennikami Paw³a, a tzw. judaizuj¹cymi, 
otwarta wrogoœæ ¯ydów oraz niechêæ wielu pogañskich grup, sprawi³a, ¿e jego 
¿yciu zagra¿a³o niebezpieczeñstwo. S¹dzi siê nawet, i¿ Pawe³ uciek³ z tego 
wiêzienia. Tak przynajmniej s¹dzi wielu badaczy ¿ycia Aposto³a Narodów.

Jak to siê zaczê³o? Ma on wtedy oko³o 50 lat. Razem z grupk¹ wiernych 
uczniów idzie przez Smyrnê ku Troadzie, potem do Macedonii, wreszcie ku Achai. 
Nie kryje siê z tym, ¿e celem jego wêdrówki jest Jerozolima, a w dalszej 
perspektywie - Rzym.

Bardzo ciekawe s¹ okolicznoœci powstania s³awnego Listu do Rzymian. Do 
tej pory pisa³ swoje listy do gmin chrzeœcijañskiech, które sam za³o¿y³ i o których 
rozwój by³ bardzo zatroskany. W tym jednak wypadku pisze do wspólnoty, której 
nie zna³ i gdzie jeszcze nigdy nie by³. Tym niemniej jest to list wyj¹tkowej wagi i 
znaczenia, gdzie autor osi¹gn¹³ absolutne wy¿yny treœci teologicznej. Mo¿na go 
uznaæ za testament Paw³a; ju¿ nigdy nie napisze tekstu takiego formatu.

Wróæmy jednak do naszego bohatera. Ze wzruszeniem przekracza bramê 
Œwiêtego Miasta Jerozolimy. Ledwo rozesz³a siê wieœæ o jego powrocie, a ju¿ 
Jakub, brat Pañski, zaprasza go do siebie. ¯ywo w³¹cza siê w nurt ¿ycia gminy 
chrzeœcijañskiej. Przypominaj¹ sobie tak¿e o Szawle jego dawni wspó³pracownicy 
przy przeœladowaniu chrzeœcijan. Pojawiaj¹ siê ró¿nego rodzaje prowokacje i 
oskar¿enia, by podburzyæ t³um. Aby nie dopuœciæ do linczu i do zak³ócenia 
porz¹dku, kohorta rzymska doprowadzi³a Paw³a do wiêzienia, które znajdowa³o 
siê w twierdzy Antonia.

Ks. Henryk Bietzke

K¥CIK  
SW. PAWLA APOSTOLA 

Mówi³ o sobie:
Na 65 lat Bóg da³ mi zdrowie. Dziœ otrzyma³em chorobê.
Do³¹czy³em do tych, którzy musz¹  ¿yæ bez nadziei na zdrowie.
Podobnie i ja chorobê traktujê jako dar i zadanie.
Ufam, ¿e nie zawiodê Boga i ludzi, z którymi mam ci¹g³y kontakt.
                                                                  Fragment wiersza Ks. Jana Pa³ygi SAC

ODSZED£ NASZ  PRZYJACIEL
Z g³êbokim ¿alem dzielimy siê smutn¹ wiadomoœci¹, ¿e w dniu 

Wszystkich Œwiêtych 2009 r., po d³ugiej walce z chorob¹, odszed³ do 
Pana w wieku 74 lat ks. dr Jan Papka³a – Pallotyn.  Jako animator 
licznych wspólnot apostolstwa œwieckich na terenie Trójmiasta, przez 
czterdzieœci lat ¿ycia s³u¿y³ nam swoj¹ m¹droœci¹, pogod¹ ducha i 
g³êbok¹ wiar¹. By³ nieocenionym towarzyszem wspólnych obozów, wêdrówek 
kajakowych i górskich. Jeszcze we wrzeœniu b.r., mimo wyczerpania chorob¹,  
spotka³ siê z nasz¹ grup¹ w Osowej.

¯egnaliœmy Go w dniu 5. listopada na Mszy œw. w koœciele p.w. œw.El¿biety 
w Gdañsku oraz na cmentarzu Srebrzysko.

Przyjaciele ze Wspólnoty Apostolstwa Œwieckich w Osowej

W trosce o obecnoœæ krzy¿a w miejscach publicznych i w naszych sercach 
polecam i proszê, aby pieœñ religijna "Nie zdejmê krzy¿a..." wesz³a na trwa³e w 
nasze ¿ycie modlitwy. Dlatego nale¿y j¹ wprowadziæ ... do liturgii mszalnej i 
œpiewaæ w ramach dziêkczynienia w niedziele i œwiêta nadchodz¹cego roku 
liturgicznego.

Odpowiedzialnym za œpiew i muzykê koœcieln¹ zobowi¹zujê, aby przybli¿yli 
s³owa i melodiê wiernym przed rozpoczêciem mszy œwiêtych. Tym samym 
wype³nimy polecenie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II "Broñmy Krzy¿a", które 
wypowiedzia³ w Zakopanem 06.06.1997.

Wszystkim wiernym mojej Archidiecezji, Siostrom Zakonnym i Kap³anom z 
serca b³ogos³awiê.

APEL METROPOLITY GDAÑSKIEGO W OBRONIE KRZY¯A 
Kurenda Nr 43/2009
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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  
odcinek 8 /PRL - pocz¹tek/

   Historycy harcerstwa zgodnie stwierdzaj¹, ¿e harcerstwo polskie 
nigdy nie by³o tak zjednoczone jak w pierwszych latach powojennych. 
Tym, co powinno budziæ niewygas³y podziw jest fakt, ¿e ten 
„roztrzaskany” przez wojnê i okupacjê Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, 
którego kadra ponios³a niezwykle bolesne straty w walce o Polskê..., 
odrodzi³ siê w tak przecie¿ niesprzyjaj¹cych warunkach w roku 1945. 
Czymœ wrêcz wzruszaj¹cym by³ powrót do pracy harcerskiej dawnych 
instruktorów, którzy dopiero co powrócili z obozów koncentracyjnych, z 
tu³aczki, którzy jeszcze przed rokiem krwawili podczas Powstania 
Warszawskiego i akcji „Burza”. Takiego patriotycznego, religijnego, 
zwartego wewnêtrznie harcerstwa, które powsta³o na zasadzie 
„wybuchu” (T.S. „Refleksje...”), które w latach 1945-1948 objê³o ok. 300 
tyœ. dzieci, m³odzie¿y i instruktorów /równie¿ wielu ksiê¿y anga¿owalo 
siê jako kapelani i instruktorzy/ nie bêdzie niestety ju¿ w póŸniejszych 
latach, a¿  do dni obecnych. By³o to zupe³nie coœ innego od póŸniejszej 
PRL -owskiej socjalistycznej unifikacji „harcerstwa”. A trzeba pamiêtaæ, 
¿e Polska znalaz³a siê natychmiast po II wojnie œwiatowej pod swego 
rodzaju „samookupacj¹”, dokonan¹ przez Polsk¹ Partiê Robotnicz¹ jako 
agenta stalinowskich w³adz moskiewskich, przy aktywnym udziale UB, 
NKWD i armii sowieckiej. Komuniœci uznawali zawsze harcerstwo 
ideowe za cia³o obce, stoj¹ce w poprzek zamierzeñ w³adzy, oparte na 

systemie wartoœci krañcowo odmiennym od obowi¹zuj¹cej w sferze 
publicznej ideologii marksizmu-leninizmu (IPN). Z tego wzglêdu, wraz z 
umacnianiem siê w PRL-u w³adzy ludowej, wywierano coraz silniejsz¹ 
presjê na cz³onków i struktury ZHP w celu ich podporz¹dkowania, a  nawet 
likwidacji. Pocz¹tkowo rezultaty by³y niewielkie. Do 1948 roku na kszta³t 
organizacji nie wp³ynê³a koniecznoœæ kamufla¿u czy zmian na „szczytach” 
organizacyjnych. „Masowa organizacja, w której prawdziwa praca 
odbywala siê „na dole”, w szczepach i dru¿ynach, byla odporna na 
przetasowania „góry”, jeœli tylko nie zmieniono dru¿ynowego. Znajduj¹cy 
siê w lesie obóz „robi³ co chcia³”, a ewentualna wizytacja w³adz mog³a 
spowodowaæ ingerencjê najwy¿ej w sprawy zewnêtrzne /treœæ pracy nie 
musia³a byæ ujawniona w dokumentacji/ (T.S. „Refleksje...”). Równolegle 
jednak nasila³a siê akcja eliminacyjna w³adzy ludowej w stosunku do 
instruktorów wy¿szych szczebli ZHP, a w nastêpnej kolejnoœci 
zastêpowanie starych instruktorów szczebli podstawowych i wy¿szych 
nowymi, m³odszymi, „nieska¿onymi” dzia³alnoœci¹ wolnoœciow¹ i 
narodowo-katolick¹. Najokrutniej zwalczani byli dzia³acze i instruktorzy 
„Harcerstwa Polskiego” /”Hufców Polskich”/: ci sami /i ich nastêpcy/ 
którzy w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego byli najzajadlej 
eksterminowani przez niemieckie Gestapo. Pretekstem by³a tu reakcja na 
tzw. „drug¹ konspiracjê”, gdy¿ obok legalnych, powsta³o szereg tajnych 
struktur harcerskich, wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ antykomunistyczn¹ 
zesz³ych do podziemia od³amów Armii Krajowej, które nie z³o¿y³y broni i 
nie rozwi¹za³y siê na polecenie kierownictwa. Dziesi¹tki dzia³aczy i 
instruktorów znalaz³o siê w wiêzieniach UB. Nie sposób wymieniæ tu ich 
nazwisk, mo¿na rozszerzyæ swoj¹ wiedzê w tym temacie czytaj¹c 
wydawnictwa i dokumenty Instytutu Pamiêci Narodowej.                                             

                                                                                                                  c.d.n.
                                                                               Mieczys³aw Czajkowski
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takich jak np.: Ruch Œwiat³o – ̄ ycie, Katolicka Odnowa w Duchu Œwiêtym, 
Droga Neokatechumenalna czy te¿ Gdañska Szko³a Nowej Ewangelizacji 
œw. Wojciecha. Wymieniaæ ich wszystkich tu nie miejsce. Skupiono siê na 
nich z tego powodu, i¿ ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci. Na stronie internetowej 
Archidiecezji Gdañskiej ( ) jest zamieszczona pe³na 
lista Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich oraz Grup Modlitewnych 
dzia³aj¹cych na terenie Trójmiasta. Wspólnoty te maj¹ ró¿norodny 
charakter, a historie ich powstania te¿ s¹ odmienne. Wszystkie one 
przeznaczone s¹ dla ,,katolików zaanga¿owanych w sprawy wiary”, choæ 
ka¿da grupa pojmuje j¹ w trochê inny sposób. Pozostaj¹ w kontakcie z 
Koœcio³em hierarchicznym i s¹ pod jego sta³¹ kontrol¹. Wspólnoty te 
powsta³y w kraju i zagranic¹. Najwiêkszy rozkwit wspólnot œwieckich 
katolików historycznie przypada na okres po Soborze Watykañskim II. 
Mo¿na siê nawet spotkaæ z okreœleniem, i¿ s¹ one ,,owocem Soboru”. 

Czemu w ogóle powsta³a potrzeba ,,nowej ewangelizacji” ? Byæ mo¿e 
wynika³a z tego, i¿ stare formy ,,g³oszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie 
Zmartwychwsta³ym” przesta³y trafiaæ do wspó³czesnego cz³owieka, który 
prze¿y³ koszmar II wojny œwiatowej i dwóch totalitaryzmów. Dla kogo ona 
jest przeznaczona? Odnosi siê wra¿enie, ¿e do wszystkich, bez podzia³u na 
poszczególne konfesje czy deklaracje ,,wiary” lub ,,niewiary”. Dla 
cz³owieka wa¿ne sta³o siê œwiadectwo. 

Mateusz Ichnatowicz

www.diecezja.gda.pl

Hobbiœci 
S³ów kilka o nowej ewangelizacji 

Pojêcie ,,nowej ewangelizacji” kojarzy siê najczêœciej z ,,m³odymi”, 
z ,,nowoœci¹”, ,,elementem protestantyzmu w katolicyzmie” czy nawet 
,,sekt¹”. W gruncie rzeczy jest postrzegane jako pewien rodzaj hobby, 
uprawiany przez czêœæ katolików, którzy chc¹ byæ ,,œwiêtsi” od reszty 
cz³onków Koœcio³a rzymsko - katolickiego. Ogólnie jako ,,coœ dziwnego” 
i trochê ,,tajemniczego”. Czy jednak s³usznie?
Ks. Marian Królikowski, Przewodnicz¹cy Diecezjalnej Rady Ruchów 
Katolickich w Diecezji Kieleckiej napisa³, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II u¿y³ po 
raz pierwszy okreœlenia ,,nowej ewangelizacji” w homilii wyg³oszonej w 
Nowej Hucie 9 czerwca 1979 roku. Mówi³ w niej, ¿e: ,,na progu nowego 
tysi¹clecia - w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. 
Rozpoczê³a siê nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecie¿ ta sama 
co pierwsza”. Zaœ podczas spotkania z Rad¹ Konferencji Episkopatów 
Ameryki £aciñskiej w Port au Prince na Haiti 9 marca 1983 roku, kieruj¹c 
do ca³ego Koœcio³a wezwanie do ,,nowej ewangelizacji”, mówi³: ,,patrzcie 
w przysz³oœæ podejmuj¹c now¹ ewangelizacjê, now¹ w swoim zapale, 
now¹ w swych metodach i now¹ w œrodkach wyrazu”.
       W Koœciele rzymsko – katolickim ,,nowa ewangelizacja” odbywa siê 
w ramach istniej¹cych nowo powsta³ych wspólnot œwieckich katolików 
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Z cyklu: Trudne tematy

PIELGRZYMKA  DO  WILNA
     Piêædziesiêcioosobowa grupa naszych parafian odby³a w po³owie 
paŸdziernika b.r. czterodniow¹ pielgrzymkê. Pielgrzymka ta, dobrze 
zorganizowana przez diecezjalne biuro pielgrzymkowe OREMUS, 
przebiega³a, tak¿e dziêki opiece duszpasterskiej sprawowanej przez 
ksiêdza proboszcza Wojciecha Tokarza, w mi³ej atmosferze. 
    Wyjechaliœmy spod naszego koœcio³a rano, by w po³udnie odwiedziæ 
Sanktuarium Maryjne w Gietrzwa³dzie. Wieczorem byliœmy ju¿ w Wilnie. 
Przez kolejne dwa dni zwiedzaliœmy z przewodnikiem Wilno: cmentarz 
na Rossie, koœció³ œw. Piotra i Paw³a, domek i sanktuarium œw.Faustyny, 
góre 3 Krzy¿y, katedrê i koœcio³y œw. Jana, œw. Ducha, cerkiew Trójcy 
Œwiêtej, koœció³ œw. Kazimierza, a tak¿e muzeum Adama Mickiewicza, 
ce lê  Konrada  i  inne  zabytk i .  Mieszkal i œmy w hote lu  
(piêciogwiazdkowym)  CROWNE PLAZA. 
   Czwartego dnia rano, przed œniadaniem, ksi¹dz Wojciech odprawi³ dla 
naszej grupy Mszê œw. w Kaplicy Ostrobramskiej (na zdjêciu obok). Po 
œniadaniu opuœciliœmy hotel i pojechaliœmy w jesiennej, mglistej aurze 
zwiedziæ Troki, a nastêpnie udaliœmy siê w drogê powrotn¹. Po drodze 

00odwiedziliœmy Sanktuarium Maryjne w Œwiêtej Lipce a oko³o 22  
byliœmy w Osowej.

Jan Juranek
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