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BUDUJMY WSPÓLN¥ PRZYSZ£OŒÆ PONAD 
PRZESZ£OŒCI¥

Oœwiadczenie przewodnicz¹cych episkopatów Polski i Niemiec

„Nie wracaj¹c wybiórczo do przesz³oœci, intensywniej budujmy wspóln¹ 
przysz³oœæ” – napisali biskupi polscy i niemieccy we wspólnym Oœwiadczeniu. 
Powsta³o ono z inicjatywy strony polskiej. Okazj¹ opublikowanego 25. sierpnia 
2009 r. w Bonn i Czêstochowie dokumentu jest 70. rocznica wybuchu II wojny 
œwiatowej. 

Autorzy Oœwiadczenia zauwa¿aj¹ odchodzenie pokoleñ, które prze¿y³y 
koszmar wojny oraz tych, którzy mieli odwagê wypowiedzieæ s³owa skruchy, 
rozpoczynaj¹c w ten sposób nowy rozdzia³ w dziejach Polaków i Niemców. 
„Wszystkim nam potrzebne jest patrzenie w przysz³oœæ, ku której chcemy zmierzaæ, 
nie zapominaj¹c (…) historycznej prawdy we wszystkich jej aspektach” – 
podkreœlili biskupi. 

Hierarchowie przywo³ali te¿ s³owa wspólnego listu z 1995 roku, opracowanego 
w 30. rocznicê wymiany listów polskiego i niemieckiego Episkopatu: „Tylko 
prawda mo¿e uczyniæ nas wolnymi, prawda, która niczego nie dodaje i niczego nie 
pomija, która niczego nie przemilcza i niczego nie przelicza”. Autorzy dokumentu 
maj¹ nadziejê, ¿e opracowywany w³aœnie wspólnie podrêcznik polsko-niemieckiej 
historii „stanie siê (…) Ÿród³em wiedzy o naszej trudnej i obci¹¿onej 
doœwiadczeniem przesz³oœci”. 

Zdaniem biskupów polskich i niemieckich dziœ nie mo¿na poprzestaæ jedynie 
na s³owach „Przepraszamy i prosimy o przebaczenie”; potrzebne jest œwiadectwo 
obydwu Koœcio³ów i wspó³dzia³anie. P³aszczyzn¹ wspó³pracy jest nade wszystko 
„dzie³o ewangelizacji œwiata i podejmowanie wyzwañ humanitarnych”, szczególnie 
w Afryce. Wspó³czesnym œwiadectwem wiernych Koœcio³a w Niemczech i w Polsce 
jest „anga¿owanie siê na rzecz wspierania rodziny i ochrony ludzkiego ¿ycia od 
poczêcia a¿ do naturalnej œmierci”. Modlitwa i troska o pokój to kolejna dziedzina 
wspó³pracy obu narodów zjednoczonej Europy, która stwarza now¹ szansê na 
budowanie pokoju. 

Oœwiadczenie przypomina tych wszystkich, „którzy pracowali na rzecz 
pojednania pomiêdzy naszymi narodami, jak i wszystkimi narodami Europy”. 
Odwo³uje siê zarówno do biskupów – autorów s³ynnych listów z 1965 roku 
wymienionych miêdzy obydwoma episkopatami, jak i do katolików oraz ca³ego 
spo³eczeñstwa niemieckiego, organizatorów akcji pomocy Polakom w 1980 roku. 

Biskupi nie ukrywaj¹, ¿e „droga pojednania i wspó³pracy (…) by³a niekiedy 
trudna i nie pozbawiona nieporozumieñ i obci¹¿eñ”. Obie strony nauczy³y siê 
jednak, ¿e „niezbêdnymi elementami procesu budowania wspólnego dobra s¹ 
cierpliwoœæ, delikatnoœæ i prawdomównoœæ”. 

W tym duchu przywo³uj¹ fakty historyczne – 1 wrzeœnia 1939 roku to 
„niemiecki Wehrmacht rozpocz¹³ atak na Polskê”, a „narodowosocjalistyczne 
Niemcy rozpêta³y w Europie wojnê”. Biskupi przypominaj¹ te¿ losy naszych 
narodów w okresie i po II. wojnie œwiatowej. Podkreœlaj¹, ¿e pierwszymi 
wypêdzonymi byli Polacy i to w wyniku dzia³añ wojennych zarówno wojsk 
hitlerowskich, jak i radzieckich. Polscy i niemieccy biskupi zgodnie potêpiaj¹ 
wypêdzenia „nie zapominaj¹c przy tym o wewnêtrznej zale¿noœci i nastêpstwie 
wydarzeñ”. 

Autorzy Oœwiadczenia zwracaj¹ uwagê, ¿e w „niektórych spo³ecznych czy 
politycznych tendencjach ujawnia siê pokusa propagandowego wykorzystania raz 
ju¿ w historii zaistnia³ych zranieñ i pobudzania resentymentów wynikaj¹cych z 
jednostronnych interpretacji historycznych; Koœció³ bêdzie nieustannie i 
zdecydowanie wystêpowa³ przeciw takiemu odejœciu od prawdy historycznej”. W 
tym kontekœcie biskupi apeluj¹ do mediów, by „sprostali swojej odpowiedzialnoœci 
za klimat wzrastaj¹cego zaufania miêdzy Polakami a Niemcami”. 

Dokument nie jest wspólnym listem episkopatów Polski i Niemiec a 
oœwiadczeniem przewodnicz¹cych obydwu episkopatów z okazji 70. rocznicy 
rozpoczêcia II wojny œwiatowej. Widniej¹ pod nim podpisy arcybiskupów Józefa 
Michalika i Roberta Zollitscha. Oœwiadczenie podpisali tak¿e bp Wiktor Skworc i 
abp Ludwik Schick, stoj¹cy na czele zespo³ów ds. kontaktów miêdzy konferencjami 
biskupów Polski i Niemiec.

Powy¿sze omówienie  i pe³ny tekst oœwiadczenia:
http://www.episkopat.pl/

Nasza Wspólnota Parafialna w 
bie¿¹cym roku obchodzi 29. Imieniny 
oraz 29. rocznicê pierwszej mszy œwiêtej 
odprawionej 14. wrzeœnia 1980 roku “na 
r¿ysku”. 

Msze úw. odpustowe w poniedzia³ek 
14. wrzeœnia, z moýliwoúcià uzyskania 
odpustu zupeùnego:

15 00 00 o godz. 7 , 8 , 9  i po poùudniu 
00

dla dzieci o godz. 16 , 17 . 
Uroczysta suma odpustowa z 

udziaùem kapùanów naszego dekanatu o 
00godz. 18 . Sumie przewodniczyã bædzie i 

kazanie wygùosi ks. Praùat Zbigniew 
Zieliñski, proboszcz Archikatedry 
O l i w s k i e j .  B a r d z o  s e r d e c z n i e  
zapraszamy wszystkich naszych parafian. 

00
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Maryja - Matka Jezusa i
Œw. Jan - któremu Jezus powierzy³ swoj¹ 
Matkê.

Maria Magdalena i Maria - matka Jakuba 
oraz Setnik, który w Ewangelii wyzna³: 
"Prawdziwie ten cz³owiek by³ Synem Bo¿ym 
" (Mk 15,38). Przedstawiony jest w klasycznej 
pozycji œwiadka chrzeœcijañskiego. Trzy palce 
jego prawej d³oni s¹ u³o¿one w tradycyjny 
znak, który oznacza "Ja mówiê", co w 
kontekœcie oznacza "Zaœwiadczam, ¿e Jezus 
jest Panem".

Longinus - rzymski ¿o³nierz, który 
przebi³ bok Jezusa (J 19,33)

Stephaton - identyfikowany z ¿o³nierzem, który da³ 
Jezusowi g¹bkê namoczon¹ winnym octem (J 19,28-
30). Inna wersja interpretacji stroju postaci sugeruje, 
i¿ jest to stra¿nik Œwi¹tyni ¯ydowskiej.

Postacie  szeœciu anio³ów 
poruszone wydarzeniem krzy¿a. 
I c h  g e s t y k u l a c j a  r ê k a m i  
wskazuje na dyskusjê o tym 
cudownym misterium - œmierci 
Syna Bo¿ego. Równoczeœnie 
anio³owie wzywaj¹ nas do 
zadumy i uwielbienia tej 
tajemnicy razem z nimi,

Widzimy tu Jezusa odzianego w 
królewskie szaty, trzymaj¹cego 
krzy¿ jako zwyciêskie ber³o. Pan 
wychodzi z grobu i wstêpuje na 
dwór niebiañski. Dziesiêciu 
anio³ów gromadzi siê wokó³ 
Niego. Piêciu z nich, maj¹c 
wyci¹gniête rêce wita Jezusa, 
który sam ma rêkê podniesion¹ w 
geœcie pozdrowienia.

Tu, na samej górze krzy¿a widaæ praw¹ d³oñ Boga Ojca z 
wyprostowanymi dwoma palcami. Gest ten oznacza 
wskrzeszenie Jezusa. Mo¿e to byæ tak¿e rozumiane jako 
b³ogos³awieñstwo Boga Ojca na wszystko, co Jezus uczyni³ 
oraz przyjêcie Go przez Ojca.

U stóp oryginalnego krzy¿a w Bazylice œw. Klary w Asy¿u widoczne s¹ ma³o wyraŸne wizerunki szeœciu figur. Bez sensu by³o odtwarzaæ w naszej 
replice krzy¿a œw. Damiana mgliste postaci, a w³aœciwie p³aty resztek farb na oryginale. W zwi¹zku z tym, na proœbê ks. Proboszcza Henryka Bietzke, 
twórca repliki w roku 1998, artysta malarz pan Tomasz Bielak, umieœci³ pod stopami Chrystusa siedem wybranych postaci z odpowiednimi atrybutami. 
Kolejno od lewej strony s¹ to:
  - s³.Bo¿y ks. Popie³uszko ze zwi¹zanymi rêkami,
  - s³. Bo¿y kardyna³ Wyszyñski w stroju kardynalskim,
  - œw. Jadwiga, królowa w koronie,
  - s³. Bo¿y biskup Dominik z Kaszub, z Matk¹ Bosk¹ Swarzewsk¹ na rêku,
  - b³. matka Teresa z Kalkuty z bochenkiem chleba w rêce,
  - s³. Bo¿y Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w bia³ej szacie,
   - œw. Wojciech z wios³em w rêce. 
  Ikona nie przedstawia portretów postaci, lecz pewne standardy stylistyczne stosowane od wieków przez twórców ikon.

Opracowa³ JJ    Zdjêcie St. Czarnecki

          Jezus jest ubrany w lnian¹ 
opaskê (szatê kap³añsk¹), krótk¹ 
z bia³ego lnu i obramowan¹ 
z³otym szlakiem, zwanym 
efodem. Chrystus jest przedsta-
w iony  œ r edn iowiecznemu  
widzowi jednoczeœnie jako ofiara 
i kap³an, nasz sta³y poœrednik u 
Boga Ojca.

Twarz Pana Jezusa jest zakryta 
welonem. Wygl¹da to tak, jak gdyby 
cieñ s³oneczny pad³ na Jego twarz, 
ale On jest zas³oniêty podobnie jak 
Arka Przymierza, która by³a zakryta 
w Œwi¹tyni (przez dym kadzide³) 
przed oczyma wszystkich. Teraz 
jednak, zamiast ogl¹dania Boga 
przez zas³onê kadzid³a, widzimy Go 
poprzez zas³onê cz³owieczeñstwa.

KRZY¯ W PREZBITERIUM NASZEGO KOŒCIO£A...
...jest replik¹ XII - wiecznego krzy¿a z Asy¿u zwanego Krzy¿em z San Damiano. Œw Franciszek modli³ siê do tego krzy¿a w odbudowywanym 
koœció³ku p.w. œw. Damiana tu¿ za murami miasta. Obecnie krzy¿ ten znajduje siê w Bazylice œw. Klary w Asy¿u. Nasz krzy¿ ma wysokoœæ 6 metrów i 
jest prawie 4,5 metra szeroki. Konstrukcjê skrzynkow¹ z dobrze wysezonowanego drewna sosnowego wykona³ doœwiadczony stolarz z Pruszcza. 
Orygina³ krzy¿a jest ikon¹, wiêc nasza replika jest ni¹ tak¿e w sensie artystycznym. Napisa³ j¹ (bo ikony nie maluje siê lecz pisze) artysta malarz 
Tomasz Bielak, stosuj¹c starodawn¹ technikê tworzenia ikon. Prace wykonywa³ w nieistniej¹cej obecnie kaplicy, zamienionej na atelier malarskie. 

     - KRZESEÙKO DO KARMIENIA,
     - TABORETY, KOMODA,
     - NISKIE MEBLE - KRZESEÙKA, 
          SZAFKI, REGAÙY NA BUTY itp.
     - FOTELIK SAMOCHODOWY.

Kontakt  tel 608 – 528 – 660

DLA RODZINNEGO DOMU DZIECKA (7 DZIECI):  Ponadto dla podopiecznych CARITAS :

       - WÓZEK G£ÊBOKI
       - WÓZEK SPACEROWY
       - TELEWIZOR

Kontakt tel 511 170 172

PARAFIALNY
ZESPÓ£

C A R I T A S
ZG£ASZA

PILNE
POTRZEBY:
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Boskie dŸwiêki
Zarys historii muzyki koœcielnej.

Jerzy Pikulik okreœla muzyk¹ koœcieln¹ jako: ,,utwory muzyczne, 
które zgodnie z zaleceniami w³aœciwej w³adzy s¹ uznane za 
odpowiednie w sprawowaniu kultu religijnego”. Okreœlenia muzyka 
sakralna u¿y³ po raz pierwszy Pius XII w Musicae sacrae disciplina 
(1955). Pojêciem szerszym jest muzyka religijna, któr¹ rozumie siê 
jako utwory wokalne i instrumentalne, które zawieraj¹ w sobie treœci 
religijne, ale nie znajduj¹ one miejsca w sprawowanej liturgii i s¹ 
wykonywane poza ni¹ w koœcio³ach lub salach koncertowych. 

Irmina Ma³ecka w swoim artykule wyró¿ni³a w rozwoju muzyki 
koœcielnej cztery epoki. S¹ nimi: 1. Pocz¹tek i rozwój chora³u 
gregoriañskiego do 1000 r. 

2. Pocz¹tki wielog³osowoœci, rozkwit i szczyt polifonii wokalnej 
(900-1600) 

3. Instrumentalna muzyka koœcielna, okres basu generalnego, 
wp³ywy œwieckich form muzycznych, wp³yw muzyki operowej, 
wiedeñski styl symfoniczny (1600-1840)

4. Okres wielkiej odnowy muzyki koœcielnej; stowarzyszenia œw. 
Cecylii, œw. Piusa X, kongresy muzyki koœcielnej. Konstytucja 
Apostolska Piusa XI (pocz¹tek XX w.). 

W kontekœcie tego typu muzyki autorka wspomnia³a, i¿: ,,W 
spo³eczeñstwach pierwotnych muzyka nale¿a³a do g³ównych 
elementów rytua³ów i towarzyszy³a czynnoœciom magicznym. 
Pierwszym zawodowym muzykiem by³ szaman, który wprawiaj¹c 
siebie i innych w stan ekstazy, gra³, œpiewa³, tañczy³ i odprawia³ czary. 
G³ównym instrumentem szamana by³ bêben. (…)

W liturgii pierwszych chrzeœcijan œpiew pe³ni³ bardzo wa¿n¹ rolê. 
Tym bardziej, ¿e g³os uwa¿ali za jedyny œrodek wychwalania Boga. 
Muzyka zasadniczo by³a wykonywana bez instrumentów… Nawet 
organy, dziœ traktowane jako instrument typowo koœcielny, przez kilka 
wieków budzi³y tyle sprzeciwów, ¿e mog³y co najwy¿ej towarzyszyæ 
œpiewakom, zdwajaj¹c ludzkie g³osy. Pewn¹ samodzielnoœæ uzyska³y 
w renesansie, a rozkwit muzyki organowej nast¹pi³ dopiero w baroku. 
G³os by³ tak wa¿ny, poniewa¿ tylko on móg³ przekazywaæ tekst, czyli 
modlitwê. Wiêkszoœæ œpiewów by³a wiêc sylabiczna, o niewielkim 
zró¿nicowaniu linii melodycznej, przypominaj¹c melorecytacjê”.

Stolica Apostolska (w tym jej Kongregacje do Spraw Seminariów 
i Uniwersytetów i do Spraw Kultu) wyda³a w XX w. (1903, 1928, 
1947, 1955, 1963, 1967, 1970, 1972, 1974) wiele dokumentów 
(Encykliki, Konstytucje i Instrukcje) na ten temat. Wyró¿nia ona cechy 
jakimi siê powinna charakteryzowaæ muzyka koœcielna: byæ œwiêta, 
wolna od reminiscencji (oddŸwiêków) operowych, piêkna w formie, 
powszechna, Ÿród³em jej jest wiara i przekonania religijne 
kompozytora. S³u¿yæ ona powinna chwale Bo¿ej i uœwiêceniu 
cz³owieka. W dokumencie soborowym z 1963 r. muzyka i liturgia sta³y 
siê równorzêdnymi wartoœciami, które ³¹cznie tworz¹ œwiêt¹ liturgiê. 
Pieœni religijne w jêzykach narodowych w instrukcjach posoborowych 
otrzyma³y rangê œpiewu sakralnego. Zezwolono te¿ na stosowanie 
innych instrumentów muzycznych. 

Czy wspó³czesny katolik mo¿e siê zgodziæ ze smutn¹ refleksj¹ 
dominikañskiego liturgisty Tomasza Kwietnia, który to napisa³: 
,,Dzisiejsze czasy nie sprzyjaj¹ koœcielnej muzyce. W epoce 
wszechobecnych dŸwiêków, kiedy muzyka dyktuje nastroje i humory, 
kiedy wiêkszoœæ ludzi nie mo¿e siê bez niej obejœæ (a przynajmniej tak 
siê zdaje), muzyka koœcielna - jak ka¿da muzyka podlegaj¹ca tym 
samym prawom, a jednoczeœnie tak inna ze wzglêdu na swe 
przeznaczenie - ma siê marnie. Nie myœlimy te¿ o niej. Raczej 
przyjmujemy, ¿e jest po¿yteczna  i przestajemy nad ni¹ siê 
zastanawiaæ. Traktujemy j¹ czêsto - zw³aszcza ksiê¿a - jako 
niekonieczny ozdobnik tekstu, który przecie¿ mo¿na przeczytaæ. 
Mo¿e jesteœmy zbyt bezkrytyczni? Mo¿e nasze czasy nie doceniaj¹ 
koœcielnej pieœni, ulegaj¹c zbytnio modom, chêci, by by³o 
„przyjemnie”, bo przecie¿ po to jest muzyka...”

Czy uczestniczymy w liturgicznym wykonawstwie muzycznym ? 
Czy pieœni koœcielne nas poruszaj¹ i wzmagaj¹ w nas chêæ chwalenia 
Boga ? Czy rozumiemy lub odczuwamy to co œpiewamy? 
Muzykolodzy bêd¹cy goœæmi w radiowej ,,Dwójce” (Polskiego Radia) 
diagnozuj¹ zanik podstawowej edukacji muzycznej w Polsce i z tego 
wynikaj¹ce problemy, którymi staje siê brak umuzykalnionego 
spo³eczeñstwa. W jakieœ mierze mo¿e to t³umaczyæ nasz¹ biernoœæ, 
tak¿e na polu czynnego uczestnictwa w muzyce liturgicznej. 

Mateusz Ihnatowicz ( mateuszIhnatowicz@interia.pl )

6. ATENY  I  KORYNT
W pocz¹tku po³owy I. wieku 

chwa³a Aten nie przyblad³a, ale 
trzeba powiedzieæ sobie prawdê: 
Grecja ju¿ nie istnieje. Rzymianie 
po³o¿yli kres istnieniu pañstwa. 
Najpierw podbili Korynt, a potem 
umacniali swoje panowanie na 
ca³ym obszarze z Atenami 
w³¹cznie (r. 86 przed Chr.). Pisarze 
op i su j¹  opus tosza ³e  ws ie ,  
zrujnowane miasta, porzucone 
œwi¹tynie. Có¿ za upadek!

Mimo  to  A teny  nada l  
fascynuj¹ myœlicieli na ca³ym 
ówczesnym œwiecie. Przyje¿d¿aj¹ 
tu wielcy: Horacy, Wergiliusz, 

Owidiusz; przybywaj¹ tu uczniowie z ca³ej Italii, by pobieraæ naukê w Akademii.
Kiedy Pawe³ przybywa do Aten, ulicami przelewa siê ró¿norodny t³um. Na 

Agorze - politycznym i artystycznym centrum miasta - znajdujemy ró¿nych 
filozofów, bajarzy, którzy szukali chêtnych s³uchaczy. Tê atmosferê doskonale 
wyczu³ œw. £ukasz i zabra³ siê do przygotowania przemówienia dla Paw³a, 
swego idola. Widaæ wyraŸnie, ¿e Pawe³ potrafi³ wywo³aæ zainteresowanie 
s³uchaczy. Mówi³ o nieznanym Bogu, o zbawieniu, o ¿yciu Jezusa Chrystusa, 
"ale gdy us³yszeli o zmartwychwstaniu, jedni siê wyœmiewali, a inni powiedzieli:  
-Pos³uchamy ciê o innym razem"  (Dz 17,32).

Pawe³ zazna³ ju¿ wiele pora¿ek. Zazna te¿ kolejnych. Ale to by³a najbardziej 
bolesna. Nikt go nie obrzuci³ obelgami nie wtr¹ci³ do wiêzienia - do czego by³ 
przyzwyczajony. Nie - jego s³owa wyœmiano, jego t³umaczenia ich rozbawi³y. 
Zraniono jego mi³oœæ w³asn¹. Ju¿ nigdy nie bêdzie chcia³ wróciæ do Aten. Pawe³ 
postanawia udaæ siê do Koryntu.

Miasto zniszczone podczas zdobywania przez Rzymian w r. 44 przed Chr. 
zosta³o odbudowane przez Juliusza Cezara i zaludnione  g³ównie wyzwolonymi 
niewolnikami. St¹d jeszcze wiêksza ró¿norodnoœæ. Miasto niebywale siê 
rozwija³o, bogaci³o i zachwyca³o przybyszów swoj¹ monumentalnoœci¹. 
Fantastycznie uchwyci³ to Pawe³, gdy mówi³ o koryntianach: "niewielu tam 
mêdrców wed³ug oceny ludzkiej, niewielu mo¿nych, niewielu szlachetnie 
urodzonych. Bóg wybra³ to, co g³upie w oczach œwiata, aby zawstydziæ 
mêdrców" (1 Kor 1  26,27).

Oficjalnym jêzykiem tej rzymskiej kolonii by³a ³acina, a greka by³a 
jêzykiem nauki, poezji, szko³y.

Co cztery lata do Koryntu œci¹ga³y ogromne t³umy, by uczestniczyæ w 
igrzyskach sportowych. Pawe³ by³ œwiadkiem tych wydarzeñ w roku 51. By³ pod 
wra¿eniem owych imprez. Pisa³ przecie¿: "Czy¿ nie wiecie, ¿e gdy zawodnicy 
biegn¹ na stadionie, wszyscy wprawdzie biegn¹, ale jeden tylko otrzymuje 
nagrodê" (1 Kor 9 24).

I oto w tym mieœcie przebywaæ bêdzie Pawe³ a¿ przez 18 miesiêcy. 
Absolutny rekord pobytu w jednym miejscu.

Ks. Henryk Bietzke

K¥CIK  
SW. PAWLA APOSTOLA 

ŒW. JAN MARIA VIANNEY
POWIEDZIA£:

Dobrzy chrzeœcijanie, którzy 
pracuj¹ nad zbawieniem i dbaj¹ o 
zaspokojenie potrzeb swojej duszy, 
zawsze s¹ szczêœliwi i zadowoleni. 
Ciesz¹ siê ju¿ w tym ¿yciu zadatkiem 
przysz³ego szczêœcia. Ludzie ci bêd¹ 
szczêœliwi przez ca³¹ wiecznoœæ.

�li chrzeœcijanie zaœ, którzy id¹ na 
potêpienie, s¹ godni po¿a³owania: 
stale narzekaj¹, s¹ smutni i robi¹ z 
siebie strasznie nieszczêœliwych. Tacy 
te¿ bêd¹ przez ca³¹ wiecznoœæ.

ROK  KAP£AÑSKI
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

      Historia Harcerstwa Polskiego   

odc.6 /  /Powstanie Warszawskie c.d.                                                                                                                

Druga tajna organizacja harcerska, „Hufce Polskie”, wystawi³a do 
walk powstañczych jednostki harcerskie w Batalionie AK „Gustaw”, 
wywodz¹cym siê z Narodowej Organizacji Wojskowej - NOW, scalonej z 
Armi¹ Krajow¹ w 1942 roku. Batalion „Gustaw” w pierwszym tygodniu 
Powstania  walczy³ w Œródmieœciu Pó³nocnym, na Woli i w Getcie 
/m.inn.atak na koszary SS na ul. ¯elaznej i na Nowolipiu/. Od 7 sierpnia 
by³ ostoj¹ obrony Starego Miasta i utrzyma³ swoje pozycje do koñca jego 
obrony tj. do rana 2. wrzeœnia 44 r., skutecznie przedtem odpieraj¹c 
generalny szturm niemiecki na stare miasto i os³aniaj¹c /Kompania 
Harcerska pod dowództwem hm Tadeusza I³³akowicza-”Krakowskiego”/ 
dzia³ania ewakuacyjne wojska i mieszkañców. Uczestnicy akcji 
os³onowej zostali odznaczeni póŸniej przez Komendanta AK Krzy¿ami 
Virtuti Militari i Walecznych. We wrzeœniu 1944 r. btl. „Gustaw” broni³ 
m.inn. Koœcio³a Œw. Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu i rejonu 
Poczty G³ównej na Placu Napoleona.
     Zarówno Szare Szeregi jak i Hufce Polskie ponios³y w walkach 
powstañczych ok. 80.% strat w poleg³ych i rannych, g³ównie harcerzy 
starszych. Wœród ofiar by³o te¿ wiele setek zabitych i rannych harcerek – 
sanitariuszek i ³¹czniczek, a nawet m³odociannych harcerzy, którzy jako 
ochotnicy do³¹czyli do oddzia³ów walcz¹cych, wype³niaj¹c funkcje 
³¹czników, wywiadowców czy pos³añców przenosz¹cych rozkazy i 

meldunki. Odrêbn¹ s³u¿b¹ harcersk¹ w czasie 
Powstania by³a Pomocnicza S³u¿ba 
Wojskowa. Organizacje Harcerek w œcis³ym 
wspó³dzia³aniu z Wojskow¹ S³u¿b¹ Kobiet 
AK zorganizowa³y wiele patroli sanitarnych i 
³¹cznoœciowych,  dzia ³a j¹cych  na  
powierzchni, ale przede wszystkim w s³u¿bie 
kana³owej. Bardzo wa¿nym zadaniem 
Harcerek i najwa¿niejsz¹ zas³ug¹ by³a s³u¿ba 
spo³eczna: opieka nad dzieæmi, rannymi, 
chorymi i bezdomnymi mieszkañcami 
Warszawy. Najwiêksz¹ s³awê zyska³a 
Harcerska Poczta Polowa. Zg³osi³o siê do niej 
wielu m³odszych harcerzy i nie zrzeszonych 
przed Powstaniem uczniów, aby pe³niæ 
funkcje listonoszy-³¹czników, zarówno dla 
walcz¹cych jak i dla ludnoœci cywilnej. 
Harcerze S³u¿b Pomocniczych pe³nili te¿ 
inne funkcje: przep³ywali Wis³ê, docieraj¹c 
do obwodu Praga,  pomagal i  przy 
odgruzowywaniu i ratowaniu zasypanych w 
zburzonych budynkach, gasili po¿ary, kopali 
studnie, transportowali ¿ywnoœæ, wodê, 
œrodki opatrunkowe. Tym najm³odszym 
Harcerzom Powstania Warszawskiego 

wystawiono przy murach Starego Miasta pomnik  „Ma³ego Powstañca”, 
którego kopia znajduje siê w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

d.c.n.   
                                                                              Mieczys³aw Czajkowski

Obraz  z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie
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pe³ni³ zadania opiekuna ministrantów, przygotowywa³ m³odzie¿ do 
sakramentu bierzmowania oraz zajmowa³ siê „ekip¹ m³odszych” na 
dzieciêcej niedzielnej mszy œwiêtej. Jako katecheta uczy³ w spo³ecznej 
szkole STO oraz Ogólnokszta³c¹cej Szkole Baletowej. ¯yczymy ksiêdzu 
Sewerynowi b³ogos³awionego czasu w naszej parafii - niech ¿yczliwoœæ 
naszych parafian przyczyni siê do tego, aby Bóg umacnia³ ksiêdza w 
Œwiêtym Kap³añstwie. 

*        *        *
Pod has³em POWÓD� PO£UDNIE, na apel Episkopatu Polski, w 

niedzielê 12. lipca zbierano w polskich koœcio³ach ofiary na pomoc 
powodzianom. W naszej parafii zebrano na ten cel 7435 z³. Pieni¹dze 
zosta³y wp³acone na wskazane przez CARITAS Archidiecezji Gdañskiej 
konto bankowe. Wszystkim ofiarodawcom, którzy tak ¿yczliwie odnieœli siê 
potrzeb ludzi dotkniêtych na po³udniu Polski klêsk¹ powodzi - 
SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ!

*        *        *
Ze œrodków pozyskanych przez PZ CARITAS od CZERWCA do 

SIERPNIA 2009 zosta³y pokryte koszty :
¦  1090 z³ - op³at za do¿ywianie (obiady) dzieci w szkole  podstawowej.
¦  1400 z³ - op³at za kolonie letnie dzieci z naszej parafii.
¦  692 z³ - op³at na zakup podrêczników szkolnych.
¦  400 z³ - biletów semestralnych na dojazdy do szko³y.
¦  1700 z³ - dop³at do kosztów rehabilitacji osób z parafii.
¦  368 z³ - zakupu ¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych z naszej parafii. 
¦  276 z³ - pomocy w sprawach zwi¹zanych z utrzymaniem zdrowia 
                 (zakup leków, okularów itp.).
¦  450 z³- pomocy osobie wymagaj¹cej opieki. 
¦  122 z³ - œrodków higieny osobistej dla bezdomnych.
? 300 z³ - kwartalnej wp³aty na pomoc dzieciom w Afryce (MAITRI).

*        *        *

Tatianê Szczepankiewicz-sopran, Roberta 
Kaczorowskiego-baryton i W³odzimierza Szmyta-gitara, a tak¿e El¿bietê 
Kuliñsk¹ - akompaniament. 

W niedzielê 6. wrzeœnia Osowa wspomina³a smutn¹ 70. rocznicê 
wybuchu II wojny œwiatowej msz¹ œw. w jej intencji, odprawionej o 
godzinie 16.00, a po mszy koncertem okolicznoœciowym w wykonaniu 
naszego chóru im. J. Orszulika pod batut¹ Mai Sobociñskiej oraz 
zaproszonych czterech solistów: 

Chór wykona³ 9 pieœni o treœci wspomnieniowo 
wojennej, a soliœci wykonali miêdzy innymi znane pieœni  patriotyczne: 
"Czerwone maki..." i "Bia³e ró¿e...".

13 czerwca J.E. Ks. Abp S³awoj Leszek G³ódŸ wprowadzi³ w 
pos³ugê nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Œwiêtej. Bêd¹ oni 
wspomagali kap³anów w rozdawaniu Eucharystycznego Chleba innym, 
zw³aszcza chorym. W naszej parafii Ks. Abp wprowadzi³ piêciu Szafarzy, 
s¹ to Panowie: Micha³ Burka, Bogus³aw Fuks, Zenon Miller, Waldemar 
Œciesiñski i Zbigniew Ziegert.

*        *        *
 W czerwcu zakoñczy³ siê turniej szachowy o Puchar Ks. Henryka. 

Pierwsze miejsce zdoby³ Pan Henryk Lipka (na zdjêciu wrêczenie 
pucharu).

1 lipca 2009 rozpocz¹³ w naszej parafii pracê duszpastersk¹ ksi¹dz 
Seweryn Sobczak, przejmuj¹c dotychczasowe zadania ks. 
MaciejaSobczaka. Ksi¹dz Seweryn urodzi³ siê 9 stycznia 1981 roku w 
Gdyni. Po ukoñczeniu w rodzinnym mieœcie I LO wst¹pi³ do Gdañskiego 
Seminarium Duchownego. Wyœwiêcony 23 czerwca 2007 roku by³ 500 – 
nym ksiêdzem opuszczaj¹cym mury seminarium od pocz¹tku jego 
istnienia. Pierwsze doœwiadczenia duszpasterskie przed otrzymaniem 
œwiêceñ kap³añskich zdobywa³ w parafiach oliwskich, gdzie jako akolita i 
diakon m.in. uczy³ w Szpitalu Dzieciêcym oraz w oliwskim Gimnazjum.
Po œwiêceniach zosta³ skierowany do pierwszej placówki duszpasterskiej 
w Gdañsku Wrzeszczu w parafii Najœwiêtszego Serca Jezusowego, gdzie Obraz  z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie

WYDARZENIA  PARAFIALNE
w skrócie od czerwca do wrzeœnia
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