
   "W spo³eczeñstwie, 
w  k t ó r y m  c o r a z  
szybciej rozwija siê 
technika i informatyka, 
w którym poch³oniêci 
jesteœmy tysi¹cem 
czêsto sprzecznych 
d¹¿eñ, cz³owiek mo¿e 
zagubiæ centrum - 
c e n t r u m  s a m e g o  
siebie. Ukazuj¹c nam 
swoje Serce, Jezus 
przypomina przede 
wszystkim, ¿e w³aœnie 
tam - we wnêtrzu 
cz³owieka rozstrzyga 
siê los ka¿dego, wybór 
miêdzy œmierci¹ i 
¿yciem w wymiarze 
ostatecznym. On sam 
daje ¿ycie w obfitoœci, 
które pozwala naszym 
s e r c o m ,  c z a s a m i  

zasklepionym w obojêtnoœci i egoizmie. otworzyæ siê 
na wy¿sz¹ formê ¿ycia"

Jan Pawe³ II

foto Wojciech Kapusta

miesiac
serca

jez sowegou 5. £UKASZ I LIDIA
Dylemat, czy chrzeœcijanie, którzy przyjmuj¹ chrzest, 

musz¹ tak¿e zaakceptowaæ wyznanie ¿ydowskie; czy te¿, 
jak tego chcia³ Pawe³ - mog¹ staæ siê pe³noprawnymi 
cz³onkami gminy chrzeœcijañskiej - bez przyjêcia 
obyczajów ¿ydowskich? Jak wiemy, spór ten ostatecznie 
rozstrzygn¹³ tzw. Sobór Jerozolimski. Ku ogromnej radoœci 
chrzeœcijan pochodzenia pogañskiego okreœlono: 
"Podoba³o siê Duchowi Œwiêtemu i nam". By³o to 
niezwykle cenne spostrze¿enie, ¿e w³aœciwym Autorem 
rozstrzygniêcia jest nie grono aposto³ów, ale Duch Œwiêty.

Wróæmy jednak do naszego g³ównego bohatera - do 
œw. Paw³a. Z listów apostolskich i z Dziejów Apostolskich 
poznajemy kolejnych wspó³pracowników Aposto³a 
Narodów: Sylas, Tymoteusz, a zw³aszcza £ukasz. 
Zauwa¿my, ¿e £ukasz w Dziejach Apostolskich jest 
kronikarzem, relacjonuje, a w pewnym momencie pojawia 
siê: "Przepraw siê do Macedonii i pomó¿ nam". "Staraliœmy 
siê wyruszyæ do Macedonii w przekonaniu, ¿e Bóg nas 
wezwa³, abyœmy g³osili im Ewangeliê" To jasne: £ukasz 
przestaje byæ kronikarzem. Wkracza do akcji. Od tej pory 
bêdzie opisywa³ kolejne wydarzenia jako naoczny œwiadek. 
Co o nim wiemy? Najstarsza tradycja czyni z niego lekarza. £ukasz jest tak¿e 
urodzonym pisarzem. Specjaliœci przez lupê przyjrzeli siê ka¿dej stronie napisanego 
tekstu i zauwa¿aj¹, ¿e w jego pisarstwie pobrzmiewaj¹ echa najlepszych autorów 
greckich. Wœród wszystkich autorów Nowego Testamentu on jedyny przestrzega 
wszystkich zasad, zwyczajów i wyj¹tków jêzyka klasycznego. Rzuca siê w oczy, ¿e 
lubi opowiadaæ, wiernie oddaj¹c osobowoœæ bohaterów, nie kryje jednak swego 
charakteru, pe³nego lekkoœci i ironii, co t³umaczy szybkie, równe tempo opowieœci. 
£ukasz by³by œwietnym powieœciopisarzem.

Widaæ wyraŸnie fascynacjê osob¹ Paw³a. Dla wszystkich pokoleñ £ukasz - ¿yd 
przesi¹kniêty kultur¹ helleñsk¹ - bêdzie stanowiæ ucieleœnienie przyk³adnego ucznia, 
oddanego, pos³usznego, cechuj¹cego siê rzadk¹ cech¹, jak¹ jest podziw dla swego 
Mistrza.

Je¿eli chodzi o podró¿e Paw³a, to Dzieje Apostolskie zadowalaj¹ siê bardzo 
krótkimi wzmiankami. Na przyk³ad: wiosn¹ 49. roku Pawe³, Sylas, Tymoteusz i 
£ukasz wsiedli na statek i pop³ynêli do Samotraki, ale docelowym regionem by³a 
Macedonia. Tam jeszcze nic nie s³yszano o Jezusie i Jego Ewangelii. A wiêc by³o to 
przejœcie z Azji do Europy, chocia¿ w owym czasie pojêcie Europa jeszcze nie istnia³o.

Docieraj¹ do Filippi  i tu zauwa¿ymy bardzo charakterystyczn¹ scenê: "...w 
szabat wyszliœmy za bramê nad rzekê ... gdzie usiad³szy rozmawialiœmy z kobietami, 
które siê zesz³y". Wœród nich by³a Lidia. Pan otworzy³ jej serce tak, ¿e uwa¿nie 
s³ucha³a s³ów Paw³a i poprosi³a o chrzest: ona i ca³y jej dom. A potem powiedzia³a: 
"Jeœli uwa¿acie mnie za godn¹ i wiern¹ Panu, to przyjdŸcie do mego domu i 
zamieszkajcie w nim!. I wymog³a to na nas".

Pawe³ ze swoimi wspó³pracownikami zamieszka³ u Lidii. Wkrótce pozna 
ogromnie gorliw¹ chrzeœcijankê Syntychê, a potem Ewodiê. A to dopiero pocz¹tek. 
Wkrótce kolejne kobiety bêd¹ pomaga³y, udziela³y goœciny, wspiera³y. Wiêcej. Pawe³ 
powierza kobietom ró¿ne odpowiedzialne zadania w za³o¿onych przez siebie 
gminach chrzeœcijañskich. Tak wiêc u podstaw misji apostolskich w Europie znajd¹ 
siê kobiety.

Ks. Henryk Bietzke
Od Redakcji:
29. czerwca koñczy siê Rok œw. Paw³a Aposto³a. Ksiêdzu Henrykowi dobrze siê 

pisze o œw.Pawle, a jak to stwierdziliœmy wœród wielu naszych przyjació³ i znajomych - 
czytelnikom dobrze siê te teksty czyta. Postanowiliœmy wiêc, ¿e rubryka o œw. Pawle 
bêdzie w dalszym ci¹gu drukowana w nastêpnych numerach biuletynu.

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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29. czerwca koñczy siê 

ROK  SW.  PAWLA 

  KAP£AÑSKIROK

Rok Kap³añski nastêpuje w Koœciele tu¿ 
po Roku œw. Paw³a i zosta³ uroczyœcie 
otwarty dla ca³ego Koœcio³a Katolickiego 
przez Benedykta XVI w dniu 19 czerwca, w 
Uroczystoœæ Serca Pana Jezusa. Bêdzie mu 
patronowa³ œw. Jan Maria Vianney...

Mam nadziejê, ¿e rozpoczynaj¹cy siê 
Rok Kap³añski przyczyni siê do pog³êbienia 
rozumienia sakramentu kap³añstwa przez 
wszystkich wiernych, samym kap³anom 
pozwoli pog³êbiæ i umocniæ wiêŸ z Jezusem i 
Koœcio³em, zaœ wszystkim uœwiadomi 
wzajemn¹ odpowiedzialnoœæ za siebie i dary, 
jakich Bóg udziela w Koœciele.

Abp S³awoj Leszek G³ódŸ, Kurenda Nr 21/2009
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ANIA  I  ADAM czyli Admin siê ¿eni
"W czyjegoœ serca biciu têtnienie w³asnego s³yszê.

I to jest w³aœnie ¿ycie: dzieñ dzisiejszy, przesz³y, przysz³y.”
(T. Zelenay)

Czas nieustannie p³ynie. I tak oto ju¿ nied³ugo dane nam bêdzie 
uczestniczyæ  w uroczystoœci zawarcia Sakramentu Ma³¿eñstwa, której 
g³ównymi bohaterami bêd¹ dwie m³ode osoby od dawna zwi¹zane z nasz¹ 
parafi¹: 27 czerwca o godz. 15.30 w koœciele p.w. Chrystusa Zbawiciela 
s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej wypowiedz¹ Anna Kurjañska i Adam 
Jasiewicz. 

K o r z y s t a j ¹ c  z  t e j  j e d y n e j  i  
niepowtarzalnej okazji uda³o nam siê 
namówiæ przysz³¹ Parê M³od¹ na krótk¹ 
rozmowê.

Zacznijmy od pocz¹tku. Od kiedy 
mieszkacie w Osowie?

Co najbardziej utkwi³o Wam w pamiêci z 
tych pocz¹tkowych lat?

Kiedy trafiliœcie do duszpasterstwa, Effathy?

Aniu – jak siê rozwija³o Twoje uczestnictwo w ¿yciu parafii, w ¿yciu 
duszpasterstwa? 

Adam – jak wygl¹da³ Twój udzia³ w 
zespole? Jakie by³y pocz¹tki strony 
parafialnej?

Wasz najwiêkszy autorytet? Wydarzenie, które wywar³o na Was najwiêksze 
wra¿enie?

Adam: Przeprowadzi³em siê do Osowy z 
s¹siedniej Oliwy w grudniu 1994 roku.

Adam: To, co najbardziej zapad³o mi w 
pamiêæ, to spokój panuj¹cy w dzielnicy, 
choæ pocz¹tkowo uczy³em siê w Oliwie i  
tam spêdza³em wiêkszoœæ mojego czasu.

Adam: Do duszpasterstwa trafi³em w 1999 roku po namowie siostry, a do 
zespo³u podczas pierwszego dnia wspólnoty. Nie spodziewa³em siê, ¿e z 
czasem tak bardzo zaanga¿ujê siê w ¿ycie parafii, a w zespole poznam moj¹ 
przysz³¹ ¿onê ;) 

Adam: Zaczê³o siê od Dnia Wspólnoty, podczas którego potrzebny by³ 
szerszy sk³ad zespo³u. Postanowi³em, ¿e spróbujê swoich si³. PóŸniej 
zaczê³o siê coniedzielne œpiewanie i gra na mszy m³odzie¿owej w tygodniu i 
tak a¿ do 2005 roku.  
Pocz¹tki strony internetowej parafii to marzec 2003 roku, kiedy to ksi¹dz 
proboszcz da³ „zielone œwiat³o” do za³o¿enia strony. Organizacj¹ strony 
internetowej zaj¹³ siê ks. Jarek. Na pocz¹tku dzia³a³em wspólnie z Tomkiem 
Klawa, póŸniej ju¿ sam. Na stronie zajmujê siê do dziœ czêœci¹ techniczn¹. 
W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim osobom, które 
czuwa³y i nadal czuwaj¹ nad stron¹ merytoryczn¹ (artyku³y, galerie zdjêæ, 
komentarze). Bez Was nie mia³oby to sensu.  

Ania: Ja zamieszka³am w Osowie 5 lat 
póŸniej – we wrzeœniu 1999 roku.

Ania: Dla mnie to by³a ogromna odmiana. Ciasne mieszkanie zmieni³o siê 
w przestrzenny dom, ha³as wielkiego skrzy¿owania w ciszê i œpiew ptaków, 
a szare i ponure bloki Przymorza w drzewa i jezioro w okolicy.

Ania: Najpierw by³ wyjazd w góry w 2001 r. do którego namówi³ mnie 
ksi¹dz Jarek. Tam pozna³am m³odzie¿ z duszpasterstwa i zespo³u. Od 
wrzeœnia 2001 r. zaczê³am przychodziæ na próby i tak to siê zaczê³o.

 Ania: Po pamiêtnym wyjeŸdzie do Zakopanego, ks. Jarek i m³odzie¿ 
œpiewaj¹ca w zespole namówili mnie do wiêkszego zaanga¿owania. Bardzo 
szybko poczu³am siê czêœci¹ tej wspólnoty, 
znalaz³am wœród niej serdecznych 
przyjació³ i Adama. Nie odstrasza³y mnie 
czasem wielogodzinne próby, a czas, który 
poœwiêci³am wówczas na œpiewaniu, 
dzisiaj wspominam z ³ezk¹ w oku.
Poza niedzielnymi mszami i koncertami, 
do³¹czy³am do sk³adu zespo³u, który 
zajmowa³ siê opraw¹ wtorkowo-
czwartkowych mszy m³odzie¿owych. 
Kilka razy uda³o nam siê równie¿ 
zaœpiewaæ dla chorych dzieci w Klinice 
Onkologii we Wrzeszczu – to by³y chwile, 
które na zawsze pozostan¹ w naszej 
pamiêci.

Oboje: Jan Pawe³ II. 

Adam: Podczas mszy na hipodromie w 1999 roku dane mi by³o 
przyjmowaæ komuniê œw. od Ojca Œwiêtego. Pamiêtam jak na mnie 
spojrza³, tego nie zapomnê do koñca ¿ycia. 

Adam: Pierwszy raz spotkaliœmy siê w poci¹gu relacji Gdynia – Zakopane 
w 2001 roku podczas wycieczki w góry z ks. Jarkiem. Ania mia³a wtedy 15 
lat i w ogóle mnie nie interesowa³a :)

Adam: Po studiach przeprowadzi³em siê do 
Krakowa, gdzie Ania rozpoczyna³a  swoje 
studia. Od tamtej pory pracujê w firmie 
informatycznej. Teraz wiêkszoœæ wolnego 
czasu spêdzam na remontowaniu i 
meblowaniu mieszkania, w którym 
zamieszkamy razem z Ani¹ po œlubie.

Ania: W 2005 roku pojechaliœmy razem na Œwiatowe Dni M³odzie¿y do 
Kolonii. Tam niestety Jana Paw³a II ju¿ nie by³o, ale to, co po sobie 
pozostawi³ ¿y³o w sercach zgromadzonej tam m³odzie¿y.

Ania :  N ikogo  n i e  zna ³ am,  by ³ am 
najm³odszym uczestnikiem wycieczki. Adam, 
5 lat starszy te¿ nie by³ obiektem mojego 
nastoletniego zainteresowania. Wszystko 
zmieni³o siê rok póŸniej.

Ania: Na pocz¹tku z racji du¿ej (jak mi siê 
w t e d y  w y d a w a ³ o )  r ó ¿ n i c y  w i e k u  
podchodzi³am do tej znajomoœci z dystansem, 
ale szybko siê okaza³o, ¿e nie stanowi to 
wiêkszego problemu.

Ania: I pomyœleæ, ¿e nie by³oby tego wszystkiego, gdyby nie jeden telefon 
ks. Jarka, który zawa¿y³ na tym pierwszym wyjeŸdzie w góry.

Ania: Na pocz¹tku, podoba³a mi siê w Adamie jego odpowiedzialnoœæ, 
spokój i opanowanie. Z czasem, okaza³o siê, ¿e mamy podobne poczucie 
humoru, lubimy spêdzaæ czas w ten sam sposób. Jego ma³omównoœæ 
uzupe³nia siê z moj¹ gadatliwoœci¹, jego trzeŸwe spojrzenie na œwiat z 
moim troszkê naiwnym marzycielstwem. Po tych 6 latach znamy siê na 
wylot. Nie wyobra¿am sobie spêdzania ¿ycia z kimkolwiek innym.

Ania: Ja prowadzê jeszcze beztroskie ¿ycie 
studenckie. Studiujê prawo i polonistykê na 
Uniwersytecie Jagielloñskim jednoczeœnie 
korzystaj¹c z cudownej krakowskiej 
atmosfery. Pomimo ¿e wyjazd na drugi 
koniec Polski by³ dla mnie trudnym 
prze¿yciem, teraz czujê siê tam doskonale.

Gdzie i w jakich okolicznoœciach siê spotkaliœcie? Wasze pierwsze 
wra¿enie po tym spotkaniu?

Ania o Adamie, Adam o Ani:  :)

Kilka s³ów o ¿yciu: Co teraz robicie (praca, 
studia etc. )?

Plany na przysz³oœæ, marzenia?

W imieniu redakcji Rodziny Osowskiej oraz administratorów strony 
parafialnej chcia³abym w tym miejscu z³o¿yæ Wam serdeczne ¿yczenia - by 
wspólne ¿ycie, które ju¿ wkrótce rozpoczniecie, na co dzieñ dawa³o Wam 
szansê spe³niania Waszych planów i marzeñ, byœcie tê szansê dostrzegali i 
œmia³o wykorzystywali, by ka¿da chwila wspólnego ¿ycia umacnia³a Wasze 
„razem”, byœcie zawsze byli „silni mi³oœci¹ - t¹ mi³oœci¹, która nigdy nie 
zawiedzie”…

Adam: Zacz¹³em tworzyæ stronê internetow¹ 
dla zespo³u. Do tego potrzebne mi by³y 
indywidualne kontakty z ka¿d¹ osob¹, m. in. z 
Ani¹. Od s³owa do s³owa nasza znajomoœæ 
powoli zaczyna³a siê rozwijaæ.

Adam: Góry sta³y siê dla nas bardzo wa¿nym 
miejscem. Tam spêdzaliœmy razem wakacje, 

stamt¹d pochodzi wiele naszych wspólnych wspomnieñ, wreszcie, tam siê 
zarêczyliœmy.

Adam: Od kiedy zaczêliœmy siê spotykaæ wiedzia³em, ¿e to ta w³aœciwa 
osoba. Pomimo du¿ych ró¿nic szybko znaleŸliœmy wspólny jêzyk. Nigdy 
nie brakowa³o nam tematów do rozmów i czuliœmy siê swobodnie w swojej 
obecnoœci. Ania potrafi zmobilizowaæ mnie do wielu rzeczy i to mi siê w 
niej bardzo podoba, bez niej bym zgin¹³. :) 

 

Oboje: Na razie czekamy na ogromnie wa¿n¹ 
chwilê, jak¹ jest œlub, który zbli¿a siê wielkimi krokami. Cieszymy siê z 
perspektywy rozpoczêcia nowego wspólnego ¿ycia. Marzymy o 
przeprowadzce w ciep³e kraje. Odpowiednim miejscem wydaje siê 
Mediolan, w którym zamierzamy odkupiæ lokalny klub pi³karski od 
premiera W³och :) 
A tak na powa¿nie, to marzeñ (na szczêœcie zbie¿nych) mamy co 
niemiara, ale o nich cicho sza!
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BO¯E  CIA£O  W  NASZEJ  PARAFII
Co roku spotykamy siê 11. czerwca w uroczystej procesji, by uczciæ 

Chrystusa wœród nas... 
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba,
Zagrody nasze widzieæ przychodzi

I jak siê dzieciom Jego powodzi...
W tym roku Pan Bóg da³ pó³ dnia piêknej wiosennej pogody, by po 

Mszy œw. o godzinie 10.30  wielka rzesza naszych parafian w uroczystej 
procesji z monstrancj¹ z Najœwiêtszym Sakramentem, z feretronami, 
chor¹gwiami, ogromnym ró¿añcem, figurk¹ Matki Fatimskiej, orkiestr¹ i 
dziewczynkami sypi¹cymi kwiatami, wysz³a na ulice naszej dzielnicy, by 
podziêkowaæ Chrystusowi za niezwyk³y dar ustanowienia Eucharystii. 

Procesja zatrzymywa³a siê kolejno przy czterech o³tarzach 
urz¹dzonych: przy kapliczce przy ulicy Pegaza, przy sklepie "Marcin" na 
skrzy¿owaniu ulic Balcerskiego i Zaruskiego, przy przychodni lekarskiej 
oraz przy czwartym o³tarzu urz¹dzonym przy naszym koœciele. Przy 
kolejnych o³tarzach czytane by³y fragmenty z Ewangelii œwiêtych 
Mateusza, Marka, £ukasza i Jana zwi¹zane tematycznie z Eucharysti¹. 
Przy czwartym o³tarzu kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Maciej. By³o to piêkne 
kazanie, zw³aszcza we fragmencie, w którym ksi¹dz Maciej t³umaczy³ 
zebranym znaczenie niedzielnej Eucharystii w pobo¿nym ¿yciu naszych 
rodzin. Koñcz¹c uroczystoœæ, k

By³ to dzieñ jedyny w swoim rodzaju. Jego niepowtarzaln¹ atmosferê 
czuliœmy wszyscy, sam bowiem Bóg przechodzi³ procesyjnie poœród 
swojego ludu, przypominaj¹c o tym, ¿e jest z nim zawsze i wszêdzie. Nigdy 
o tym nie zapominajmy i uczmy tego kolejne pokolenia.

si¹dz proboszcz pob³ogos³awi³ nasz¹ 
dzielnicê i wiernych, a nastêpnie podziêkowa³ buduj¹cym o³tarze, paniom, 
które nios³y sztandary i figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, dziewczêtom 
nios¹cym ró¿aniec, dzieciom I - komunijnym, dziewczynkom sypi¹cym 
kwiaty, LSO, KSM „Semper Fidelis”, zespo³om œpiewaczym, panom 
nios¹cym baldachim, sponsorowi nag³oœnienia, orkiestrze i p. organiœcie. 
Uroczystoœæ zakoñczyliœmy odœpiewaniem Te Deum

Wielka Nowenna Fatimska 
W 2017 r. obchodziæ bêdziemy 100. rocznicê objawieñ fatimskich. To 

bêdzie donios³e wydarzenie, które - jak wierzymy - stanie siê czasem 
wylania szczególnych ³ask. Jak dobrze przygotowaæ siê do tego 
jubileuszu? Drog¹ jest wspó³praca z Niebem w wype³nianiu siê wielkich 
obietnic przekazanych przez Matkê Bo¿¹. Wychodzi temu naprzeciw 
niezwyk³a inicjatywa, do podjêcia której zaproszeni s¹ wszyscy czciciele 
Niepokalanej. Dziewiêcioletnia Wielka Nowenna Fatimska rusza ju¿ 13 
maja 2009 roku.

Wype³niona modlitw¹, refleksj¹ i katechez¹ Wielka Nowenna 
Fatimska mo¿e dla wielu ludzi staæ siê pomoc¹ w odnalezieniu drogi, która 
prowadzi ku "nowemu, lepszemu œwiatu" (Jan Pawe³ II): ku osobistemu 
nawróceniu i nadejœciu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. Taka 
ufnoœæ towarzyszy Sekretariatowi Fatimskiemu dzia³aj¹cemu przy 
sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej w Zakopanem, który za jeden z 
podstawowych celów na najbli¿sze lata, obok szerzenia nabo¿eñstwa 
pierwszych piêciu sobót miesi¹ca, postawi³ sobie przygotowanie i 
prowadzenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej przed 100. rocznic¹ objawieñ.

Dyrektor Sekretariatu Misyjnego zwraca uwagê tak¿e na 
zdumiewaj¹cy fakt. Rozpoczêcie objawieñ w Fatimie i pocz¹tki 

przygotowañ do ich 100. rocznicy spina klamra Papie¿y Benedyktów. 
W 1917 r. by³ to Benedykt XV, teraz jest to Benedykt XVI. 

Jak przebiegaæ bêdzie Wielka Nowenna Fatimska? Trwaæ bêdzie 
dziewiêæ lat: od 13 maja 2009 r. do 13 maja 2017 roku. Jak informuje 
Sekretariat Fatimski z Zakopanego, bêd¹ w niej dwa krêgi uczestnictwa. 
Pierwszy stanowi¹ ci, którzy z³o¿yli wobec Matki Najœwiêtszej osobiste 
zobowi¹zanie czuwania w tym czasie przy Jej Sercu. Ich nazwiska bêd¹ 
uroczyœcie z³o¿one na miejscu objawieñ w 100. rocznicê przybycia Maryi do 
Fatimy. Tacy ludzie bêd¹ otrzymywaæ wszelk¹ niezbêdn¹ pomoc do 
odprawiania nowenny: materia³y, informacje o spotkaniach, nowych 
publikacjach itd. Druga grupa to osoby, które - z powodu najró¿niejszych 
przeszkód i trudnoœci - zaanga¿uj¹ siê w nowennê w sposób ograniczony. Ich 
uczestnictwo w nowennie bêdzie równie¿ nieocenione, a ka¿da z nich tak¿e 
otrzyma wszelk¹ niezbêdn¹ pomoc, przede wszystkim modlitwê. Materia³y 
potrzebne do odprawiania Wielkiej Nowenny Fatimskiej (ulotki, foldery, 
ksi¹¿ki, modlitewniki, rozwa¿ania, opracowania tematyczne) mo¿na 
zamawiaæ, pisz¹c na adres: Sekretariat Fatimski, ul. Krzeptówki 14, 34-500 
Zakopane. Tel. (018) 206 64 20 lub drog¹ internetow¹ poprzez stronê: 
www.sekretariatfatimski.pl.

    

.

Pierwszy 
o³tarz zosta³ 

przygotowany 
przez rodzinê 

Pañstwa 
Wandtke przy 
kapliczce przy 
ulicy Pegaza

     

.

Drugi o³tarz 
przygotowali na 

rogu ulic 
Balcerskiego i 

Zaruskiego 
Pañstwo 

Kibortowie i 
Wojtaniakowie

   Trzeci o³tarz 
zbudowali  przy 
ul.Biwakowej 

obok 
przychodni le-

karskiej 
Pañstwo 

Czajkowscy i 
s¹siedzi.

    Czwarty 
o³tarz urz¹dzili 
obok wejœcia 
do koœcio³a 

ksi¹dz Bogdan 
z grup¹ 

parafian.
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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. 5.  II. wojna œwiat.c.d. i Powstanie Warszawskie

Pogotowie Wojenne Harcerek wesz³o doœæ p³ynnie w okupacjê, 
wystêpuj¹c jako „Zwi¹zek Koniczyn”, a póŸniej jako „B¹dŸ Gotów”.

W sk³adzie organizacji dzia³a³y dziewczêta, które ukoñczy³y 16 lat. 
Zajmowa³y siê one prowadzeniem dzia³alnoœci opiekuñczej i 
wychowawczej. Dziewczêta wspó³pracowa³y tak¿e z Polskim 
Czerwonym Krzy¿em oraz Rad¹ G³ówn¹ Opiekuñcz¹ w Generalnej 
Guberni.

Pion ¿eñski „B¹dŸ Gotów” utrzymywa³ du¿y dystans, ze wzglêdów 
czysto programowych, w stosunku do Szarych Szeregów, mimo 
wspólnego Naczelnictwa /ks.hm Jan Mauersberger i inni/ Harcerki z 
„B¹dŸ Gotów” dopiero w czasie Powstania Warszawskiego 
wspó³dzia³a³y jako ³¹czniczki i sanitariuszki zarówno z Hufcami Polskimi 
jak i Szarymi Szeregami oraz innymi niezale¿nymi jednostkami 
harcerskimi. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w czasie Powstania by³y spoiwem 
wojennym dwóch sk³óconych ze sob¹ organizacji oraz szeregu 
samodzielnych zwi¹zków harcerskich w ramach Armii Krajowej, z 
których harcerze walczyli i ginêli razem na tych samych lub s¹siednich 
barykadach. Spoœród samodzielnych wojennych zwi¹zków harcerskich 
nale¿y wymieniæ przede wszystkim „Tajny Hufiec Harcerski” w Gdyni, 
„Harcersk¹ Organizacjê Niepodleg³oœciowo-Wojskow¹”, dzia³aj¹c¹ we 
Lwowie i „Zwi¹zek Bojowników Niepodleg³oœci”, utworzony w Wilnie, 
w paŸdzierniku 1939 roku, przez jednego z najbardziej znanych i 

cenionych harcerzy-komendanta Chor¹gwi Wileñskiej ZHP, hm Józefa 
Czarnego-Grzesiaka.

Najwiêkszymi zwartymi oddzia³ami harcerskimi Szarych Szeregów 
by³y dwa bataliony : „Zoœka” i„Parasol”

Niektóre udane akcje przeprowadzone przez Szare Szeregi, jeszcze 
przed wybuchem Powstania Warszawskiego: 26 maca 1943r. - akcja pod 
Arsena³em, która polega³a na odbiciu 25 wiêŸniów, którzy byli 
konwojowani przez niemieckich policjantów. Odbito wówczas m.in. Jana 
Bytnara (pseudonim „Rudy”), który jednak zmar³ na skutek odniesionych 
ran podczas przes³uchania. Po udanej akcji zmarli równie¿: Aleksy 
Dawidowski („Alek”) oraz Tadeusz Krzy¿ewicz („Buzdygan”).Akcj¹ 
dowodzili: Stanis³aw Broniewski („Orsza”) i Tadeusz Zawadzki („Zoœka”). 
20 maja 1943r.-Celestynów- odbicie wiêŸniów z transportu do Oœwiêcimia. 
20 sierpnia 1943r. - akcja zlikwidowania granicznych stra¿nic, œmieræ 
Tadeusza Zawadzkiego („Zoœki”).11 luty 1944r. - udany  zamach na Franka 
Kutscherê, komendanta warszawskiej policji i SS.                                     W 
listopadzie 1941r. Szare Szeregi utworzy³y szko³ê podchor¹¿ych - Agricolê, 
w której wykszta³ci³o siê 320 harcerzy. Gdy 1 sierpnia 1944r. / wkrótce 65. 
Rocznica !/ wybuch³o Powstanie Warszawskie, zgrupowanie „Rados³aw” 
sk³ada³o siê z 2 batalionów Szarych Szeregów /jak wy¿ej/ oraz Oddzia³u 
„Wigry” i walczy³o na Woli, os³aniaj¹c jednoczeœnie Kwaterê Komendy 
G³ównej Armii Krajowej, w ramach Brygady Dywersyjnej „Broda”. 
M.inn.w dniu 5. sierpnia 1944 r. btl. ”Zoœka”, przy wsparciu plutonu 
pancernego por.Wac³awa Micuty-”Wacka” / 2 czo³gi”Pantera” zdobyte 3. 
sierpnia 44 r./ i wspó³dzia³aj¹c z innymi oddzia³ami, wyzwoli³ ¯ydów 
zamkniêtych w obozie koncentracyjnym „Gêsiówka”. PoŸniej „Zoœka” i 
„Parasol” uczestniczy³y w obronie Starego Miasta. Kompania „Rudy”, btl. 
„Zoœka”, pod dowództwem hm kpt. Andrzeja Romockiego - „Morro” 
zosta³a uznana przez Komendanta Armii Krajowej, gen. Bora-
Komorowskiego za najlepsz¹ kompaniê AK.  d.c.n.        

                                                                              Mieczys³aw Czajkowski
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KSI¥DZ  MACIEJ  ODCHODZI
Zwykle w parafii oczekujemy zmian duszpasterzy w po³owie 

roku zw³aszcza, gdy któryœ z ksiê¿y wikariuszy ma sta¿ ponad 
cztery lata. I tak wypad³o nam w bie¿¹cym roku, ¿e na now¹ 
placówkê w Chylonii odchodzi, po piêcioletnim sta¿u, ksi¹dz 
Maciej Sobczak.

Ksi¹dz maciej, po otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich  26. 
czerwca 2004 roku, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w naszej 
parafii. W paŸdzierniku 2004 roku, w wywiadzie opublikowanym 
w Rodzinie Osowskiej (biuletyn nr 82), na pytanie o nadzieje i 
obawy zwi¹zane z rozpoczêtym duszpasterstwem odpowiedzia³:

Cz³owiek chcia³by realizowaæ to swoje kap³añstwo tak, ¿eby 
¿ycie by³o œwiadectwem ¿ycia kap³añskiego dla innych. Nie chcê tu 
mówiæ o ¿yciu w œwiêtoœci, choæ tak powinno byæ - cz³owiek 
powinien pragn¹æ tej œwiêtoœci i do niej zmierzaæ. Ale 
przynajmniej poprzez przyk³ad mojego ¿ycia nie chcia³bym byæ 
kimœ, kto by by³ powodem zgorszenia dla kogokolwiek. Raczej 
przyk³adem swojego ¿ycia chcia³bym budowaæ, bo taka jest rola 
kap³ana  pontifex (z ³aciñskiego) - ten który buduje mosty. Mam 
nadziejê, ¿e zarówno w Osowie jak i wszêdzie tam, gdzie poœle 
mnie Pan, bêdê móg³ tak¹ rolê spe³niaæ.

Jeœli zaœ chodzi o obawy to... zawsze s¹ jakieœ obawy, ¿e 
cz³owiek sobie nie poradzi, ¿e jakaœ sytuacja go przeroœnie, ¿e 
gdzieœ tam w dziedzinie duszpasterskiej nie bêdzie wychodziæ tak, 
jak byœmy chcieli... 

W ci¹gu piêciu lat redakcja Rodziny Osowskiej z¿y³a siê ze 
swoim moderatorem. Mimo wielkiego obci¹¿enia prac¹ w 
duszpasterstwie, katechizacji, a tak¿e otwartym w Toruniu 
przewodem doktorskim, ksi¹dz Maciej wspó³pracowa³ z naszym 
zespo³em. Podziwialiœmy jego pogodne usposobienie. 
S³uchaliœmy z uwag¹ i przyjemnoœci¹ jego œwietnie przygotowane 
homilie.

Jednym s³owem z ¿alem po¿egnamy ksiêdza Macieja w lipcu - 
bêdziemy go mile wspominaæ.

¯yczymy ksiêdzu Maciejowi wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa 
Bo¿ego, a Matka Bo¿a niech go nieustannie wspomaga.

 Szczêœæ Bo¿e.
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