
3. DAMASZEK

Œmieræ Szczepana nie 
z a d o w o l i ³ a  t ³ u m ó w .  
Rozpoczynaj¹ siê gonitwy 
ulicami Jerozolimy. S³ychaæ 
wrzaski, obelgi, groŸby, krzyki 
bólu i strachu. Prawdziwe 
polowania na chrzeœcijan. 
Wiemy o tym od samego 
przywódcy - Szaw³a. Jego furia 
jest przera¿aj¹ca. Zagrzewa do 
czynu, podburza, sam daje 
przyk³ad. Jeszcze niedawno nie 
zauwa¿a³ zwolenników Jezusa, 
ale teraz stali siê jego wrogami, 
których nale¿a³o wyniszczyæ, 

Wybuch³o wtedy wielkie przeœladowanie Koœcio³a w Jerozolimie: czytamy w 
Dziejach Apostolskich, ¿e “Szawe³ sia³ grozê i dysza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów 
Pañskich”. Zadajemy sobie pytanie, czy Szawe³ nie rozmawia³ ze skazanymi, czy nie 
wys³uchiwa³ ich argumentów? Dlaczego gotowi byli pójœæ na œmieræ i poniewierkê? 
Inni zaczêli uciekaæ rozpraszaj¹c siê po ca³ej Judei i Samarii, niektórzy doszli a¿ do 
s³awnego miasta Damaszku.

280 kilometrów dzieli Damaszek od Jerozolimy. Tam ma zamiar zrobiæ 
porz¹dek Szawe³. Do³¹cza siê ze swoimi ludŸmi do jakiejœ karawany. Id¹ wzd³u¿ 
Jordanu, ko³o jeziora Genezaret, przez Tyberiadê i Kafarnaum. Wspinaj¹ siê na 
zbocza Golanu, przemierzaj¹ kamieniste œcie¿ki, bezdro¿a na wysokoœci 700 metrów. 
Po lewej stronie widz¹ olbrzymi¹ œcianê Antylibanu. Nad pasmem góruje Hermon - 
œwiêta góra (2814m). Nawet w lecie jej szczyt pokryty jest œniegiem. Zbli¿aj¹ siê do 
celu, do Damaszku.

Nagle dzieje siê coœ niebywa³ego. Szaw³a spowija snop olœniewaj¹cego œwiat³a. 
Pl¹cz¹ mu siê nogi, upada na zakurzony goœciniec. Nabiegaj¹ pozostali, otaczaj¹ go. 
Powoli otwiera oczy, ale widzi tylko noc. Szawe³ oœlep³. Co siê sta³o? On sam 
kilkakrotnie wypowiedzia³ siê na ten temat - spotka³ Jezusa. “to, co dawne, minê³o, a 
oto wszystko sta³o siê nowe”, “Kto jesteœ 
Panie? - zapyta³em. A Pan odpowiedzia³: -Ja 
jestem Jezus, którego ty przeœladujesz”.

Byæ mo¿e ¿aden inny epizod w 
dziejach œwiata nie wywo³a³ tyle ró¿nych 
komentarzy, interpretacji. Niekiedy 
mówimy po prostu o WYDARZENIU. 
Pawe³ wiedzia³ ju¿, ¿e w imiê Mesjasza 
obarczono go misj¹ apostolsk¹.
Po przyjêciu chrztu œw. prawie natychmiast 
rusza do ewangelizacji, coraz mocniej 
dowodz¹c, ¿e Jezus jest Mesjaszem. Mo¿na 
sobie wyobraziæ dezorientacjê, zaskoczenie, 
niepokój i niezrozumienie s³uchaczy. Jedni 
akceptuj¹ te nauki, inni, a szczególnie 
przywódcy, odrzucaj¹. 

Sytuacja Paw³a jest coraz bardziej 
skomplikowana. Musi uciekaæ, ale dok¹d? 
Do Jerozolimy nie mo¿e: sta³by siê ofiar¹ 
zemsty. Za bramami Damaszku jest 
pustynia. Ku niej kieruje swoje kroki. 
Ucieka do Arabii.

Ks. Henryk Bietzke

ROK  SW.  PAWLA
APOSTOLA 

Jerozolima - Brama Damasceñska
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Kaukab, miejsce nawrócenia

Fresk w Bazylice Bo¿ego Narodzenia w Betlejem

Staj¹c przed tajemnic¹ najwiêkszego 
wydarzenia w historii œwiata i w 

historii zbawienia - przed 
Zmartwychwstaniem Chrystusa, 
naszego Pana i Boga - ¿yczymy 

wszystkim naszym Czytelnikom by 
nape³ni³ On nasze serca mi³oœci¹, 

radoœci¹ i dodawa³ si³ do codziennych 
zwyciêstw. 
*      *     *

     Niech Jezus Zmartwychwsta³y 
bêdzie niewyczerpanym ¿ród³em naszej 

nadziei i pozwoli odnajdywaæ znaki 
swojej ¿ywej obecnoœci we 

wspó³czesnym œwiecie.

Redakcja Rodziny Osowskiej

PROGRAM 
WIELKIEGO
TYGODNIA
- na  stronie 2
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WIELKI PONIEDZIA£EK
6 KWIETNIA

SPOWIED• ŒW.:
 od   7.15   do  8.30  i  od 16.30 do 19.30

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO, 12 KWIETNIA

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

ALLELUJA!

program  tygodnia  swiatecznego
WIELKA  ŒRODA

8 KWIETNIA
SPOWIED• ŒW.
 od   7.15   do  8.30  i   od 16.30 do 19.30

WIELKI WTOREK
7 KWIETNIA

SPOWIED• ŒW.:
 od   7.15   do  8.30   i  od 16.30 do 19.30

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK, 9 KWIETNIA
DZIEÑ USTANOWIENIA SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAP£AÑSTWA

W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI ŒW.

GODZ.  10.00     MSZA ŒW. KRZY¯MA, 
Archikatedra Oliwska

GODZ.  18.00     UROCZYSTA MSZA ŒW. 
WIECZERZY PAÑSKIEJ

Po Mszy œw. ADORACJA 
NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU 
w ciemnicy (dolny koœció³ ) do godz. 24.00

WIELKI PI¥TEK, 10 KWIETNIA
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU w ciemnicy 
(dolny koœció³)  od godz. 8.00 do godz. 18.00
GODZ.  15.00 Rozpoczêcie NOWENNY DO BO¯EGO 
MI£OSIERDZIA i DROGA KRZY¯OWA 

GODZ.  18.00 LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA
Po liturgii ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU przy 
GROBIE PAÑSKIM do godz.  24.00

GODZ.   22.00  ADORACJA M£ODZIE¯Y

SPOWIEDZ  ŒW. OD GODZ.  20.00  DO  GODZ.  24.00

WIELKA SOBOTA, 11 KWIETNIA
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU przy GROBIE PAÑSKIM od godz. 8.00

ŒWIÊCENIE POKARMÓW : GODZ. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny 
wielkopostnej. Mo¿na równie¿ sk³adaæ ¿ywnoœæ dla osób 
potrzebuj¹cych naszej pomocy (-> informacje CARITAS na str.3). 

SPOWIED• ŒW. dla rodziców dzieci przed chrztem, chrzestnych, 
narzeczonych i osób wracaj¹cych z podró¿y od 17.00 do 19.00.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o godz. 21.00 ( proszê 
przynieœæ œwiece)

Leonardo da Vinci - Ostatnia Wieczerza
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ALLEGRETTO  LAUREATEM
KONKURSU  W  KIELNIE

W sobotê 28 marca Zespó³ Allegretto, dzia³aj¹cy przy koœciele pw. 
Chrystusa Zbawiciela w 
Osowej, uczestniczy³ w III 
Pomorskim Festiwalu Pieœni 
Wielkopostnej w Kielnie k. 
Szemudu. W tym roku, po 
raz pierwszy, festiwal mia³ 
charakter konkursu, w 
k t ó r y m  p r z e w i d z i a n o  
przyznanie I, II i III nagrody, 
j a k  r ó w n i e ¿  n a g r ó d  
s p e c j a l n y c h ,  a  t a k ¿ e  
w y r ó ¿ n i e ñ ,  m . i n .  z a  
wykonanie kompozycji 
„Stabat Mater”, pieœni w 
jêzyku kaszubskim. W 
konkursie wziê³o udzia³ 18 
zespo³ów chóralnych z 
rejonu Kaszub i Trójmiasta. 
Z e s p ó ³  A l l e g r e t t o ,  
prowadzony przez pani¹ 

INFORMACJE GRUPY CARITAS
POMOC ŒWI¥TECZNA DLA RODZIN

Wœród ró¿nych form pomocy udzielanej poprzez CARITAS parafii Chrystusa Zbawiciela jest równie¿ œwi¹teczna pomoc ¿ywnoœciowa dla rodzin z 
naszej parafii. Œrodki ¿ywnoœci ofiarowane przez parafian w ramach tej pomocy stanowi¹ dla podopiecznych bardzo znacz¹c¹, je¿eli nie jedyn¹, 
mo¿liwoœæ przygotowania posi³ków na œwiêta. 

Parafialna CARITAS zwraca siê z proœb¹ do darczyñców o sk³adanie darów   do kosza przed o³tarzem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy oraz 
tradycyjnie w Wielk¹ Sobotê przy okazji œwiêcenia pokarmów. 

SKARBONKI JA£MU¯NY WIELKOPOSTNEJ
Wielka Sobota  to dzieñ œwiêcenia pokarmów oraz tradycyjnie ju¿ dzieñ koñcz¹cy akcjê Ja³mu¿ny Wielkopostnej. Dlatego te¿ CARITAS prosi o 

przyniesienie skarbonek i z³o¿enie ich w oznaczonym miejscu. Wszystkim, którzy w ten sposób pomog¹ podopiecznym CARITAS serdecznie dziêkujemy. 
Wszystkim ofiarodawcom z góry BÓG ZAP£AÆ

KOLONIE LETNIE
 Zbli¿aj¹cy siê czas letniego wypoczynku dzieci wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego te¿ CARITAS apeluje do rodziców o zg³oszenie 

dzieci do uczestnictwa w wypoczynku organizowanym przez CARITAS najpóŸniej do 30 kwietnia.  Zg³aszaæ dzieci mo¿na w poniedzia³ki i œrody w 
godz.17-18 w pokoju CARITAS lub telefonicznie na  nr  (0) -511-170- 172.

WYKORZYSTANIE ŒRODKÓW W LUTYM BR
Ze œrodków pozyskanych przez PZ CARITAS w lutym 2009 zosta³y pokryte koszty :
960 z³ op³aty za do¿ywianie (obiady) dzieci w szkole ( 2 tygodnie ferii)
200 z³ jako dop³ata ( resztê dop³aca CARITAS Archidiecezji) za zimowy wypoczynek dwojga dzieci z naszej parafii.
200 z³ na zakup biletów semestralnych komunikacji miejskiej dla dwojga dzieci
300 z³ na akcjê Adopcja Serca organizowan¹ przez MAITRI na rzecz dzieci w Afryce (op³ata kwartalna)
400 z³ dop³ata do kosztów rehabilitacji dwojga osób w parafii
400 z³ na pokrycie rachunków za noœniki energii i opa³ dla potrzebuj¹cych z naszej parafii
Ponadto zakupiono œrodki higieny osobistej dla bezdomnych.

PILNA  POTRZEBA
Prosimy o pomoc dla naszej podopiecznej, mieszkance Osowej, pilnie potrzebuj¹cej piecyka typu “koza”-  telefon (0) 511  170  172.

ŒNIADANIE  WIELKANOCNE  W   KOŒCIELE  DOMOWYM
Proponujemy wszystkim rodzinom przebieg uroczystego œniadania w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego wed³ug sugestii bpa Józefa 

Wysockiego (”Rytua³ Rodzinny”, Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1989). 
Zak³adamy, ¿e na nakrytym stole jest tak¿e umieszczony wielkanocny baranek, pisanki i koszyczek ze œwiêconk¹ oraz œwiecznik ze œwiec¹ 

reprezentuj¹c¹ Pascha³. Ca³a rodzina gromadzi siê przy stole, wszyscy  stoj¹. A oto proponowany przebieg:
Ojciec zapala œwiecê i mówi: Zmartwychwsta³ Pan prawdziwie. Alleluja.
Wszyscy odpowiadaj¹: Bogu niech bêd¹ dziêki. Alleluja.
O. Z radoœci¹ gromadzimy siê dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyœcie œwiêtowaæ pami¹tkê Zmartwychwstania Pana Jesusa Chrystusa. 
¯yczê nam wszystkim, aby pokój i radoœæ zagoœci³y w naszych sercach. ¯yczê, byœmy wszyscy byli œwiadkami Zmartwychwsta³ego Chrystusa w 
dzisiejszym œwiecie. Ogarnijmy myœl¹ i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjació³, ¿yj¹cych i zmar³ych, ogarnijmy ca³y œwiat i proœmy:
W.  Ojcze nasz ...
O. Bo¿e, Ty w dniu dzisiejszym pokona³eœ œmieræ i otworzy³eœ nam bramy wiecznoœci przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyœmy wraz z 
Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
W.  Amen.
Ka¿dy z uczestników czêstuje siê kawa³kiem œwiêconego jajka, które symbolizuje ¿ycie, potem wszyscy siadaj¹ do sto³u i z radoœci¹ spo¿ywaj¹ 
wielkanocne potrawy. Œniadanie koñczymy modlitw¹:
O. Za ten posi³ek, za radoœæ wielkanocn¹  i mi³oœæ, która nas zespala, za ten uroczysty Dzieñ,  niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg. Jemu chwa³a na wieki.
W.  Jemu chwa³a na wieki.

Annê Soleck¹, przygotowa³ na tê okolicznoœæ program, na który 
z³o¿y³y siê: „Pierwsza i Trzecia Pieœñ S³ugi Jahwe” (opracowanie w³asne), 
pieœñ „Mater Dolorosa” (s³owa: M. Jastrun, muzyka : Pawe³ Rydel) oraz 
pieœñ „Ojcze Nasz”. Œwiadkami konkursowej prezentacji i sukcesu zespo³u, 
który zaj¹³ II miejsce, byli nasi duszpasterze - Ks. Proboszcz Wojciech i Ks. 

Maciej, co by³o dla wykonawców 
przemi³¹ niespodziank¹. 

W godzinach popo³udniowych, 
po zakoñczeniu prezentacji konkur-
sowych, licznie zebrani w koœciele pw. 
Œw. Wojciecha parafianie, chórzyœci i 
goœcie festiwalu mieli przyjemnoœæ 
wys³uchania piêknego koncertu w 
wykonaniu Chóru Politechniki 
Gdañskiej prowadzonego przez 
przewodnicz¹cego jury konkursu dr 
Mariusza Mroza.

Pe³en muzycznych wra¿eñ, ale i 
emocji dzieñ zakoñczy³a uroczysta 
Msza Œw. dziêkczynna celebrowana 
przez Ksiêdza Pra³ata Stanis³awa 
Ziembê, a nastêpnie wystêp „galowy” 
laureatów.

Andrzej Tele¿yñski
Foto:  J. Banaszewski
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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 .
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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. 3 / II RP-  c.d./

Zerwijmy z niedomówieniami! Pluralizm organizacyjny harcerstwa 
II RP, po pocz¹tkowym okresie porozbiorowej, wolnoœciowej euforii, by³ 
czymœ naturalnym. Dzia³acze i instruktorzy  harcerscy wy¿szych szczebli, 
w zale¿noœci od swoich osobistych pogl¹dów/równie¿ politycznych/ - a 
ka¿dy wolny cz³owiek ma do nich prawo- wywieraj¹ dominuj¹cy wp³yw 
na ideowe oblicze ruchu i organizacji. Szeregowi cz³onkowie i 
instruktorzy ni¿szych szczebli nie bior¹ w zasadzie czynnego udzia³u w 
okreœlaniu zasad ideowych swoich organizacji. Je¿eli nawet  co w 
przypadku harcerstwa jest szczególnie po¿¹dane- zawodowi politycy nie 
maj¹ wp³ywu bezpoœredniego na kszta³t i ideowoœæ ruchu, to 
ró¿norodnoœæ pogl¹dów, a nawet ich odcienie u poszczególnych 
decydentów /np. ró¿nice w preferencjach dotycz¹cych tych samych lub 
podobnych wartoœci i zasad/ s¹ faktyczn¹ lub potencjaln¹ przyczyn¹ 
ró¿nic i podzia³ów. Dotyczy to zreszt¹ nie tylko harcerstwa. „Gdy bowiem 

/pocz¹tkowa- skautowska/ inicjatywa œrodowisk galicyjskich (Lwów) na 
zasadzie swoistego „wybuchu” rozprzestrzeni³a siê na niemal ca³e 
carstwo rosyjskie, a póŸniej na zabór niemiecki, gdy objê³a polsk¹ 
m³odzie¿ we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych  sta³o siê jasne, 
¿e ró¿nice byæ musz¹.” /T.S.”Refleksje..../  

W 1922 roku, z powodu ró¿nic w kwestiach problematyki 
spo³ecznej i roli wychowawczej puszczañstwa, z ZHP-  gdzie kolejnymi 
Naczelnikami Harcerzy byli: hm.RP Stanis³aw Sedlaczek /1919r./, Józef 
Haller /1920-1923/, hm.RP Tadeusz Strumi³³o /1919-1920, 1923-1925/- 
wyodrêbni³o siê „Wolne Harcerstwa”, którego liderem by³ Adam 
Cio³kosz. W 1926 r. powsta³o „Czerwone Harcerstwo” dowodzone przez 
Stanis³awa Dubois, a m³odzie¿ ¿ydowska powo³a³a ok. 30.tysiêczny 
w³asny skauting „Haszomer Hacair” /”M³ody Stra¿nik”/, który przetrwa³ 
do 1939 roku i odegra³ potem bohatersk¹ rolê w czasie antyhitlerowskiego 
powstania w getcie warszawskim. W du¿ym dystansie do ZHP 
pozostawa³a harcerska organizacja m³odzie¿y ukraiñskiej z Wo³ynia i 
Ma³opolski Wschodniej, o nazwie „P³ast”./w 1930 zlikwidowana decyzj¹ 
MSW/.

        Pluralizm organizacji harcerskich, jako przejaw demokracji II 
RP, przeniós³ siê czêœciowo w sferê harcerstwa podziemnego w czasie 
okupacji hitlerowskiej, o czym w nastêpnym odcinku.

 Mieczys³aw Czajkowski

AUSTRIACKIE SANKTUARIA
Dalszy ci¹g  relacji

Jak pisa³am w pierwszym odcinku moich relacji, skorzysta³am z 
zaproszenia moich ¿yczliwych austriackich przyjació³ i odwiedzi³am 
cztery sanktuaria maryjne w górzystej czêœci Austrii. Opisa³am ju¿ 
sanktuarium MARIAZELL oraz  MARIA TAFERL (w Rodzinie 
Osowskiej nr 112 i nr 114). Pozosta³y dwa sanktuaria, a mianowicie 
MARIA KIRCHENTAL i MARIA PLAIN.
Sanktuarium Maria Kirchental znajduje siê na wysokoœæi 240 metrów nad 
dolin¹ Saalachtal, w pobli¿u miejscowoœci Lofer (626 m n.p.m., 2000 
mieszkañców).   Dolina Saalachtal le¿y na po³udniowy zachód, oko³o 50 

kilometrów od Salzburga, w otoczeniu potê¿nych wzniesieñ Loferer 
Steinberge. Jej centralnym punktem jest wioska Lofer, znany alpejski 

oœrodek narciarski.
    Samo sanktuarium, zwane 
tak¿e “Pinzgauer Dom” czyli 
“Katedra Pinzgauer”, le¿y na 
wysokoœci oko³o 900 metrów nad 
poziomem morza,  w œrodku 
stromych skalistych wzniesieñ. W 
roku 1670 wybudowano tu 
maleñk¹ kapliczkê drewnian¹. W 
1688 roku drewniana kapliczka 
zosta³a zamieniona na murowan¹. 
W tej to kapliczce w roku 1689 
znalaz³a siê póŸnogotycka figura 
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem; 
rzeŸba ta, powsta³a na pocz¹tku 
XV wieku, przeniesiona zosta³a z 
koœcio³a farnego w St. Martin. 
Poniewa¿ szeroko roznios³a siê 
wieœæ, ¿e Matka Boska, wys³u-
chuj¹c wiernych i ich smutne 
modlitwy, p³acze prawdziwymi 
³zami - 13. paŸdziernika 1691 

roku przyby³ do Kirchental arcybiskup Salzburga i ukoronowa³ tê rzeŸbê 
oraz zdecydowa³ o budowie koœcio³a zastêpuj¹cego kapliczkê. W ten 

sposób powsta³o Sanktuarium 
Maryjne Kirchental, wybudowane 
w latach 1694 do 1708.

Wnêtrze Sanktuarium w stylu 
barokowym jest bardzo jasne. 
Budynek jest w planie krzy¿a, z 
dwoma bocznymi o³tarzami. Przede 
wszystkim rzuca siê w oczy 
prezbiterium z g³ównym o³tarzem, 
gdzie nad tabernakulum umiesz-
czona jest wspomniana wy¿ej 
zabytkowa rzeŸba Matki Boskiej z 
Dzieciêciem, do której podró¿uje 
tysi¹ce pielgrzymów. Dzieci¹tko 
Jezus trzyma w lewej rêce szczyg³a i 
palcem wskazuj¹cym prawej rêki 
wskazuje na tê ptaszynê. Po lewej 
stronie przed prezbiterium jest 
piêkny Chrystus ukrzy¿owany z 
f igur¹ Matki  u s tóp.  Obok 
Sanktuarium znajduje siê Dom 
Rekolekcyjny prowadzony przez 
duszpasterstwo pielgrzymkowe 

zakonu Misjonarzy Serca Jezuso-
wego.

Sanktuarium Maria Kirchental 
zalicza siê obok Maria Plain do 
najbardziej popularnych celów 
pielgrzymkowych w okolicach 
Salzburga. Ponad 300 lat pielgrzymi 
z Bawarii,  mieszkañcy Salzburga i 
Tyrolczycy wêdruj¹ do tych, pe³nych 
ciszy i skupienia w romantycznym 
alpejskim krajobrazie, miejsco-
woœci.

W ostatnim odcinku moich 
relacji postaram siê przedstawiæ 
Pañstwu sanktuarium Maria Plain w 
Salzburgu.

Krystyna Miêdlar

foto F.Najbar
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Msza œw. po¿egnalna

foto Galria Effathy
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Zwiedzamy Wawel foto A. Balk
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