
2. JEROZOLIMA

Szawe³ urodzi³ 
siê w roku 8 (st¹d 
jubileusz 2000 lat od 
urodzenia), gdy mia³ lat 
kilkanaœcie (16 -19) 
wyjecha³ do Jerozolimy,  
by³ to wiêc rok oko³o 25. 
Cesarz August nie ¿yje, a 
w ³ a d z ê  s p r a w u j e  
Tyberiusz. Wt ym czasie 
w Nazarec ie  Jezus  
obrabia drewno i zbli¿a 
siê do 30-stki.

J ak  s i ê  c zu ³  
Szawel stoj¹cy pod 

murami Jerozolimy? Rabini, pe³ni pychy, g³osili, ¿e „ten, kto nie zobaczy³ Jerozolimy, 
nigdy nie widzia³ piêknego miasta”.

Wreszcie Œwi¹tynia. Teren d³ugi 491 metrów i szeroki na 310. Drewno, 
kamieñ, marmur, metale szlachetne  wszystko osza³amia. Tysi¹ce ludzi, zw³aszcza w 
œwiêta religijne; ró¿ne stroje i kolory, ogromny szum i gwar. Coœ niezwyk³ego.

Szawe³ zamieszka³ w domu swojej siostry, przynajmniej póki nie zamieszka³ 
na stancji u swego nauczyciela Gamaliela. Ów Gamaliel , faryzeusz, by³ jednym z 
najbardziej szanowanych cz³onków rabinatu tamtych czasów. Szawe³ uczy³ siê 
jêzyków: greki, hebrajskiego, aramejskiego, ³aciny. Posi¹dzie doskona³¹ znajomoœæ 
prawa, ksi¹g œwiêtych, a 
nawet podstaw medycyny. A 
nauka trwa³a oko³o 10 lat.

Powstaje pytanie: czy 
jako uczeñ Gamaliela, Szawe³ 
s³ysza³ o Jezusie? Ma ju¿ 
wtedy ponad 20 lat. Z 
pewnoœci¹ s³ysza³ o g³oœnym 
Nauczycielu z Nazaretu, o 
Jego uczniach i nauczaniu,; 
i n t e r e s o w a ³  s i ê  J e g o  
egzekucj¹. Zna³ jednak i ten 
zwyczaj,  ¿e jeœli  jakiœ 
fa³szywy prorok zostanie 
pojmany i stracony, grupa 
jego uczniów siê rozprasza i 
zanika.

Tymczasem ma³a  
wspó lno ta  wyznawców 
Jezusa rozrasta siê, zaczyna 
nawet przybieraæ formê 
zorganizowan¹. Ilu ich mog³o 
byæ? Pewnie parê tysiêcy, 
nazywaj¹ siê „braæmi”, 
spotykaj¹ siê, modl¹, a nawet 
przygotowuj¹ charytatywne 
zadania, s¹ coraz odwa¿niejsi, nauczaj¹ nawet na placu œwi¹tynnym, a m³ody 
Szczepan,  zdaniem Szaw³a i jemu podobnych,  posun¹³ siê za daleko. Trzeba temu 
po³o¿yæ kres, nawet bez oficjalnego os¹dzenia. Nie podjêto dochodzenia. T³um 
wyprowadzi³ nieszczêœnika poza mury i tam go ukamienowa³. A Szawe³ z Tarsu 
towarzyszy³ katom a¿ do œmierci Szczepana.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

Fresk w Bazylice Bo¿ego Narodzenia w Betlejem

ROK  SW.  PAWLA
APOSTOLA 

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

W  NASZEJ  PARAFII
PROGRAM

Niedziela, 22 marca

Poniedzia³ek, 23 marca

Wtorek, 24 marca

Œroda, 25 marca

  7.30 - Msza œw. z nauk¹
  9.30 - Msza œw. z nauk¹ m³odzie¿ (dolny koœció³)
10.30 - Msza œw. z nauk¹
11.30 - Msza œw. z nauk¹  dzieci (dolny koœció³)
12.30 - Msza œw. z nauk¹
16.00 - Msza œw. z nauk¹
17.00 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
20.00 - Msza œw. z nauk¹

  7.15 - Msza œw.
  8.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
  9.30 - Nauka -m³odzie¿ gimnazjalna 
11.00 - Nauka -klasy 0 - III
13.00 - Nauka -klasy IV - VI
16.00 - Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej
17.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
18.00 - Msza œw. z nauk¹-doroœli
19.30 - Nauka - m³odzie¿ licealna i akademicka

  7.15 - Msza œw.
  8.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli        

                    
  9.30 - Nauka -m³odzie¿ gimnazjalna
11.00 - Nauka- klasy 0 - III
13.00 - Nauka -klasy IV - VI
16.00 - SpowiedŸ œw.                                                    

17.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
18.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
19.30 - Nauka- m³odzie¿ licealna i akademicka

  7.15 - Msza œw.
  8.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
  9.30 - Msza œw. z nauk¹ - m³odzie¿ gimnazjalna
11.00 - Msza œw. z nauk¹ - klasy 0  III
13.00 - Msza œw. z nauk¹ - klasy IV  VI
16.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
17.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
18.00 - Msza œw. z nauk¹ - doroœli
19.30 - Msza œw. z nauk¹ - m³odzie¿ licealna i 
akademicka
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Krzysztof Kowalski 
- paulin

Dzieñ spowiedzi œw.

SpowiedŸ œw. przed po³udniem pó³ godziny przed 
msz¹ œw. i naukami.

SpowiedŸ œw. od 16.00 do 19.30.

Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
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Jerozolima - Brama Damasceñska
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TURNIEJ  SZACHOWY
ZAKOÑCZONY

W styczniu i lutym, jak pisaliœmy, trwa³ w naszej parafii turniej 
szachowy o PUCHAR PROBOSZCZA w kategorii dzieci i m³odzie¿y. 
Zakoñczony zosta³ wrêczeniem tego pucharu (zdjêcie poni¿ej) przez 
ksiêdza proboszcza po Mszy œw. w dniu 1. marca, zwyciêzcy turnieju 
Andrzejowi Reichowi. A oto oficjalne wyniki turnieju:

Pierwsze miejsce -  Andrzej Reich  ( 26 i 1/2  punktu)
Drugie miejsce     - Pawe³ Chojêta  ( 17 punktów)
Trzecie miejsce    - Adam Ma³agowski  (11 punktów) - jest to  
                               zdobywca takich pucharów w latach 2007 i 2008.
Czwarte miejsce   - B³a¿ej Ostrowski   ( 9 i 1/2 punktu)

dobrym przygotowaniem m³odzie¿y i ich modlitewnym skupieniem, a 
zarazem aktywnym w³¹czaniem siê w modlitwê œpiewem.

Do sakramentu bierzmowania przygotowa³ m³odzie¿ ksi¹dz Maciej 
Sobczak. Zespó³ Effata z wielkim wyczuciem, harmoni¹ i modlitewnym 
skupieniem pomaga³ m³odzie¿y w prze¿yciu uroczystoœci. Uroczystoœæ 
uœwietni³ tak¿e nasz chór parafialny. Sprawnym przebiegiem uroczystoœci 
zajmowali siê nasi duszpasterze, pan organista, a s³u¿ba liturgiczna o³tarza 
liturgicznym jej przygotowaniem. Wnêtrze koœcio³a by³o upiêkszone przez 
grupê parafian.

Ksi¹dz Proboszcz, w niedzielnych og³oszeniach parafialnych, wyrazi³ 
miêdzi innymi  nastêpuj¹ce podziêkowanie:

“(...) Dziêkujê m³odzie¿y i zarazem ¿yczê im, aby dziêki darom Ducha 
œw. dokonywali m¹drych wyborów w swoim ¿yciu pamiêtaj¹c, ¿e na Jezusa 
Chrystusa mog¹ zawsze liczyæ. Dziêkujê rodzicom za ci¹gle trwaj¹cy trud 
wychowania i niech zawsze pamiêtaj¹, i¿ m³odzie¿ potrzebuje ich 
doœwiadczenia ¿yciowego i wspierania na drodze ku doros³oœci.(...)”

(BJ)

BIERZMOWANIE
W  NASZEJ  PARAFII

W dniu œwiêta œwiêtego Kazimierza Królewicza o godzinie 1800 
przyby³ do naszego górnego koœcio³a Metropolita Gdañski  ksi¹dz 
arcybiskup  S³awoj Leszek G³ódŸ. Celem Jego wizyty w naszej parafii 
by³a pos³uga Sakramentu Bierzmowania. 

Po procesyjnym wejœciu do œwi¹tyni nast¹pi³y uroczyste przywitania i 
tak: najpierw Arcybiskupa powita³a para m³odych przedstawicieli 
kandydatów do bierzmowania, nastêpnie para przedstawicieli rodziców 
tych kandydatów i w koñcu ksiêdza arcybiskupa gor¹co przywita³ 
gospodarz parafii nasz Proboszcz ksi¹dz kanonik Wojciech Tokarz.
Ksi¹dz Arcybiskup celebrowa³ Mszê œw. i wyg³osi³, g³ównie do 
kandydatów,  buduj¹ce kazanie oraz udzieli³ sakramentu bierzmowania 
m³odzie¿y gimnazjalnej w liczbie 135 osób (za³¹czone zdjêcia z tej 
ceremonii wykona³ Pan Feliks Najbar). 
     Ks. Arcybiskup wraz z zaproszonymi goœæmi by³ urzeczony bardzo 

Dalsze miejsca zdobyli kolejno:

Kamil Mathea,
Krzysztof Ma³agowski (zdobywca 
podobnego pucharu w roku 2006),
Jakub Chojêta,
Mateusz Schroder,
Rafa³ Feldzenstain,
Mateusz Mróz,
Gustaw Filipowicz,
Mateusz Broekere,
Robert Birr,
Jakub Grzywacz,
Bartosz Bratuœ,
Patryk Teszka,
Marcel Szymañski,
Patryk Schroder.

Organizatorem turnieju by³, jak zwykle, Feliks 
Najbar. Sprawowa³ on nadzór nad przebiegiem 
turnieju i sêdziowa³ z Henrykiem Lipk¹. Pan Feliks 
wykona³ tak¿e reprodukowane obok  zdjêcia.

Nale¿y w tym miejscu wyraziæ uznanie dla 
wieloletniej dzia³alnoœci Pana Najbara, który 
spotyka siê w czwartki z dzieæmi i m³odzie¿¹ w 
BETANII w celu rozwijania umiejêtnoœci gry w 
szachy, a tak¿e wprawiania m³odych w szlachetne 
walki  turniejowe.

Równoczeœnie informujemy, ¿e mo¿na siê 
zg³aszaæ do turnieju szachowego  o 

w kategorii seniorów
Najlepiej przybyæ w czwartek o godzinie 1730 

do klubu BETANIA, gdzie co tydzieñ spotykaj¹ siê 
szachiœci z naszej parafii.

(BJ)

PUCHAR  
KS. SENIORA  

HENRYKA

Zwyciêzca turnieju Andrzej Reich

Wrêczenie PUCHARU PROBOSZCZA  PUCHAR PROBOSZCZA
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Foto M. Wandtke

Z cyklu: TRUDNE TEMATY

STRONNICTWA
O ramionach koœcielnej instytucji

Wspó³czesny katolik w Polsce co pewien czas spotyka siê w 
medialnym œwiecie z okreœleniami ideologiczno-politycznymi, które s¹ 
odnoszone do struktury Koœcio³a Rzymsko-Katolickiego.  S¹ nimi: 
liberalizm i konserwatyzm.

,,Konserwatyzm katolicki” (konserwatyzm rozumiany jako postawa 
zachowawcza, która charakteryzuje siê przywi¹zaniem do zastanego stanu 
rzeczy i niechêtna gwa³townym zmianom; w tym miejscu odnosi siê to do 
rzymskiego katolicyzmu) czêsto bywa kojarzony z tradycjonalistami (tak 
nazywaj¹ siebie cz³onkowie Bractwa Kap³añskiego œw. Piusa X popularnie 
zwani od swego za³o¿yciela œ. p. abp Marcela Lefebvre'a „lefebrystami”), 
którzy to w³aœciwie od pocz¹tku swego istnienia (1970 r., Szwajcaria) 
sprzeciwiaj¹ siê szeregu zmianom (liturgiczne, formacja seminaryjna 
kap³anów, teologia) zapocz¹tkowanym przez Sobór Watykañski II. Tak 
rozumiany konserwatyzm zosta³ za pontyfikatu Papie¿a Jana Paw³a II 
ekskomunikowany w roku 1988 (Papie¿ Benedykt XVI zdj¹³ ekskomunikê 
w 2009 roku). 

W Polsce po roku 1989 r. œrodowisko medialne redemptorysty o. 
Tadeusza Rydzyka - Radio ,,Maryja” - uchodzi za przedstawiciela 
,,konserwatyzmu katolickiego”. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieæ o 
innych znanych reprezentantach tego kierunku jak np. ,,Christanitas”, 
,,Fronda”  czy  ,,Pro Fide, Rege et Lege”. 

,,Liberalny katolicyzm” okreœla dr hab. Jacek Bartyzel, prof. 
UMK jako ,,przyswojenie sobie przez katolików, w mniejszym lub 
wiêkszym stopniu, wêz³owych punktów doktryny liberalizmu 
filozoficznego, religijnego, etycznego, politycznego lub 
ekonomicznego, akceptacjê pañstwa liberalnego oraz nasi¹kniêcie 
mentalnoœci¹ liberaln¹” . Czêsto jego przedstawicieli nazywa siê 
, ,modernistami”,  , ,progresistami”,  , ,postêpowcami” czy 
,,reformatorami”. 

W Polsce ,,liberalni katolicy” uto¿samiani s¹ z tzw. katolick¹ 
lewic¹, która ma byæ reprezentowana przez œrodowiska zwi¹zane z 
,,Tygodnikiem Powszechnym”, ,,Znakiem”, ,,Wiêzi¹”, Klubami 
Inteligencji Katolickiej, a nawet z rubryk¹ ,,Arka Noego” w ,,Gazecie 
Wyborczej”. Redaktorzy w tych czasopismach opowiedzieli siê z 
entuzjazmem za zmianami wprowadzanymi przez Sobór Watykañski II. 

Co pewien czas katolik, zainteresowany choæ trochê sprawami 
koœcielnymi, jest œwiadkiem ci¹g³ych ,,wojen” tych dwóch 
dominuj¹cych stronnictw. Mo¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e s¹ one ramionami, 
które go obejmuj¹. Co on ma jednak zrobiæ, gdy siê nie czuje cz³onkiem 
¿adnego z tych ugrupowañ, a zale¿y mu na poszukiwaniu wiary w 
szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie. Jedynym wyjœciem, byæ mo¿e, 
wydaje siê opuszczenie tych zamkniêtych kleszczy zbudowanych na 
wy¿ej wymienionej ideologii i polityce. 

Mateusz Ihnatowicz
mateuszIhnatowicz@interia.pl

TROSKA  O JEDNOŒÆ 
WIERZ¥CYCH

Dyskretny gest mi³osierdzia Ojca œw., jakim by³o zdjêcie ekskomuniki 
z czterech biskupów cz³onków Bractwa Kap³añskiego œw. Piusa X, zosta³, w 
wyniku przypadkowych b³êdów Stolicy Apostolskiej, Ÿle zrozumiany i 
spowodowa³ wiele protestów oraz ataków na Papie¿a.

W zwi¹zku z tym Ojciec œw. Benedykt XVI poczu³ siê zobowi¹zany 
przedstawiæ wszystkim biskupom katolickim s³owo wyjaœnienia, które (…) 
powinno wam pomóc w zrozumieniu intencji, które w podjêciu tego kroku 
kierowa³y mn¹ i kompetentnymi organami Stolicy Apostolskiej(…).

W liœcie z dnia 10. marca b.r. Papie¿ najpierw napisa³, ¿e nie móg³ 
przewidzieæ nieszczêsnego przypadku (…) i¿ na zdjêcie ekskomuniki 
na³o¿y³a siê sprawa Wiliamsona (…). Stwierdzi³, ¿e w przysz³oœci  w Stolicy 
Apostolskiej nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê na to Ÿród³o informacji, bowiem 
„sprawa Wiliamsona” znana by³a w internecie przed decyzj¹ o zniesieniu 
ekskomuniki. Natomiast zasmuci³ Ojca œw. fakt, ¿e tak¿e katolicy (…) 
pomyœleli, ¿e musz¹ mnie z otwart¹ wrogoœci¹ zaatakowaæ (…).

Nastêpnie w tym obszernym liœcie Papie¿ ¿a³uje b³êdu, ¿e Stolica 
Apostolska , w publikacji og³aszaj¹cej, nie doœæ jasno i w³aœciwie wyjaœni³a 
znaczenie decyzji z 21. stycznia b.r. I wyjaœnia: (…) Ekskomunika dotyczy 
poszczególnych osób, a nie instytucji. Udzielenie œwiêceñ biskupich bez 
papieskiego mandatu rodzi groŸbê schizmy, gdy¿ kwestionuje jednoœæ 
kolegium biskupów z papie¿em. Z tego powodu Koœció³ musi reagowaæ 
najsurowsz¹ kar¹  ekskomunik¹, aby nak³oniæ ukarane w ten sposób osoby 
do skruchy i powrotu do jednoœci. Niestety, po dwudziestu latach od 
udzielenia sakry, tego celu nie uda³o siê osi¹gn¹æ. Zdjêcie ekskomuniki d¹¿y 
do tego samego celu, co na³o¿enie kary: ponowne zachêcenie czterech 
biskupów do powrotu. Gest ten by³ mo¿liwy w chwili, gdy zainteresowani 
wyrazili zasadniczo uznanie Papie¿a i jego pasterskiej w³adzy, chocia¿ z 
zastrze¿eniami co do pos³uszeñstwa w³adzy doktrynalnej Papie¿a i Soboru. 
(…). Wyjaœnia wiêc, ¿e ekskomunikê zdjêto z czterech biskupów, lecz 
Bractwo Kap³añskie œw. Piusa X nie ma w Koœciele, ze wzglêdów 
doktrynalnych, statusu kanonicznego.

Ojciec œw. pisze w liœcie dos³ownie: (…) dopóki nie bêdzie 
wyjaœnienia kwestii dotycz¹cych doktryny, Bractwo nie bêdzie mia³o 
jakiegokolwiek statusu kanonicznego w Koœciele, a nale¿¹cy do niego 
duchowni, jeœli nawet zostali uwolnieni z kary koœcielnej,  nie pe³ni¹ 
godziwie jakiekolwiek pos³ugi w Koœciele (…).

W tym miejscu trzeba przypomnieæ Kurendê Metropolity Gdañskiego 
z 8. stycznia 2008 roku przestrzegaj¹c¹ wiernych przed uczestnictwem we 
mszach Bractwa; uczestnictwo w niegodziwej pos³udze jest tak¿e 
niegodziwe.
          W dalszej czêœci listu Papie¿ stwierdza, ¿e (…) Nie mo¿na „zamroziæ” 
w³adzy nauczycielskiej Koœcio³a w roku 1962. Musi to byæ dla Bractwa 
ca³kiem jasne. Jednak niektórym z tych, którzy okreœlaj¹ siê mianem wielkich 
obroñców Soboru, trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e Vaticanum II zwiera w sobie 
ca³¹ doktrynaln¹ historiê Koœcio³a. Ten, kto chce byæ pos³uszny Soborowi, 

musi przyjmowaæ wiarê wyznawan¹ w ci¹gu wieków  i nie mo¿e 
podcinaæ korzeni zapewniaj¹cych drzewu ¿ycie (…).  Stwierdzenie to 
nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e Koœció³ jest jeden; nie ma czegoœ 
takiego jak Koœció³ przedsoborowy i posoborowy.

Istotnie, wyjaœnienie Ojca œw., ¿e nauka Soboru Watykañskiego II 
(…) zawiera w sobie ca³¹ doktrynaln¹ historiKoœcio³a (…) t³umaczy 
tak¿e poprzedni¹ decyzjê zawart¹ w dokumencie „Summarum 
pontificum” z 7. lipca 2007 r., umo¿liwiaj¹c¹ odprawianie Mszy œw. w 
rycie trydenckim.

Jak wynika z treœci listu, decyzja Papie¿a z 21. stycznia b.r. wynika 
z troski o jednoœæ wierz¹cych. Ojciec œw. widzi, ¿e prawdziwym 
problemem obecnie jest to, (...) ¿e Bóg znika z horyzontu ludzi oraz, ¿e 
wraz z gaœniêciem pochodz¹cego od Boga œwiat³a ludzkoœæ traci 
orientacjê, a niszcz¹ce skutki tego procesu coraz bardziej staj¹ siê 
widoczne (...) A nastêpnie stwierdza: (...) Prowadziæ ludzi do Boga, do 
Boga, który mówi w Biblii: to w³aœnie jest obecnie najwy¿szy i 
podstawowy priorytet Koœcio³a oraz nastêpcy Piotra.. Logiczn¹ tego 
konsekwencj¹ jest koniecznoœæ serdecznej troski o jednoœæ wszystkich 
wierz¹cych. Ich rozbicie, niezgoda miêdzy sob¹ podwa¿aj¹ bowiem 
wiarygodnoœæ ich mówienia o Bogu (...) Nastêpnie Papie¿ wraca do 
problemu Bractwa œw.Piusa X:  (…) Musimy przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e 
wspomniany gest wyci¹gniêtej rêki spowodowa³ wielki szum, 
przekszta³caj¹c siê w ten sposób wrêcz w przeciwieñstwo pojednania 
(…). I zadaje pytanie: (…) czy by³o i jest naprawdê b³êdem, nawet w tym 
przypadku, wyjœcie naprzeciw bratu, „który ma coœ przeciw tobie” (por 
Mt 5,23n), i poszukiwanie pojednania? (…) Nastêpnie przytacza 
przyk³ad pozytywnego powrotu wspólnot po roku 1988, które by³y 
oddzielone od Rzymu. Stwierdza, ¿e Koœció³ nie mo¿e pozostawaæ 
obojêtny na wspólnotê (chodzi o Bractwo), w której znajduje siê 491 
kap³anów, 215 alumnów seminariów duchownych, 6 seminariów, 88 
szkól, 2 instytuty uniwersyteckie, 117 braci zakonnych, 164 zakonnice i 
tysi¹ce wiernych. Myœli zw³aszcza o kap³anach, którzy przecie¿, (...) 
obok ró¿nych przewrotnych i niezdrowych elementów (...), zdecydowali 
siê na kap³añstwo z umi³owania Chrystusa oraz woli g³oszenia Go.

W ostatniej czêœci listu Papie¿ przytacza fragment listu œw. Paw³a 
do Galatów: „Nie bierzcie tej wolnoœci jako zachêty do ho³dowania 
cia³u, wrêcz przeciwnie, mi³oœci¹ o¿ywieni s³u¿cie sobie wzajemnie! Bo 
ca³e Prawo wype³nia siê w tym jednym nakazie: Bêdziesz mi³owa³ 
bliŸniego swego jak siebie samego. Jeœli jeden drugiego k¹sa i po¿era, 
baczcie, byœcie siê wzajemnie nie zjedli. (Gal 5,13-15).  I dodaje: (…) 
Zawsze mia³em sk³onnoœæ, aby uwa¿aæ te s³owa za jedn¹ z retorycznych 
przesad, które niekiedy spotykamy u œw. Paw³a. Pod pewnymi wzglêdami 
mo¿e rzeczywiœcie tak byæ. Niestety, owo „k¹sanie” i „po¿eranie” 
istnieje tak¿e dziœ w Koœciele, jako wyraz Ÿle pojmowanej wolnoœci. (…). 
A wiêc, zgodnie z zaleceniem  Ojca œw.,  nie k¹sajmy siê nawzajem!

Na zakoñczenie listu Ojciec œw. dziêkuje tym licznym biskupom, 
którzy przekazali mu wzruszaj¹ce znaki ufnoœci i mi³oœci oraz zapewnili 
o modlitwie w jego intencji.

Cytaty z tekstu listu z KAI zestawil Jan Juranek
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Historia Harcerstwa Polskiego  
odc.2 /pocz¹tki i II RP/

Skauting powsta³ w Anglii w 1907 r. Twórc¹ by³ gen. Robert Baden-
Powell. Polskie Harcerstwo, wzorowane  na skautingu, powsta³o ju¿ w 
latach 1910-1912, z inicjatywy lwowiaka,  t³umacza na j.polski ksi¹¿ki 
„Scouting for boys”, Andrzeja Ma³kowskiego, z ugrupowania 
chrzeœcijañskiej m³odzie¿y „Eleusis” /st¹d nacisk na walory etyczne ruchu 
!/ oraz z „Zarzewia” i „Soko³a” /wartoœci patriotyczne/. ”Polskie znamiê” 
tego Harcerstwa, powsta³ego w czasie zaboru Polski przez trzy 
mocarstwa, to zespolenie ideologii chrzeœcijañskiej /katolickiej/ i metody 
wychowawczej skautingu z myœl¹ o przygotowaniu m³odych ludzi do 
walki o wyzwolenie narodowe i budowê niepodleg³ego pañstwa 
polskiego. Te elementy bêd¹ przewija³y siê przez ca³¹ 100-letni¹ historiê 
Harcerstwa, bo wymaga³a tego historia Ojczystego Kraju. 

Symbolem tej symbiozy jest Krzy¿ Harcerski, wzorowany na 
wojskowym najwy¿szym odznaczeniu- krzy¿u Virtuti Militari, którego 
projekt opracowa³, zatwierdzi³ i wprowadzi³ w roku 1913 dla wszystkich 
harcerek i harcerzy, którzy z³o¿yli Przyrzeczenie Harcerskie, harcerz -ks. 
Kazimierz Lutos³awski. To w³aœnie na nim po raz pierwszy w Polsce 
znalaz³a siê lilijka harcerska, wzorowana na lilijce skautowej. 

24.-25. marca 1912 roku odby³ siê pierwszy zjazd dru¿yn i plutonów 
harcerskich. Przyby³o na niego 100 uczestników. 

W czerwcu 1912 ukaza³a siê znana polska ksi¹¿ka Eugeniusza 
Piaseckiego i Mieczys³awa Schreibera "Harce m³odzie¿y polskiej", w 
której po raz pierwszy u¿yto staropolskiej terminologii rycerskiej, czyli 
wyrazów takich, jak: "harcerz" (zast¹pi³ okreœlenie "skaut polski"), 
"zastêp" (zast¹pi³ okreœlenie "pluton"), "dru¿yna", "hufiec", "harce" 
(oznaczaj¹ce kiedyœ æwiczenia rycerstwa przed bitw¹). Zaproponowano w 
niej tak¿e u¿ywane do dziœ nazwy stopni i funkcji (wyraz "chor¹giew" 
równie¿ nale¿y do dawnej terminologii rycerskiej). 

2. lipca 1913 roku 43 skautów z trzech zaborów wyjecha³o na 
III.Wszechbrytyjski Zlot Skautów w Birmingham. Mieli tam obóz pod 
polsk¹ flag¹! Tu¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej polski skauting 
liczy³ ponad 15.000 cz³onków. Ju¿ wtedy tworzono polskie harcerstwo 
poza (wtedy jeszcze historycznymi) granicami kraju. Podczas ca³ej wojny 
harcerze brali udzia³ w bardzo wielu akcjach pomocniczych i zbrojnych. 

Konflikty polityczne spowodowane wybuchem wojny podzieli³y 
skautów na kilka organizacji. Jednak w dawnym Królestwie Polskim 
wobec utrudniania dzia³alnoœci harcerstwa przez w³adze, organizacje 

harcerskie postanowi³y siê zjednoczyæ. 1. i 2. listopada 1916 roku w 
Warszawie, w efekcie zjednoczenia wszystkich organizacji harcerskich 
zaboru rosyjskiego, powstaje Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Do 
zjednoczenia harcerstwa wszystkich zaborów dosz³o na zjeŸdzie w 
Lublinie 1. i 2. listopada 1918 roku, gdy na ulicach miast rozpoczê³o siê 
ju¿ rozbrajanie wrogich wojsk. Harcerstwo liczy³o wtedy ju¿ ok. 30.000 
cz³onków. 

W nocy z 15. na 16. stycznia 1919 roku w katastrofie morskiej w 
Cieœninie Messyñskiej zgin¹³ Andrzej Ma³kowski. Od 31. grudnia 1920 
do 2. stycznia 1921 roku obradowa³ w Warszawie I Walny Zjazd ZHP, na 
którym przyjêto statut ZHP. 

Po nastaniu pokoju pojawi³y siê g³osy oskar¿enia, mówi¹ce o tym, 
¿e ZHP dyskryminuje m³odzie¿ z mniejszoœci narodowych i 
wyznaniowych (1/3 ludnoœci ówczesnej Polski).  4.-9. lipca 1924 odby³y 
siê pierwsze narodowe zloty: harcerzy na Siekierkach i harcerek w 
Œwidrze. 

Po odzyskaniu niepodleg³oœci zwrócono uwagê na dominuj¹cy, 
nadmiernie rozbudowany w harcerstwie militaryzm, który wówczas nie 
by³ ju¿ potrzebny. Szukano sposobu wyjœcia z kryzysu. Stworzono wiêc 
programy specjalnoœciowe, które okaza³y siê œwietnym na niego 
lekarstwem. Rozwija³o siê harcerskie szybownictwo, ¿eglarstwo, 
kajakarstwo, turystyka kwalifikowana, strzelectwo, spadochroniarstwo, 
rozmaite kluby krótkofalowców i sportowe. Harcerstwo kwit³o dziêki 
du¿emu wsparciu finansowemu pañstwa. Punktem kulminacyjnym jego 
rozwoju okaza³ siê s³ynny zlot w Spale 11. - 27. lipca 1935 roku. Wziê³o w 
nim udzia³ 25.000 uczestników. 

Wczeœniej, poczynaj¹c od 1933 roku, Aleksander Kamiñski 
rozpocz¹³ rozwój zuchostwa /”przedszkola” harcerstwa/. Choæ pierwsz¹ 
dru¿ynê zorganizowa³a w 1914 roku w Zakopanem Olga Ma³kowska, 
wzoruj¹c siê na brytyjskich "Wilczêtach", dopiero Kamiñski znalaz³ 
odpowiednie rozwi¹zania metodyczne i uczyni³ z ruchu zuchowego 
powa¿n¹ ga³¹Ÿ dzia³alnoœci harcerstwa. 

W koñcu 1938 roku dwie czêœci sk³adowe ZHP - Organizacja 
Harcerzy i Organizacja Harcerek liczy³y odpowiednio 130.500 i 71.600 
cz³onków, ³¹cznie wraz z kadr¹ instruktorsk¹ 205 831 cz³onków 
/T.S.”Refleksje...”/. ZHP nie by³o jedyn¹ organizacj¹ harcersk¹ II.RP. 
Zreszt¹ sam ZHP by³ od 1926 r. wewnêtrznie podzielony: na  nurt 
katolicko-narodowy, który dominowa³ do zamachu majowego i 
pi³sudczykowski-propañstwowy, który z poparciem w³adz sanacyjnych 
sta³ siê potem wiod¹cym. Jednoœæ harcerstwa „przedwojennego” to jeden 
z mitów, rozpowszechnianych celem dezawuowania pluralizmu 
organizacyjnego harcerstwa w III RP, a przy okazji /œwiadomie lub 
nieœwiadomie/ chrzeœcijañsko-patriotycznego ZHR-u. Wiêcej na ten 
temat w nastêpnym odcinku.
                                                                    Mieczys³aw Czajkowski

Jak przekazaæ 1% podatku do 
CARITAS

Miesi¹c marzec i kwiecieñ ka¿dego roku jest okresem rozliczania 
siê z Urzêdem Skarbowym czyli z tzw fiskusem z uzyskanych w roku 
minionym przychodów i zap³aconych podatków. Od niedawna wszyscy, 
którzy chcieliby wesprzeæ swoj¹ darowizn¹ tzw organizacje po¿ytku 
publicznego, mog¹ 1% ZAP£ACONEGO JU¯ podatku przekazaæ za 
poœrednictwem urzêdu skarbowego wybranej przez siebie organizacji. 
Niezmiernie wa¿ne jest wyjaœnienie, ¿e przekazuje siê 1% zap³aconego 
ju¿ podatku czyli nie stanowi to dla darczyñcy dodatkowego obci¹¿enia. 
Mo¿na to wyjaœniæ na przyk³adzie – je¿eli np. ZUS potr¹ci³ z emerytury 
(za ca³y miniony rok) 1000z³ podatku, to mogê za¿¹daæ od urzêdu 
skarbowego , aby 1 % tej kwoty czyli 10 z³ przekaza³ wskazanej przeze 
mnie organizacji po¿ytku publicznego jak¹ jest np. Caritas Archidiecezji 
Gdañskiej.

Przekazanie tej kwoty wymaga jednak zachowania okreœlonej 
procedury urzêdowej – z urzêdem skarbowym w sprawie podatków 
„rozmawiaæ” nale¿y wype³niaj¹c odpowiednie zeznanie podatkowe 
potocznie nazywane PIT-em. W przypadku emerytów i rencistów 
procedura jest raczej nieskomplikowana, gdy¿ wszystkie potrzebne dane 
przesy³a ZUS w swoim rozliczeniu podatkowym – w arkuszu PIT 40A – 
wielkoœæ potr¹conego podatku podana jest w rubryce nr 34 na pierwszej 
stronie arkusza. Wszystkie dane z tego arkusza nale¿y odpowiednio 
przepisaæ do swojego zeznania podatkowego (najczêœciej PIT 37) 
wpisuj¹c :
w rubryce nr 124 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAÑSKIEJ 
                             CARITAS OPP
w rubryce nr 125 KRS 0000247280
w rubryce nr 126 wielkoœæ kwoty jak¹ urz¹d ma przekazaæ czyli 
                             1% podatku wyliczonego w rubryce nr 120

Rubryki 127, 128, 129 powinny byæ wype³nione je¿eli chcemy 
podaæ swoje dane personalne do CARITAS.

UWAGA! PODANE NR RUBRYK DOTYCZ¥ ZEZNANIA PIT 
37 ZA ROK 2008

Mo¿na zapewniæ wszystkich zainteresowanych, ¿e opis jest 
znacznie bardziej skomplikowany ni¿ wype³nienie zeznania 
podatkowego i przekazanie okreœlonej kwoty wybranej organizacji. 

Gdyby by³ ktoœ zainteresowany dodatkowymi wyjaœnieniami czy 
wrêcz pomoc¹ w wype³nieniu zeznania podatkowego z przekazaniem 1% 
swojego podatku na rzecz CARITAS mo¿e zg³osiæ siê do Parafialnej 
CARITAS w godzinach dy¿urów (pn, œr 17 -18) lub umówiæ siê 
telefonicznie ( tel 058 552 71 44 ).

Z listu Metropolity Gdañskiego w sprawie 1% 
wp³at na rzecz Caritas Archidiecezji Gdañskiej 

(...)Drodzy Bracia i Siostry, pragnê zwróciæ siê do Was z serdeczn¹ proœb¹ 
o ponowny wyraz troski o potrzebuj¹cych, o wsparcie dzia³añ CARITAS 
Archidiecezji Gdañskiej, poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku 
dochodowego. Za ten szlachetny odruch serca sk³adam z góry serdeczne 
Bóg zap³aæ i z serca b³ogos³awiê.

/-/ + S³awoj Leszek G³ódŸ

4                                                                                             RODZINA   OSOWSKA  NR 3  (127)


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

