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APOSTOLA 

   28 czerwca 2008 r., odprawiaj¹c pierwsze 
nieszpory uroczystoœci œwiêtych Aposto³ów Piotra i 
Paw³a w rzymskiej bazylice Œwiêtego Paw³a za 
Murami, Ojciec Œwiêty Benedykt XVI proklamowa³ 
Rok œw. Paw³a. Rok ten, og³oszony z okazji 2000 
rocznicy jego urodzin, które historycy sytuuj¹ 
miædzy 7 a 10 rokiem po Chrystusie, zbli¿a nas do 
tego niezwyk³ego cz³owieka – nazywanego czêsto 
trzynastym Aposto³em - do jego wiary i ducha.

(...)Przyk³ad ¿ycia œwiêtego Paw³a uœwiadamia moc Bo¿ej ³aski, która 
nie omija równie¿ ludzi od Boga oddalonych, Bogu nieprzyjaznych. Poci¹ga 
i przybli¿a ich ku Jego mi³oœci, pozwala odnaleŸæ w Chrystusie trwa³y grunt 
¿ycia – Ÿród³o naszych chrzeœcijañskich postaw i naszej nadziei. Bowiem: 
„Je¿eli Bóg z nami, któ¿ przeciwko nam?” (Rz 8,31) – w ka¿dej epoce, w 
ka¿dym czasie, w ka¿dym œrodowisku! Ten aposto³ pogan rozumia³ dobrze, 
¿e Chrystus przyniós³ zbawienie wszystkim ludziom, do których trzeba 
docieraæ z ewangelicznym orêdziem i sakramentaln¹ pos³ug¹. Œwiêty Pawe³ 
wskazuje – tak¿e swoim ¿yciem – na potrzebê chrzeœcijañskiej aktywnoœci w 
budowaniu Królestwa Chrystusa i o¿ywiania apostolskiego ducha – czêsto 
wbrew porz¹dkowi œwiata. Bowiem „mi³oœæ Chrystusa przynagla nas” (por. 
2 Kor 5, 14), do troski o Koœció³, do przezwyciê¿ania dawnych podzia³ów – 
rok œw. Paw³a obfitowaæ bêdzie w liczne akcenty ekumeniczne, znaki na 
drodze ku jednoœci (...) 

Z Listu Pasterskiego Arcybiskupa Gdañskiego
z dnia 17. czerwca 2008 roku

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 10 maja 2008 r., 
dotycz¹cego odpustów z okazji rozpoczêtego 28 czerwca Roku Œwiêtego 
Paw³a Aposto³a, ustanawiam na terenie naszej archidiecezji nastêpuj¹ce 
miejsca, w których wierni bêd¹ mogli uzyskaæ odpust zupe³ny:

1. Koœció³ pod wezwaniem œw. Paw³a w Gdyni Pogórzu.
Koœcio³y pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a : 
- w Gdañsku, ul. ¯abi Kruk 
- w Gdañsku Jelitkowie 
- w Pucku 
- w Trutnowych 
- w Orlu 

2. Bazylika Archikatedralna pw. œw. Trójcy w Gdañsku Oliwie 
    Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowz. NMP w Gdañsku / Mariacki / 

3. Kolegiata pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gdañsku Wrzeszczu 
    Kolegiata pw. NMP Królowej Polski w Gdyni 
    Kolegiata pw. œw. Trójcy w Wejherowie 

4. Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie 
    Sanktuarium Matki Bo¿ej Tr¹bkowskiej w Tr¹bkach Wielkich 
    Sanktuarium œw. Wojciecha w Gdañsku œw. Wojciechu 

Wierni mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny w ustanowionych miejscach pod 
zwyk³ymi warunkami (sakrament pokuty, Komunia œw., modlitwa w 
intencjach Ojca Œwiêtego, brak jakiegokolwiek przywi¹zania do grzechu), 
oraz pobo¿nie uczestnicz¹ w publicznym kulcie ku czci Aposto³a Narodów .

Odpust mo¿na uzyskaæ jeden raz dziennie ofiarowuj¹c go w intencji 
w³asnej lub za zmar³ych.

/-/ + S³awoj Leszek G³ódŸ 
Arcybiskup Metropolita Gdañski 

DEKRET W SPRAWIE ODPUSTÓW 
ZWI¥ZANYCH Z ROKIEM œw. PAW£A  APOSTO£A 

Fresk w Bazylice Bo¿ego Narodzenia w Betlejem

STATYSTYKA
PARAFIALNA

za rok 2008
Ka¿dy koniec okresu zmusza do refleksji i 

zastanowienia. Jaki by³ ubieg³y rok 2008? W ró¿ny 
sposób mo¿na wyraziæ to, co siê dzia³o w naszej 
wspólnocie parafialnej. A wed³ug statystyki 
parafialnej:
- ochrzczono 82 dzieci,
- do I Komunii przyst¹pi³o 85 dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³y: 64 dziewczynki i 
   48 ch³opców czyli 112 m³odych ludzi,
- w czasie œlubnych mszy œwiêtych zwi¹zki
   ma³¿eñskie zawar³o 26 m³odych par,
- po¿egnaliœmy zmar³ych 39 parafian.

Figura œw. Paw³a z 1640 r. w koœciele œw. Piotra i Paw³a w Gdañsku.
foto: galeria na stronie www.diecezja.gda.pl
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n i e s t e t y  
tylko jednego 
s z a - c h i s t ê  w  
w i e k u  
d z i e c i ê c y m .  
Myœlê, ¿e turniej 
t e n ,  p r z e w i -
dziany dla dzieci 
i  m ³ o d z i e ¿ y ,  
zachêci wielu 
szachistów. Tym 
b a r d z i e j ,  ¿ e  
przyst¹piæ do 
tego turnieju 
mo¿na w ci¹gu 
jego trwania,  
zw³aszcza w okresie zimowej przerwy  wakacyjnej w szko³ach.

W BETANII ka¿dy szachista mo¿e wypróbowaæ swoje 
umiejêtnoœci i przyjemnie, przy herbatce lub kawce zagraæ partyjkê. 
Spotkania szachowe odbywaj¹ siê bowiem ca³y rok w dni powszechne w 

30czwartki od godziny 17 . Odbywaj¹cy siê teraz turniej szachowy dla 
dzieci i m³odzie¿y nie przeszkadza starszym w spotkaniach szachowych. 
Zawsze jest tutaj grupa szachistów. Jak mi zdradzi³ Pan Najbar, nasz 
Proboszcz-Senior zufundowa³ oddzielny Puchar jako nagrodê w turnieju 
szachowym dla doros³ych, który rozpocznie  siê w marcu. O terminie i 
szczegó³ach  poinformujemy. Na razie zachêcamy m³odych szachistów do 
wypróbowania swoich si³ w turnieju dla dzieci i m³odzie¿y.

JJ

GRAMY  W  SZACHY  O  
PUCHAR  PROBOSZCZA

W parafii og³oszono, ¿e w BETANII odbywa siê turniej szachowy o 
PUCHAR PROBOSZCZA, wiêc w pierwszy nieœwi¹teczny czwartek 
stycznia zajrza³em do klubu. Zasta³em, oprócz Pana Najbara, który 
organizuje wszystkie rozgrywki szachowe w BETANII, gromadkê osób i 

zrzeszonych w Radzie oraz wielu innych zaproszonych goœci.
Spotkanie rozpocz¹³ chór wykonuj¹c  trzy kolêdy pochodz¹ce  z 

Austrii, Niemiec i Francji. Po tym wstêpie odby³a siê czêœæ oficjalna 
po³¹czona z wrêczeniem odznaczeñ i wyró¿nieñ dla ludzi szczególnie 
zas³u¿onych w pracy spo³ecznej w Koœciele. Kapitu³a rok rocznie 
przyznaje tylko 6 wyró¿nieñ PRO ECCLESIA ET POPULO. Nasz chór, 
przyjêty bardzo ciep³o przez zgromadzon¹ publicznoœæ, tak¿e zosta³ 
wyró¿niony tym dyplomem /zdjêcie po lewej/.  Ponad to chór otrzyma³ od 
Marsza³ka Senatu RP , tak jak wszyscy wyró¿nieni, medal  SENAT RP  - 
DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ NAJWY¯SZYM PRAWEM  
1493-1993.

Nastêpnie  chór kontynuowa³ koncert, który sk³ada³ siê z kolêd 
skomponowanych i opracowanych przez najwybitniejszych polskich 
kompozytorów z zakresu muzyki chóralnej, a mianowicie Feliksa 
Nowowiejskiego, Jana Maklakiewicza i naszego Patrona Józefa 
Orszulika. Znakomity akompaniament w wykonaniu Paw³a Rydla  
osowianina i wyk³adowcy Akademii Muzycznej, partie solo sopran 
œpiewane ciep³ym i o ciekawej barwie g³osem przez Magdê Chmieleck¹, a 
przede wszystkim precyzyjne i  doskona³e  w swej dynamice wykonanie 
utworów przez Chór Orszulika sprawi³o, ¿e  kolêdy  w tej formie 
stworzy³y doskona³¹ atmosferê. Na zakoñczenie spotkania wyg³osi³ 
s³owo Bo¿e Arcybiskup, który  pob³ogos³awi³ wszystkim zebranym i 
zaprosi³ do podzielenia siê op³atkiem. Chór mia³ mo¿liwoœæ tak¿e 
podzieliæ siê op³atkiem i zrobiæ sobie zdjêcie z Arcybiskupem (zdjêcie 
poni¿ej).

WYRÓ¯NIENIE  NASZEGO  CHÓRU
W sobotê 10. stycznia 2009 roku w Dworze Artusa w Gdañsku 

odby³o siê spotkanie  op³atkowe Rady Ruchów Katolickich  po³¹czone z 
koncertem kolêd w wykonaniu Chóru im. ks. profesora Józefa Orszulika z 
naszej parafii. Udzia³ w spotkaniu wziêli: ks. Abp. S³awoj Leszek G³ódŸ 
Metropolita Gdañski, Bogdan Borusewicz - Marsza³ek Senatu RP, 
wiceprezydent Miasta Gdañska, dyrektorzy wydzia³ów -  przedstawiciele  
Wojewody Pomorskiego i Marsza³ka Województwa Pomorskiego, 
przedstawiciele sejmiku, rady miasta oraz prezesi i szefowie organizacji 
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Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy

N

(...) W masowej wyobraŸni, w nazewnictwie stosowanym przez 
dygnitarzy europejskich i w mediach, Bo¿e Narodzenie jest jednym ze 
œwi¹t, a nie pami¹tk¹ przyjœcia Jezusa Chrystusa. Jakie mog¹ byæ 
konsekwencje tej zmiany w przedstawianiu tak wa¿nego dla chrzeœcijan 
wydarzenia?

Od d³u¿szego czasu mamy do czynienia z nasilaj¹cym siê i coraz 
bardziej natarczywym przenoszeniem regu³ tzw. poprawnoœci 
politycznej, pojmowanej w bardzo zideologizowanym sensie, na 
wszystkie obszary ¿ycia publicznego i spo³ecznego. Wczeœniej odbywa³o 
siê to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, lecz wiedzieliœmy o 
tym procederze stosunkowo ma³o, bo dociera³y jedynie okrojone i 
wybrane informacje na ten temat. Gdy ta sama strategia przenios³a siê do 
Europy Zachodniej,  a wraz z naszym wejœciem do Unii Europejskiej 
równie¿ do Polski, zaczynamy wyraŸnie czuæ zmiany i dostrzegamy ich 
nastêpstwa.

Najwa¿niejszy skutek to wypieranie ze œwiadomoœci ludzi 
p³aszczyzny religijnej i teologicznej. Stopniowo, ale w sposób starannie 
przemyœlany i konsekwentny, kreowane jest spo³eczeñstwo bez Boga. 
Ateizm, forsowany w naszym rejonie Europy do 1989 roku, by³ 
zjawiskiem, które obraca³o siê przeciwko Bogu. Tymczasem od 
kilkunastu lat forsuje siê wizjê œwiata bez Boga, co oznacza na pozór 
³agodniejsz¹ odmianê ateizmu, ale intencje i cele autorów tej ideologii s¹ 
w gruncie rzeczy dok³adnie takie same. Proponuj¹ taki styl ¿ycia, jak 
gdyby Boga nie by³o, b¹dŸ jak gdyby nie mia³ On ¿adnego rzeczywistego 
wp³ywu na nasze ¿ycie i wybory, jakich dokonujemy.

Na to zjawisko uwra¿liwia³ Jan Pawe³ II. Oprócz oficjalnego 
nauczania mamy s³ynny fragment w ksi¹¿ce “Przekroczyæ próg nadziei”, 
w którym Papie¿ mówi:  “Wci¹¿ na nowo Koœció³ podejmuje zmaganie z 
duchem tego œwiata, co jest niczym innym jak zmaganiem siê o duszê tego 
œwiata. Jeœli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i 
ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim tak¿e obecna potê¿na anty-
ewangelizacja, która te¿ ma swoje œrodki i swoje programy i z ca³¹ 
determinacj¹ przeciwstawia siê Ewangelii i ewangelizacji. Zmaganie siê o 
duszê œwiata wspó³czesnego jest najwiêksze tam, gdzie duch tego œwiata 
zdaje siê byæ najmocniejszy. W tym sensie encyklika >>Redemptoris 
missio<< mówi o nowo¿ytnych areopagach. Areopagi te to œwiat nauki, 
kultury, œrodków przekazu; s¹ to œrodowiska elit intelektualnych, 
œrodowiska pisarzy i artystów” (str.96). S³owa Papie¿a s¹ przejmuj¹ce, ale 
przedstawiona w nich diagnoza nie zosta³a potraktowana tak, jak na to 
zas³uguje. Równie¿ z tego wzglêdu scenariusz zarysowany przez Jana 
Paw³a II niestety siê realizuje. £agodna ateizacja odbywa siê nie na drodze 
otwartej walki, lecz z u¿yciem ³agodnej perswazji oraz na zasadzie taktyki 
przemilczania. Ofiar¹ tej strategii sta³y siê tak¿e œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia.

W wielu krajach nie mo¿na publicznie wystawiaæ szopek 
bo¿onarodzeniowych. Mówi siê przy okazji, ¿e chrzeœcijañstwo wraca do 
Ÿróde³, czyli do podziemia. Narodzenie Jezusa ma byæ ukryte, jak przed 
2000 lat?
        Tego rodzaju interpretacje œwiadcz¹ o parodiowaniu i kpinach z 
religii i teologii. Starannie zaplanowane usuwanie tradycji 
bo¿onarodzeniowych z ¿ycia publicznego i spo³ecznego zyskuje 
interpretacjê pseudo-teologiczn¹, w której dochodzi do g³osu jawne 
wypaczanie misterium wcielenia Syna Bo¿ego. Mówi siê, ¿e skoro Bóg 
przyszed³ na œwiat w cichoœci i pokorze, nale¿y Go na zawsze zepchn¹æ do 
podziemia i tam zostawiæ. Wtedy nie bêdzie nam ju¿ przeszkadza³, bo 
przecie¿ Jego objawienie zawiera równie¿ aspekt Jego woli wyra¿onej w 
przykazaniach. W usuwaniu szopek i podobnych poczynaniach nie chodzi 
o to, by wierniej odtworzyæ okolicznoœci narodzin Chrystusa w Betlejem, 
ale by wypchn¹æ Go poza nawias œwiadomoœci. Chodzi o to, ¿eby o Nim 
milczeæ i zmieniaæ ludzi tak, by elementy zupe³nie drugorzêdne wysunê³y 
siê na plan pierwszy, natomiast to, co naprawdê wa¿ne, doczeka³o siê 
zrêcznej pseudo-interpretacji, podporz¹dkowanej pobudkom i zamiarom 
anty-chrzeœcijañskim. Jednak, gdy Boga stawiamy na pierwszym 
miejscu, wszystko w naszym ¿yciu znajduje siê na swoim miejscu! Nie 
mo¿emy mieæ z³udzeñ: im sprawniejsza jest odgórnie forsowana 
ideologia, tym bardziej rozum bêdzie postawiony na jej us³ugach. Miejsce 
religii zajmuj¹ wtedy przes¹dy i zabobony. Cz³owiek, który nie wierzy w 

Czy ukryj¹ przed œwiatem
narodzenie Chrystusa

Fragment rozmowy z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim
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Boga, uwierzy we wszystko! Wiara i tradycja katolicka jest szczególnie 
silna, dlatego zamach na nie to równie¿ przejaw walki z Koœcio³em, 
polegaj¹cej na kolejnych próbach usuniêcia go poza nawias 
spo³eczeñstwa.

 Czy Ci, którzy wypychaj¹ dziœ Chrystusa z ludzkiej œwiadomoœci, 
mog¹ urz¹dziæ “rzeŸ niewini¹tek”?

RzeŸ niewini¹tek, o której czytamy na kartach Ewangelii wed³ug 
œw. Mateusza, zosta³a starannie przygotowana. Wynika³a z 
wczeœniejszych poczynañ Heroda i mia³a swoj¹ podbudowê ideologiczn¹. 
Rzadko dzieje siê tak, ¿e krwawe przejawy przemocy czy gwa³tu 
wystêpuj¹ nagle albo zupe³nie spontanicznie. Na ogó³ s¹ one d³ugo 
przygotowywane. Mimo to, kiedy wybuchaj¹, osobom postronnym 
wydaje siê, ¿e to przypadek. Od d³u¿szego czasu kreowany jest czarny 
wizerunek chrzeœcijañstwa i Koœcio³a. Jednym z elementów tego procesu 
sta³y siê przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Koœció³ 
podejmowa³ wtedy trud “oczyszczania pamiêci”, ale ca³y ów wysi³ek 
duchowego i teologicznego odniesienia siê do przesz³oœci zosta³ 
zinterpretowany jako s³aboœæ Koœcio³a. Czasami mo¿na by³o odnieœæ 
wra¿enie, ¿e jedyn¹ racjê bytu Koœcio³a stanowi to, ¿e bêdzie przeprasza³ 
za sam fakt swego istnienia i za swoje dokonania. Dosz³o zatem do 
dramatycznego paradoksu: nawet owoce Wielkiego Jubileuszu bywa³y 
obracane przeciw Koœcio³owi! Miêdzy innymi dlatego dziœ tak ³atwo w 
ró¿nych miejscach œwiata tworzyæ punkty zapalne, a ofiar¹ rozbudzonej 
wrogoœci padaj¹ chrzeœcijanie.

Ostatnio dowiadujemy siê o przeœladowaniach w Indiach. Ale 
musimy pamiêtaæ, ¿e kilka lat temu chrzeœcijanie byli bardzo krwawo 
przeœladowani w Sudanie, gdzie dochodzi³o do ich ukrzy¿owañ. Podobnie 
krwawych przejawów przeœladowania nie brakowa³o w kilku krajach Azji 
i Dalekiego Wschodu  a tak¿e w Afryce. Do tego trzeba do³o¿yæ atmosferê 
wzniecan¹ i podgrzewan¹ przez œrodki masowego przekazu, które w tym 
przedmiocie czuj¹ siê bezkarne. Z ich poduszczenia ludzie, którzy nie s¹ 
chrzeœcijanami, bardzo ³atwo daj¹ siê wykorzystaæ do walki przeciwko 
chrzeœcijanom i Koœcio³owi. Przyk³adowo: muzu³manie i chrzeœcijanie 
potrafi¹ ¿yæ ze sob¹ w pokoju, dopóki ich nikt na siebie nie napuœci, ale 
karygodne szczucie odbywa siê w ostatnich latach coraz czêœciej, do czego 
s¹ u¿ywane perwersyjne formy manipulacji. Za pomoc¹ rozmaitych 
technik socjologicznych i psychologicznych osi¹ga siê wiêksze 
oddzia³ywanie na ludzi gotowych do wzniecania waœni i napiêæ, a w tych 
warunkach los wielu chrzeœcijan staje siê coraz bardziej dramatyczny.

Czy Ksi¹dz próbowa³ znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie o ludzi, którzy 
tê strategiê pomijania Chrystusa  i napuszczania jednych na drugich 
opracowuj¹? Czy mo¿na opisaæ Ÿród³o takich dzia³añ?

Te œrodowiska mo¿na opisaæ, bo mo¿na precyzyjnie ustaliæ 
elementy, które pozwalaj¹ utworzyæ doœæ przejrzysty obraz krêgów 
wrogich Koœcio³owi. Zreszt¹ nie brakuje takich, tak¿e w Polsce, którzy 
bez ¿adnej ¿enady obnosz¹ siê ze swoj¹ wrogoœci¹ wobec Koœcio³a i 
chrzeœcijan. Mimo to próby dok³adnego opisu autorów i wykonawców 
anty-ewangelizacji nie s¹ podejmowane. Dzieje siê tak dlatego, ¿e 
wymagaj¹ one du¿ej odwagi, wiedzy, bezstronnoœci, krytycyzmu i 
ogromnej wra¿liwoœci na los wierz¹cych w Boga. Takiej wra¿liwoœci nie 
okazuj¹ nawet wszyscy chrzeœcijanie, gdy¿ nie wszyscy przejmuj¹ siê 
losem swoich wspó³braci, zw³aszcza je¿eli ci mieszkaj¹ bardzo daleko. 
Potrzebna jest zatem wiêksza wra¿liwoœæ i odwaga.

Po drugie - rzetelna i odwa¿na refleksja o wrogach chrzeœcijañstwa i 
Koœcio³a jest po prostu niebezpieczna. W najczarniejszym scenariuszu 
mo¿na paœæ ofiar¹ zaplanowanej wrogoœci. Ten, kto w tych sprawach 
zabiera g³os, musi liczyæ siê z niedogodnoœciami i przeszkodami, a nawet z 
przeœladowaniami. W naszych warunkach najczêstsz¹ ich form¹ jest 
oœmieszanie, lekcewa¿enie, bagatelizowanie, wypychanie poza nawias 
œrodowiska akademickiego czy naukowego, co ma prowadziæ do 
napiêtnowania i œmierci cywilnej.

Najwy¿szy czas nazwaæ wiêc pewne rzeczy po imieniu. Najwy¿szy 
czas, by sobie uœwiadomiæ, ¿e na progu XXI wieku stajemy w obliczu tych 
samych wyzwañ, jakim na progu ery chrzeœcijañskiej musia³ sprostaæ œw. 
Pawe³ Aposto³. Musia³ nalegaæ “w porê i nie w porê”, musia³ liczyæ siê z 
przeœladowaniami i to nieraz bardzo wyrafinowanymi, jak kalumnie, 
obmowy, plotki, szyderstwa, ironia i kpiny. Kiedy tego wszystkiego by³o 
ma³o, bywa³ kamienowany i biczowany. Ta historia znowu siê powtarza, 
natomiast zasadnicza nowoœæ polega na tym, ¿e walcz¹cy z Koœcio³em i z 
chrzeœcijañstwem maj¹ do dyspozycji najnowsze œrodki techniczne i 
technologiczne. (...)

Rafa³ Pazio
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CIEKAWA  INICJATYWA  SPOTKAÑ  W  BETANII!
Szanowni, Drodzy Osowianie,

U progu 2009 roku wraz z najlepszymi ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci i Nowej Nadziei dla ka¿dego z Pañstwa na ca³y Nowy Rok, 
chcielibyœmy podzieliæ siê z Wami pewnym pomys³em pojawiaj¹cym siê ju¿ od pewnego czasu w prywatnych rozmowach i spotkaniach. Dotyczy 
on próby szerszego wykorzystania kawiarenki „Betania” przy koœciele p.w. Chrystusa Zbawiciela dla organizowania spotkañ o tematyce spo³eczno-
kulturalno-religijnej, spotkañ z ciekawymi ludŸmi, w tym równie¿ zamieszka³ymi w Osowej (a przecie¿ jest takich osób ca³kiem sporo), ale 
równie¿, jeœli tylko zaistnieje taka potrzeba, spotkañ typu formacyjnego np. z zakresu duszpasterstwa doros³ych.

Na inauguracjê tej, mamy nadziejê z czasem cyklicznej inicjatywy, chcemy zaproponowaæ spotkanie z Panem dr Jerzym 
Umiastowskim, przedstawicielem Polski w Komitecie Steruj¹cym d/s. Bioetyki w Radzie Europy w Strasburgu (organizacja miêdzynarodowa 
szersza od Unii Europejskiej), oraz Ks. dr Janem Uchwatem  z Gdañskiego Seminarium Duchownego na temat:

„Chrzeœcijanin a mo¿liwoœci kompromisu w sprawach bioetycznych”. 
Temat, choæ nies³ychanie nag³oœniony w ostatnim okresie w niemal wszystkich mediach g³ównie za spraw¹ problemu „in vitro”, wydaje siê 
zas³ugiwaæ na spokojne, pe³niejsze i bardziej merytoryczne potraktowanie w aspekcie szeroko pojêtych zagadnieñ bioetycznych. 

Pan dr Jerzy Umiastowski, sam bêd¹c lekarzem, jest od wielu lat wyk³adowc¹ z zakresu wybranych zagadnieñ bioetycznych dla 
absolwentów Akademii Medycznej w Gdañsku, jak równie¿ autorem wielu opracowañ i opinii dotycz¹cych europejskiej konwencji biomedycznej. 
Ks. dr Jan Uchwat jest w Gdañskim Seminarium wyk³adowc¹ teologii moralnej.  Spotkanie odbêdzie siê 

00
 we  wtorek, 27 stycznia o godz. 18  w kawiarence Betania przy koœciele Chrystusa Zbawiciela.

Równoczeœnie myœl¹c o przygotowaniu kolejnych spotkañ w kawiarence Betania, bardzo prosimy o zg³aszanie tematów, które wydaj¹ siê 
Pañstwu byæ interesuj¹ce  i wa¿ne dla szerszego   grona  mieszkañców  naszej dzielnicy, Panu Andrzejowi Tele¿yñskiemu pod  numer  telefonu  
(058) 552 74 12,   b¹dŸ  na  adres mailowy 

¯ywi¹c nadziejê zobaczenia siê z Pañstwem  na ciekawych spotkaniach w Betanii, pozostajemy  z szacunkiem 
Ks. Proboszcz Wojciech Tokarz

Andrzej Tele¿yñski

a.telezynski@wp.pl
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organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .
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Historia Harcerstwa Polskiego  odc. 1 /wstêp/
          Zbli¿a siê Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w Polsce. £atwo obliczyæ, 
¿e pocz¹tek dzia³alnoœci tej wyj¹tkowej organizacji m³odzie¿owej 
przypada na okres zaborów ziem polskich przez trzy mocartwa 
europejskie: Rosjê, Prusy i Austriê. Rodowód Harcerstwa to orgnizacje 
tajne i sportowe, zwi¹zane z ide¹ i ruchem wyzwoleñczym, patiotycznym. 
Ubieg³e sto lat w historii Polski, na gruncie historii Europy i œwiata, to 
okres bardzo burzliwy. Polska by³a na pierwszym planie takich wydarzeñ 
jak: rozbiory, I wojna œwiatowa, Powstanie Wielkopolskie, Plebiscyt i 
Powstania Œl¹skie, Walki Wyzwoleñcze Legionów Polskich, Obrona 
Lwowa, Wojna Rosyjsko- Polska i Cud nad Wisl¹ 1920 r., II 
Rzeczpospolita Polska, II wojna œwiatowa, Powstanie Warszawskie, 
Polska Rzeczpospolita Ludowa- pañstwo o ograniczonej suwerennoœci i 
narzuconej ideologii i strukturze komunistycznej, tajne i jawne ruchy i 
organizacje dysydenckie, pontyfikat Papie¿a Polaka, okres 
„Solidarnoœci”, stan wojenny- wojna „polsko-jaruzelska”, upadek PRL-u i 
zmiana ustroju w Polsce- upadek komunizmu w Polsce i w Europie, III 
Rzeczpospolita Polska, integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ i NATO. W te 
„epokowe wydarzenia” wpisuje siê Historia Harcerstwa Polskiego. 
Najbardziej profesjonalnie opisa³ j¹ wybitny historyk polski, zwi¹zany z 
Instytutem Historycznym PAN i pionem historycznym Instytutu Pamiêci 
Narodowej, œp. profesor Tomasz Strzembosz /na zdjêciu/. Sam 
„uprawiaj¹cy” czynne harcerstwo przez blisko 60 lat, nazywaj¹cy je 
„rycerskim kszta³tem chrzeœcijañstwa”.
        Przedjubileuszowy cykl artyku³ów o Historii Harcerstwa Polskiego 
oparty bêdzie o jej badania naukowe i bezposredni w niej udzia³, w d³ugim 
przedziale czasu, druha prof. Tomasza Strzembosza -Harcerza 

Rzeczypospolitej. Ze 
wzglêdów   technicznych 
pos³u¿ymy siê kompen-
dium tej Historii w 
postaci  rozdzia³u pt. 
„Harcerstwo polskie w 
latach 1944-1989” z 
ksia¿ki autorstwa prof. 
Tomasza Strzembosza 
„Refleksje o Harcerstwie 
i Wychowaniu” /ZHR 
Poznañczyk Sp. z o.o. 
Warszawa-Poznañ 2006/. 
Ty tu ³owy  p rzedz i a ³  
c z a s o w y  H i s t o r i i  
dowodzi tego, ¿e najob-
szerniej potraktowany 
bêdzie los Harcerstwa w 
okresie  pamiêtanym 
przez ¿yj¹ce wspó³-
czeœnie pokolenia- los, 
który przes¹dzi³ o stanie i 
perspektywach rozwojo-
wych w III RP i w 
przysz³oœci. Jest to los Harcerstwa Polskiego, od okrutnej okupacji i  
Powstania Warszawskiego, przez ciemny okres PRL-u, do pocz¹tków  
trudnej transformacji suwerenej III RP. Pozwoli to skonfrontowaæ nasz¹ 
wiedzê-niewiedzê o Polskim Harcerstwie, w³asne z nim i w nim 
doœwiadczenia, zerwaæ z niektórymi rozpowszechnionymi pó³prawdami 
i stereotypami, psuj¹cymi aktualny obraz i rozwój tego patriotycznego, 
wychowawczego Ruchu ! Ew.cytaty opatrzone bêd¹ skrótem /T.S. 
„Refleksje....”/ oznaczaj¹cym powo³anie siê na w/wym. Ÿród³o.

Mieczys³aw Czajkowski

Caritas Archidiecezji Gdañskiej
Uruchamia punkt bezp³atnych porad prawnych dla osób w trudnej 

sytuacji materialnej
Prawnicy bêd¹ udzielaæ pomocy: 
Wtorek - SOPOT, Al. Niepodleg³oœci 778, od godz. 12.30 dp 15.30;
Czwartek - Gdañsk-Wrzeszcz, Jesionowa 6A, od godz.15.30 do 18.30.
Zapisy na spotkania z prawnikiem: 
- telefonicznie: 058 555 78 78 (od godz 9.00 do 15.00);
- E-mailem: gdansk@caritas.pl
- w sekretariacie Caritas Sopot, Al. Niepodleg³oœci 778 (9.00 - 15.00)

Oferowany zakres porad prawnych:

1. Analiza stanu prawnego w oparciu o przedstawione dokumenty i stan 
    faktyczny,
2. Okreœlenie i wyjaœnienie przepisów, które reguluj¹ dany stan prawny,
3. Prawna ocena sytuacji oraz mo¿liwoœci rozwi¹zañ,
4. Wskazanie oraz wyjaœnienie przepisów, na które nale¿y siê powo³aæ 
     w sprawie,
5. Zaproponowanie drogi postêpowania.

Nie udzielamy porad prawnych w sprawach rozwodowych!!!
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