
ADWENT
Adwent  czas otwartych oczu
Cykl roku liturgicznego zawsze rozpoczyna siê czasem oczekiwania. 

PóŸny œwit i wczesne zmierzchanie to odpowiednia aura do rozœwietlonych œwiec 
wieñca adwentowego i œwiecy roratniej. Ciemny poranek i gromada ludzi z 
lampionami w d³oniach udaj¹cych siê na Msze gdzie w czasie glorii zab³yœnie 
œwiat³o, które rozœwietli wnêtrze œwi¹tyni i tych, którzy siê w niej gromadz¹. To 
wszystko pokazuje nam ¿e  ju¿ adwent. 

Tradycja, zwyczaje, przebieg liturgii stanowi¹ jakby spektakl dla oczu 
widza, który z mniejszym lub wiêkszym zadziwieniem przypatruje siê tym 
wszystkim znakom. Napisa³em jakby, bo nie s¹ spektaklem i nie mog¹ tylko nim 
pozostaæ dla tego, który patrzy i wierzy. Ta gra œwiat³a i ciemnoœci to uwidocznienie 
walki dobra ze z³em, to kontrast miêdzy œmierci¹ a ̄ yciem, grzechem a £ask¹ Boga 
najlepiej objawiaj¹c¹ siê w Jego Mi³osierdziu. Co mo¿e byæ postrzegane jedynie 
jako przedstawienie, stanowi wyk³ad prawdy o sytuacji cz³owieka ¿yj¹cego w 
œwiecie. Ludzkoœæ, której natura jest wyzwolona z pod jarzma grzechu, ci¹gle ulega 
jego u³udzie. Sami wybieramy ciemnoœæ,  ale Bóg stworzy³ nas do ¿ycia w œwietle. 
To najsilniejsze  ze wszystkich powo³añ ka¿e nam poszukiwaæ œwiat³a i d¹¿yæ w jego 
kierunku, aby ono nas wype³nia³o. Pan, który przyszed³ ju¿ raz by daæ nam ¿ycie, 
ci¹gle tak naprawdê musi przychodziæ ze swoim darem. To permanentny dramat 
cz³owieka uwik³anego w swoj¹ s³aboœæ, dramat, który  nie musi siê skoñczyæ Ÿle jak 
ucz¹ znawcy literatury a to za spraw¹ Tego, który jest ¿ywym S³owem i Œwiat³em dla 
tego œwiata. W tym wyczerpuje siê myœl Adwentu, by oczekiwaæ na Pana, który 
przychodzi do nas  ka¿dego dnia.

Czy mo¿na przeoczyæ w ciemnoœciach choæby najmniejsze œwiat³o? Na 
pewno nie. To dlaczego tak czêsto nie dostrzegamy  Chrystusa i Jego blasku? Mo¿e 
w³aœnie dlatego, ¿e zbyt czêsto zamykamy nasze oczy boj¹c siê, ¿e ów blask nas 
oœlepi  a On poprowadzi nas tam, gdzie sami nie pragniemy pójœæ.

 Nie lêkaj siê miej oczy szeroko otwarte, abyœ móg³ prze¿yæ swój Adwent - 
to jest twoje przejœcie ze œmierci do ¿ycia z ciemnoœci do ³aski za spraw¹ Tego, który 
ci¹gle przychodzi.

                                      Ks. Maciej

Adwent jest wyj¹tkowym czasem dla chrzeœcijan. 
S³owo adwent pochodzi z jêzyka ³aciñskiego "adventus", 
które oznacza przyjœcie. Dla staro¿ytnych rzymian s³owo 
to oznacza³o oficjalny przyjazd cezara. Dla chrzeœcijan to 
radosny czas przygotowania na przyjœcie Pana. 
Oczekiwanie na przyjœcie Chrystusa musi rodziæ radoœæ, 
gdy¿ jest oczekiwaniem na przyjœcie Jezusa. 

 

W Polsce coraz bardziej powszechnym zwyczajem 
adwentowym jest nabywanie œwiecy Wigilijnego Dzie³a 
Pomocy Dzieciom i umieszczanie jej na œwi¹tecznym 
stole. Fundusze zebrane przez trzy charytatywne 
organizacje najwiêkszych polskich koœcio³ów (Caritas 
Koœcio³a rzymskokatolickiego, Diakonia Koœcio³a 
ewangelicko-augsburskiego i  Eleos Koœcio³a 
prawos³awnego) przeznaczone s¹ na pomoc dzieciom z 
ubogich rodzin.

Do najbardziej znamiennych polskich adwentowych 
zwyczajów nale¿y udzia³ w tzw. Roratnich Mszach œw. W 
naszej parafii odprawiane wczesnym rankiem, gromadz¹ 
wci¹¿ liczne grupy starszych i m³odszych parafian. 
Zd¹¿aj¹cy na nie czy wracaj¹cy z nich uczestnicy, nios¹c 
zapalone lampiony, s¹ zarówno na naszych  uliczkach 
wymownym znakiem obecnoœci ludzi adwentowego 
czuwania.

W  o k r e s i e  A d w e n t u  
zapraszamy na RORATY do 
naszego koœcio³a od poniedzia³ku 

30do soboty  na  godzinê 6 .

INNFORMACJE PZ CARITAS
1.  Parafialny Zespó³ CARITAS informuje, ¿e od pierwszej niedzieli grudnia czyli 
od dnia 7 grudnia bêd¹ rozprowadzane œwiece  w ramach Wigilijnego Dzie³a 
Pomocy Dzieciom. Œwiece mo¿na bêdzie nabyæ - jak w latach minionych -  przy 
wyjœciu z koœcio³a po ka¿dej Mszy œwiêtej.
2. Z ofiar zebranych na potrzeby dzieci w naszej parafii od pocz¹tku bie¿¹cego 
roku szkolnego op³acane s¹ przez nasz zespó³ CARITAS obiady dla 29 - ciorga 
dzieci oraz dop³acono do zakupu ksi¹¿ek szkolnych dla 7- miorga dzieci. £¹cznie 
na ten cel we wrzeœniu i paŸdzierniku wydano 4852 z³.

Z A P R O S Z E N I E
Dyrekcja Szko³y Podstawowej Nr.81 

im. prof. Siedleckiego
oraz Parafialny Zespó³ CARITAS
przy parafii Chrystusa Zbawiciela 

zapraszaj¹

OSOBY  STARSZE  I  SAMOTNE  na

SPOTKANIE  OP£ATKOWE
00w dniu 13. grudnia 2008 r. sobota - godzina 11

w szkole przy ul. Siedleckiego

ZAPRASZAMY  RÓWNIE¯:
Parafialnych Duszpasterzy, przedstawicieli Rady i Zarz¹du  

Osiedla, MOPS’u, Policji, Przychodni oraz osiedlowych 
mediów.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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PIELGRZYMKA  DO  ZIEMI  ŒWIÊTEJ
Ju¿ walizki rozpakowane. Wszystkie rzeczy przydatne w 

podró¿ny ju¿ le¿¹ na swoim miejscu wszak to ju¿ tydzieñ min¹³ od 
powrotu z Pielgrzymki. Wielka litera nie jest pomy³k¹, bo dla wielu, w 
tym równie¿ dla mnie, by³a to pielgrzymka ¿ycia. St¹panie ( byæ mo¿e 
niekiedy nawet dos³owne) po œladach naszego Zbawiciela nie mo¿e u 
wierz¹cego nie pozostawiæ wyraŸnego, wewnêtrznego œladu. Mo¿e 
spraw¹ naszej starannoœci i pielêgnacji tego œladu jest czas i si³a jego 
oddzia³ywania na nasze codzienne prze¿ywanie wiary i przyjmowanie 
s³ów Ewangelii. Wydaje siê, ¿e S³owa Ewangelii , szczególnie te 
zwi¹zane z miejscami naszego pielgrzymowania, nabieraj¹ innego 
znaczenia ni¿ dotychczas. Ich treœæ staje siê jakby bli¿sza, bardziej 
osobista, mo¿na nawet powiedzieæ – intymna.

Wracaj¹c jednak do chronologii pielgrzymki nale¿y zwróciæ 
uwagê, ¿e szlak pielgrzymi rozpoczyna³ siê w  Ammanie czyli w stolicy 
muzu³mañskiej Jordanii. Pozorny paradoks. Jednak ju¿ pierwsze 
wyjœcie z przewodnikiem wyjaœni³o tê pozorn¹ sprzecznoœæ – w³aœnie na 
ziemi obecnie jordañskiej rozegra³o siê wiele wydarzeñ opisanych w 
Ksiêgach Starego Testamentu jak chocia¿by œmieræ Uriasza Chetyty, 
którego ¿ony zapragn¹³ król Dawid. Bitwa , w której Uriasz zgin¹³, 
odby³a siê  w³aœnie w miejscu gdzie dzisiaj rozpoœciera siê Amman ( por 
2Sm 11, 2-20). Znajomoœæ Starego   Testamentu i geografii oraz historii 
tamtych ziem pozwala zlokalizowaæ bardzo wiele wydarzeñ, gdy¿ przez 
tamte ziemie m. in. prowadzi³ szlak wêdrówki ¯ydów do Ziemi 
Obiecanej. To w³aœnie na terenie obecnej Jordanii znajduje siê Góra 
Nebo sk¹d Moj¿esz zobaczy³ Ziemiê Obiecan¹, do której nie dane mu 
by³o wejœæ ze wzglêdu na sprzeniewierzenie siê Bogu (por - Lb20, 10-
12) 

Bêd¹c w Jordanii nie mo¿na pomin¹æ takiej miejscowoœci jak 
Jerash - miasta po³o¿onego oko³o 50 km na pó³noc od stolicy Ammanu - 
miasta, gdzie na ka¿dym kroku wspó³czesnoœæ miesza siê z dalek¹ 
przesz³oœci¹, miasta, które 2000 lat temu by³o per³¹ Dekapolis ( o którym 
pisz¹ ewangeliœci -por. Mt 4:25 Mk 5:20 Mk 7:31 ). To w³aœnie w Jerash 
odkopano œlady kilkunastu œwi¹tyñ chrzeœcijañskich, z których dwie 
ogl¹daliœmy. Miasto to le¿a³o w kraju Gerazeñczyków – gdzie Jezus 
równie¿ naucza³ (por. Mk 5:1 i £k 8:26 )

Swego rodzaju atrakcj¹ jest s³awna Petra - wykuta w ska³ach, 
niezwyk³a stolica Nabatejczyków – Arabów, którzy w czasach 
przedrzymskich w³adali terenami póŸniejszej Transjordanii.

Inn¹ miejscowoœci¹ wart¹ zwiedzenia w Jordanii jest 
niew¹tpliwie Madaba - s³yn¹ca z niezwyk³ych mozaik z czasów 
bizantyñskich, w tym pochodz¹cej z VI w n.e. mapy Palestyny i Dolnego 
Egiptu w koœciele œw. Jerzego.

Tak jak Stary Testament poprzedza³ Ewangeliê tak jazda przez 
ziemiê jordañsk¹ poprzedzi³a nasz wjazd do pañstwa Izrael ( co mia³o 
miejsce w Akabie nad Morzem Czerwonym) a tak naprawdê by³ to wjazd 
do Ziemi Œwiêtej.

W wêdrówce po Ziemi Œwiêtej by³a oczywiœcie krótka chwila 
postoju nad Morzem Martwym co niektórzy wykorzystali na k¹piel w 
tym morzu, w którym nawet nie umiej¹cy mog¹ p³ywaæ. 

 Pierwsz¹ z nawiedzonych przez nas miejscowoœci znanych z 
czytañ ewangelicznych by³o Jerycho. Tam ogl¹daliœmy ( z daleka i po 
ciemku) Górê Kuszenia oraz sykomorê( z bezpoœredniej bliskoœci) po 
jakiej wspi¹³ siê Zacheusz, aby zobaczyæ Pana Jezusa (por. £k, 19,1-10). 
Wiek ogl¹danej przez nas sykomory szacowany jest na 800 lat, a wiêc 
nie na ni¹ wspina³ siê Zacheusz, ale s³uchaj¹c teraz ewangelicznej 
przypowieœci o Zacheuszu myœl bêdzie wraca³a do tego niezwyk³ego 
drzewa ogl¹danego w  Jerycho.

Topografia i zapewne wzglêdy organizacyjno - transportowe 
sprawi³y, ¿e kolejnoœæ nawiedzania poszczególnych, wa¿nych dla 
katolików, miejsc wydarzeñ zbawczych, nie odpowiada³a chronologii 
wydarzeñ. Nie wydaje siê to jednak istotn¹ przeszkod¹ w religijnych 
prze¿yciach pielgrzymów.
     Betlejem, dok¹d nastêpnie zawêdrowaliœmy, to kolejne z 
niezwyk³ych miejsc. Grota Narodzenia i o³tarz ̄ ³óbka ( na fotografii), na 
który nie zawsze zwracaj¹ uwagê pielgrzymi, to miejsca, których istoty 
ani rzeczywistego znaczenia nie odda nawet najbardziej szczegó³owy 
opis. Mogê jedynie dodaæ, ¿e bardzo podobne skojarzenia prze¿y³em 
kiedyœ w zakrystii naszego koœcio³a, kiedy patrzy³em na stoj¹c¹ na stole 
puszkê, w której przechowuje siê w tabernakulum Najœwiêtszy 
Sakrament – przysz³a mi wtedy myœl, ¿e oto patrzê na coœ 
nieprawdopodobnego , patrzê na ma³¹ puszkê, w której pozwala siê 
zamkn¹æ Stwórca Wszechœwiata. I - chocia¿ mo¿e s³owa s¹ tu 
niestosowne, ale oddaj¹ istotê sprawy – ciarki przesz³y mi po plecach. 
Wydaje siê, ¿e nawet na Golgocie prze¿ycia nie s¹ tak pora¿aj¹ce jak w 
miejscu Narodzenia Pana Jezusa gdzie, naprawdê trudno uwierzyæ, ¿e 

oto tu do ludzkiej nêdzy zni¿y³ 
siê Stwórca Wszechœwiata. Ta 
œwiadomoœæ mo¿e prowadziæ do 
zw¹tpienia. A w œlad za tym musi 
r o d z i æ  s i ê  p y t a n i e  j a k  
nieprawdopodobna musi byæ 
mi³oœæ prowadz¹ca do takiego 
poœwiêcen ia .  Go lgo ta  to  
niew¹tpliwie równie¿ miejsce 
niezwyk³ych prze¿yæ, ale mimo 
wszystko wydaje siê, ¿e decyzja 
o przyjœciu na œwiat jako 
b e z b r o n n e  n i e m o w l ê  w  
w a r u n k a c h  n i e z w y k l e  
prymitywnych – po ludzku 
s¹dz¹c – wymaga wiêkszego 
h e r o i z m u  n a w e t  n i ¿  

zdecydowanie siê na œmieræ krzy¿ow¹. S¹ to oczywiœcie dywagacje na 
marginesie, bo znamy ca³¹ Ewangeliê, ale trudno siê powstrzymaæ od 
takiego, czysto ludzkiego rozumowania.

Via  Dolorosa i Golgota to Ÿród³o zupe³nie innego rodzaju prze¿yæ 
opartych na kontemplacji wydarzeñ, które tam mia³y miejsce. I chocia¿ 
panuj¹cy w tych miejscach dzisiaj zgie³k nie u³atwia (delikatnie mówi¹c) 

prze¿ywania tragicznych wydarzeñ znanych z Ewangelii, to jednak tak¹ 
próbê nale¿y podj¹æ. Argumenty, ¿e taki harmider panowa³ tam równie¿ w 
czasie Mêki Pana Jezusa wydaj¹ siê nijakie dla tych, którzy chêtnie 
widzieliby te miejsca otoczone wiêksz¹ czci¹ i szacunkiem.

 Jako gdañszczanie, którzy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia w bazylice 
œw. Brygidy tryptyku Niebiañska Jerozolima przeznaczonego dla IV stacji 
Drogi Krzy¿owej, zwróciliœmy szczególn¹ uwagê na to miejsce – jego wy-
gl¹d przedstawiono na fotografii.
 Dalsze pisanie o Via Dolorosa i Golgocie wydaje siê nietaktem – to po prostu 
nale¿y zobaczyæ i prze¿yæ osobiœcie.
            Dalsza trasa pielgrzymki to Góra Przemienienia Pañskiego, na któr¹ 
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synagogi, w której Jezus odczytywa³ zwoje 
Tory.  Dok³adnie zaœ,  nad resztkami 
fundamentów domu, w którym byæ mo¿e 
mieszka³ Jezus, stoi dziœ koœció³. Wszystko 
razem stanowi niezmiernie wa¿ny zespó³ 
elementów kultury materialnej pozwalaj¹cy 
wyrobiæ sobie pewien pogl¹d na warunki w 
jakich przebiega³a Jezusowa misja zbawcza ale 
przede wszystkim powinna sk³aniaæ do refleksji 
nad  tym co by³o istot¹ tej misji.

Pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej nie mo¿e 
pomin¹æ tak istotnego dla naszej wiary miejsca 
jak Kana Galilejska, gdzie, jak to sformu³owa³ 
Papie¿ Jan Pawe³ II w ró¿añcowej tajemnicy 
œwiat³a, Pan Jezus po raz pierwszy objawi³ 
swoje bóstwo. A sta³o siê to w czasie 
uroczystoœci zaœlubin ma³¿eñskich i dlatego 
pary ma³¿eñskie w Kanie Galilejskiej, przed 
o³tarzem odnawiaj¹ swoje przyrzeczenia 
ma³¿eñskie. Tak by³o równie¿ w czasie 
opisywanej pielgrzymki, w której uczestniczy³o 
6 par ma³¿eñskich.

O pielgrzymce do Ziemi Œwiêtej mo¿na 
pisaæ w ró¿nych kontekstach i aspektach, bo 
ka¿dy z pielgrzymów jest nieco odmiennie 
uformowany religijnie. Dla ka¿dego wiêc inne 

szczegó³y maj¹ znaczenie. Im wiêcej takich g³osów tym lepiej, bo tym 
bli¿ej obiektywnej prawdy i tym bogatsza religijna interpretacja oraz 
rozumienie wydarzeñ zbawczych. Dzielmy siê wiêc z innymi swoimi 
prze¿yciami - wszak Pan Jezus powiedzia³:

Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie mia³o byæ wyjawione, ani 
nic tajemnego, o czym by siê nie miano dowiedzieæ. Co mówiê wam w 
ciemnoœci, powtarzajcie na 
œwietle, a co s³yszycie na ucho, 
rozg³aszajcie na dachach! 
(Mt10,26-27)

Na zakoñczenie tych 
refleksji wydaje siê konieczne 
wspomnieæ o polskich akcen-
tach takich, jak modlitwa Ojcze 
nasz po polsku i kaszubsku, jak 
Magnificat w En Karem czy 
tablica ku czci dziewcz¹t z 
pomocniczej s³u¿by kobiet w 
polskim wojsku przyby³ym 
tam pod dowództwem gen 
Andersa z terenów Zwi¹zku 
Radzieckiego. 

Andrzej Balk

wje¿d¿a siê mikrobusami po 8 osób. Dalej trasa prowadzi³a przez En 
Karem czyli miejsce spotkania Maryi z matk¹ Jana Chrzciciela. Rzut oka 
na grotê, stanowi¹c¹ fragment mieszkania rodziców Œw Jana Chrzciciela, 
zmusza do zastanowienia, jak przebiega³o ¿ycie codzienne w tamtych 
czasach. En Karem nie jest jedynym miejscem, gdzie spotyka siê groty 
mieszkalne – w Nazarecie, w bazylice Zwiastowania jest równie¿ grota 
mieszkalna stanowi¹ca fragment mieszkania rodziny Najœwiêtszej Maryi 
Panny, Mieliœmy to szczêœcie, ¿e w³aœnie w tej bazylice, przed Grot¹ 
Nawiedzenia ks Bogdan sprawowa³ Mszê œw dla naszej grupy 
pielgrzymkowej. Dla mnie osobiœcie dosz³o tu dodatkowo do 
przypomnienia obowi¹zków ministranta, które wykonywa³em mniej 
wiêcej przed 60 laty.

Dla ka¿dego traktuj¹cego pielgrzymkê refleksyjnie kolejne 
miejsca, znane z ewangelii, stanowi³y dodatkowy bodziec do 
modlitewnego skupienia. Tak by³o na pewno w miejscu rozmno¿enia przez 
Chrystusa chleba i ryb, tak by³o w miejscu ustanowienia prymatu œw Piotra 
czy w miejscu nauki modlitwy Ojcze nasz. Szczególnym miejscem jest 
oczywiœcie równie¿ Góra B³ogos³awieñstw.
         Scena opuszczania paralityka na jego ³o¿u przez otwór w dachu, 
powo³anie Lewiego – œw Mateusza, uzdrowienie teœciowej œw Piotra czy 
wypowiedziane przez rzymskiego setnika s³owa powtarzane przez nas do 
dzisiaj – Panie, nie jestem godzien... to oczywiœcie nie wszystkie sceny 
ewangeliczne jakie mia³y miejsce w Kafarnaum zwanym miastem 
Jezusowym. W³aœnie przypomnienie tych scen by³o centralnym punktem 
naszego pobytu w miejscu, gdzie kiedyœ by³o Kafarnaummo¿na zobaczyæ 
odkopane fundamenty domów z czasów pobytu Jezusa oraz  ruiny 

U grobu trzech aposto³ów- Rzym 2008
Mo¿liwoœæ spêdzenia d³ugiego listopadowego weekendu w 

Rzymie nie tylko bardzo mnie zaskoczy³a, ale i uradowa³a. Nie by³em w tej 
radoœci osamotniony, poniewa¿ w zawrotnym tempie ju¿ do po³udnia 
uzbiera³a siê ponad dwudziesto osobowa grupa, która odpowiedzia³a na 
zaproszenie ks. proboszcza zachêcaj¹cego, by pielgrzymowaæ do 
wiecznego miasta. Owa radoœæ zosta³a nieco zm¹cona, gdy p³ytê 
gdañskiego lotniska spowi³a gêst¹ mg³a i pojawi³o siê niebezpieczeñstwo, 
¿e nie odlecimy tego wieczoru. Na szczêœcie samolot z grup¹ p¹tników 
oderwa³ siê od ziemi i w bardzo spokojnym locie poprowadzi³ nas na 
rzymskie lotnisko Leonarda da Vinci. By³o ju¿ póŸno, ale ró¿nica 
temperatur na korzyœæ W³och by³a odczuwalna, co potwierdzi³y kolejne 
bardzo s³oneczne trzy dni tam spêdzone.       
              Ka¿dy, kto kiedykolwiek otar³ siê oto niezwykle miasto wie, ¿e nie 
sposób siê nim nasyciæ. Kolebka cywilizacji ³aciñskiej, serce Koœcio³a, 
niezwyk³e bogactwo zabytków kultury i sztuki. Miejsce dzia³alnoœci 
najwybitniejszych artystów, rzeŸbiarzy, przedstawicieli malarstwa czy 
architektury, to wszystko powoduje, ¿e ka¿dy, niezale¿nie czy to cz³owiek 
wierz¹cy czy niewierz¹cy, odnajdzie w tym mieœcie coœ dla siebie. Powód 
naszej obecnoœci by³ jasno okreœlony - to by³a pielgrzymka, czas 
nawiedzania i poznawania tego, co tak bardzo mówi o œwiêtoœci i trwa³oœci 
Koœcio³a. O ka¿dym z tych miejsc, które mieliœmy szczêœcie nawiedziæ 

mo¿na by napisaæ bardzo wiele. Ja jednak pragnê siê zatrzymaæ na 
ostatnim dniu naszego pobytu, który by³ piêkn¹ klamr¹ zwieñczaj¹c¹ 
nasz p¹tniczy trud. 

11 Listopada, w dzieñ naszego œwiêta narodowego, po 
bardzo wczesnej pobudce udaliœmy siê do Watykanu, by tam, w 
grotach umiejscowionych pod Bazylik¹ œw. Piotra i Paw³a, sprawowaæ 
œwiêt¹ Eucharystiê. Wraz z grup¹ by³o nas trzech kap³anów: ks. 
Edward Berezowski ( przewodnik po Rzymie), ks. Krystian 
Kletkiewicz (student rzymski)no i ja. Nie mog³em uwierzyæ, ¿e to 
w³aœnie mi przypad³o przewodniczenie we Mszy œw. Onieœmiela³a 
mnie atmosfera tego miejsca - tak blisko grobu ksiêcia aposto³ów oraz 
grobu wielkiego Polaka-papie¿a. Widzia³em po twarzach i reakcjach 
ludzi, ¿e nie by³em osamotniony w tym prze¿ywaniu, co dodawa³o mi 
odwagi i otuchy. Bezpoœrednio po eucharystii udaliœmy siê do grobu 
Jana Paw³a II, by tam zatopiæ siê w  modlitwie za i wobec tego 
cz³owieka, który ca³y swój pontyfikat uczy³ nas jak ¿yæ modlitw¹. To 
niesamowite, ale mieliœmy kilka minut sam na sam z naszym 
papie¿em. W normalnych warunkach to niespotykane, gdy¿ t³um 
pielgrzymów musi p³ynnie przechodziæ przed nagrobkiem i nie ma 
nawet mowy by, choæ na chwile siê zatrzymaæ. Po tym „cudzie”, jak to 
nazwa³em, nawiedziliœmy ju¿ sam¹ Bazylikê œw. aposto³ów 
podziwiaj¹c jej piêkno i bogactwo.

Dalszy ci¹g na stronie 4.
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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 .

   

Jak wykazaliœmy w cyklu artyku³ów o Metodzie harcerskiej, 
Harcerstwo jest organizacj¹ m³odzie¿y w pe³ni autonomiczn¹ i 
samodzieln¹. Nawet krêgi czy dru¿yny starszoharcerskie ”nie wtr¹caj¹ 
siê” do pracy i harców m³odszych dru¿yn. Pieczê nad nimi maj¹ harcerze-
instruktorzy i  koledzy (kole¿anki) mianowani na funkcje kierownicze. 
Jest te¿ ca³a plejada zadañ, g³ównie ekonomicznych i gospodarczo-
bytowych, które s¹,  w razie koniecznoœci te¿ za³atwiane przez samych 
harcerzy i same harcerki. Nawet finanse, w postaci symbolicznych 
sk³adek, dotacji ró¿nych ogniw administracji pañstwowej, samorz¹dowej 
i organizacji pozarz¹dowych, darowizn sponsorów, a równie¿ finansów na 
realizowanie konkretnych zadañ wychowawczych i kszta³ceniowych, 
zlecanych przez fundusze ministerstw i Unii Europejskiej (Program 
„M³odzie¿”) s¹ kontrolowane przez powo³ane do tego ogniwa organizacji 
harcerskich (w ZHR: Komendy Okrêgów i Komisje Rewizyjne ró¿nych 
szczebli, z Centraln¹ Komisj¹ Rewizyjn¹ na czele). Z oczywistych 
wzglêdów jest jednak wskazane, aby nad tymi ekonomicznymi 
(finansowymi) i gospodarczo-bytowymi potrzebami i rozwi¹zaniami 
czuwali, w sposób opiekuñczy i profesjonalno-doradczy, rodzice harcerek 
i harcerzy. W tym celu jednymi ze statutowcyh ogniw zwi¹zków i 
organizacji harcerskich s¹   /rodzicielskie/ „ Ko³a Przyjació³ Harcerstwa 
”- KPH. 

Ko³a Przyjació³ Harcerstwa - odc. 1

Aby dzieci chcia³y byæ harcerkami czy harcerzami, musz¹ 
chcieæ tego ich rodzice ! Jest to warunek niewystarczaj¹cy ale niezbêdny 
! Pierwszym „harcerskim” zadaniem rodziców jest wiêc przekonanie 
dzieci do harcerstwa. Dobrze, jeœli rodzice maj¹ w tym zadaniu 
aktywnych pomocników: wychowawców szkolnych, katechetów i 
kapelanów harcerskich w parafii. 

Drugim zadaniem „harcerskim” rodziców jest uczestnictwo 
(aczkolwiek nieobowi¹zkowe) w Kole Przyjació³ Harcerstwa. Niestety, 
w historii najnowszej harcerstwa, zbyt ma³a uwaga by³a przywi¹zywana 
do tego drugiego zadania i nie przy wszystkich zwi¹zkach i organizacjach 
harcerskich istnia³y KPH. Mo¿na jednak ze 100 %. pewnoœci¹ stwierdziæ, 
¿e tam gdzie rodzice - i nie tylko rodzice - dzia³aj¹ w KPH, harcerski 
zwi¹zek (dru¿yna, hufiec) posiada lepsze warunki rozwoju i proces 
szkoleniowo-wychowawczy przebiega w³aœciwiej.

Zanim przejdziemy /w odc.2/ do szczegó³ów organizacyjnych i 
operacyjnych KPH nadmieñmy, ¿e do KPH garn¹ siê czêsto równie¿ 
starsi wiekiem harcerki i harcerze- weterani, którzy pamiêtaj¹ harcerstwo 
z m³odoœci i chc¹ mu s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, a nie s¹ ju¿ 
na tyle sprawni i dyspozycyjni, aby nale¿eæ do dru¿yny starszoharcerskiej 
lub udzielaæ siê bezpoœrednio jako instruktorzy harcerscy. W taki lub inny 
sposób realizuje siê zasada, ¿e „harcerzem /harcerk¹/ jest siê przez ca³e 
¿ycie”! W sposób zwiêz³y lecz wyraŸny ta zasada, któr¹ - z nielicznymi 
wyj¹tkami - potwierdza blisko 100- letnia  praktyka, stanowi o wy¿szoœci 
Harcerstwa nad jak¹kolwiek inn¹  organizacj¹ m³odzie¿y czy dla 
m³odzie¿y. St¹d m.in. has³o naszego K¹cika Harcerskiego: „Harcerstwo 
(skauting) to  n a j l e p s z y  partner wychowawczy rodziców, koœcio³a i 
szko³y......”

                                                                        Mieczys³aw Czajkowski

U grobu trzech aposto³ów- Rzym 2008
Dokoñczenie ze strony 3

Jednak to nie wszystko -  nie moglibyœmy 
wróciæ do kraju gdybyœmy w roku œw. Paw³a nie 
nawiedzili  Bazyliki nosz¹cej jego imiê, która 
mieœci siê za Murami staro¿ytnego miasta. Jak g³osi 
tradycja, zosta³a ona postawiona na grobie œwiêtego 
mêczennika, który zosta³ tam pochowany za sprawa 
œw. Lucyny. Ju¿ przed wejœciem do bazyliki rysuje 
siê postaæ œw. Paw³a z wyci¹gniêtym mieczem -  
symbolem Bo¿ego s ³owa,  k tórego  by³  
niestrudzonym g³osicielem oraz jego mêczeñstwa. 
Centralnym punktem bazyliki jest oczywiœcie 
konfesja o³tarzowa zbudowana nad  grobem 
aposto³a narodów. Budowla ta budzi respekt i 
szacunek swoj¹ wielkoœci¹ i wyj¹tkowoœci¹. 
Jednak najbardziej charakterys--tyczn¹ rzecz¹ tej 
œwi¹tyni jest poczet papie¿y pocz¹wszy od œw. 
Piotra a¿ po Benedykta. Zwyczajem jest, ¿e 
wizerunek obecnie panuj¹cego Ojca œw. jest 
podœwietlany. Patrzy³em  w to miejsce  z 
przejêciem, ale i nostalgi¹, bo przecie¿ tu¿ obok 
oœwietlonego Benedykta XVI lekkie œwiat³o pada³o 
na  ¿yj¹cego w naszej pamiêci Jana Paw³a  II. 

Czas obecnoœci w wiecznym mieœcie 
dobieg³ koñca,  trzeba by³o ju¿ wracaæ do domu. Zmêczenie ³¹czy³o siê z wielkim zadowoleniem. Byliœmy u grobów wielkich Aposto³ów Piotra, 
Paw³a, ale i naszego rodaka Jana Paw³a, który przez wiele lat ¿y³ jako nastêpca Tego pierwszego, a  po Drugim odziedziczy³ niestrudzony zapa³ oraz 
charyzmê g³oszenia s³owa.

Pragnê podziêkowaæ naszemu przewodnikowi ks. Edwardowi za jego tytaniczn¹ prace i za bogactwo wiedzy, któr¹ potrafi³ siê dzieliæ,  ks. 
Krystianowi za ¿yczliwoœæ i wszelk¹ pomoc, której nam udziela³, a naszym parafianom  za okazywan¹ wdziêcznoœæ i ¿yczliwoœæ. Wszystkim za 
wszystko dobro sk³adam serdeczne Bóg  zap³aæ.

Ks. Maciej 

ŒWIÊTO  NIEPODLEG£OŒCI W  W  OSOWEJ
Uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci w Osowie rozpoczê³a Msza Œwiêta w 

intencji Ojczyzny odprawiona o godzinie 15 w naszym koœciele. Po tej mszy Rada 
Osiedla zorganizowa³a dla mieszkañców Osowej uroczysty koncert w górnym 
koœciele. Wykonawcami koncertu byli zaproszeni soliœci oraz nasz chór pod batut¹ 
Maji Sobociñskiej. Scenariusz, s³owo wi¹¿¹ce oraz dobór 18 utworów 
przygotowa³ Pan Konrad Hoga. Koncert zosta³ dobrze oceniony przez du¿e grono 
s³uchaczy.

Trzeba przyznaæ, ¿e w tym roku by³o du¿o wiêcej flag wywieszonych na 
naszych domach ni¿ w roku ubieg³ym.                                                              (JJ)

Duszpasterstwo  M³odzie¿owe

ZAPRASZA
30NIEDZIELA     9   Msza m³odzie¿owa
30

CZWARTEK  19   Msza m³odzie¿owa i 
                                  spotkanie  duszpasterstwa

00PI¥TEK          19   Próba zespo³u Effatha
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