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      Ró¿aniec Najœwiêtszej Maryi Panny (”Rosarium 
Virginis Mariae”), który pod tchnieniem Ducha Bo¿ego 
rozwin¹³ siê stopniowo w drugim tysi¹cleciu, to modlitwa 
umi³owana przez licznych œwiêtych, a Urz¹d Nauczycielski 
Koœcio³a czêsto do niej zachêca. W swej prostocie i g³êbi 
pozostaje ona równie¿ w obecnym, trzecim tysi¹cleciu, które 
dopiero co siê zaczê³o, modlitw¹ o wielkim znaczeniu, 
przynosz¹c¹ owoce œwiêtoœci. Jest ona dobrze osadzona w 
duchowoœci chrzeœcijañstwa, które - po dwóch tysi¹cach lat - 
nic nie straci³o ze swej pierwotnej œwie¿oœci i czujê, ¿e Duch 
Bo¿y pobudza je do “wyp³yniêcia na g³êbiê” (”duc in 
altum”), by opowiadaæ œwiatu, a nawet “wo³aæ” o Chrystusie 
jako “drodze, prawdzie i ¿yciu” (J 14,6), jako “celu historii 
ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracaj¹ siê pragnienia 
historii i cywilizacji”.
       Ró¿aniec bowiem, choæ ma charakter maryjny, jest 
modlitw¹ o sercu chrystologicznym.
         W powœci¹gliwoœci swych elementów skupia w sobie 
“g³êbiê ca³ego przes³ania ewangelicznego”, którego jest 
jakby streszczeniem. W nim odbija siê echem modlitwa 
Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzie³o odkupieñcze 
Wcielenia, rozpoczête w Jej dziewiczym ³onie. Przez 
Ró¿aniec lud chrzeœcijañski niejako “wstêpuje do szko³y 
Maryi”, daj¹c siê wprowadziæ w kontemplacjê piêkna 
oblicza Chrystusa i w doœwiadczenie g³êbi Jego mi³oœci. Za 
poœrednictwem Ró¿añca wierz¹cy czerpie obfitoœæ ³aski, 
otrzymuj¹c j¹ niejako wprost z r¹k Matki Odkupiciela (...).

Z Listu apostolskiego Jana Paw³a II “Rosarium 

Odmawiajmy Ró¿aniec w intencji
rych³ej beatyfikacji Jana Paw³a II

MODLITWA
O  BEATYFIKACJÊ JANA  PAW£A  II

Bo¿e w Trójcy Przenajœwiêtszej dziêkujemy Ci za to, 
¿e da³eœ Koœcio³owi Papie¿a Jana Paw³a II, w którym zajaœnia³a Twoja 
Ojcowska dobroæ, chwa³a Krzy¿a Chrystusa i  piêkno Ducha Mi³oœci.

On, zawierzaj¹c ca³kowicie Twojemu mi³osierdziu i matczynemu 
wstawiennictwu Maryi,ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego 

Pasterza,wskazuj¹c œwiêtoœæ, która jest miar¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego,
jako drogê dla osi¹gniêcia wiecznego zjednoczenia z Tob¹.

Udziel nam, za Jego przyczyn¹, zgodnie z Twoj¹ wol¹, tej ³aski
o któr¹ prosimy z nadziej¹, ¿e Twój s³uga Papie¿ Jan Pawe³ II

zostanie rych³o w³¹czony w poczet Twoich œwiêtych.
Amen.

      W czwartek 16. paŸdziernika przypada³a w bie¿¹cym roku 30. rocznica wyboru 
Jana Paw³a II na Stolicê Piotrow¹. W tym dniu Dobremu Bogu podziêkowaliœmy za 
Jego wybór, a tak¿e prosiliœmy o rych³¹ Jego beatyfikacjê. Parafianie przybyli licznie 

00do koœcio³a na godzinê 20 . Odprawiona zosta³a msza œw. oraz Ró¿aniec, który 
37zakoñczono o godz. 21 . Piêkn¹ liturgiczn¹ oprawê tego nabo¿eñstwa przygotowa³a 

m³odzie¿ naszej parafii.

I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E
Msze œw. w niedziele i œwiêta:

30 7  Msza œw. poranna - górny koœció³ 
30 9  Msza dla m³odzie¿y - dolny koœció³

3010  Msza œw. - górny koœció³
3011  Msza œw. dla dzieci - dolny koœció³
3012  Suma parafialna - górny koœció³
0016  Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
0020  Msza œw. wieczorna - górny koœció³

Msze œw. w dni powszednie i œwiêta zniesione:
15 7  Msza œw. poranna - górny koœció³
00 8  Msza œw. poranna - górny koœció³

0017  Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
0018  Msza œw. wieczorna - górny koœció³

00w soboty: 18  Msza œw. z liturgi¹ niedzieln¹ - górny koœció³
3020  Msza œw. dla m³odzie¿y w czwartki - dolny koœció³

Sakrament Pokuty:
Okazja do spowiedzi przed ka¿d¹ Msz¹ œw. w niedziele i dnie powszednie.

30Pierwszy czwartek  miesi¹ca i pierwszy pi¹tek miesi¹ca - spowiedŸ od 16 .
00We wszystkie pi¹tki o 15  Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, a Adoracja 

30 00Najœwiêtszego Sakramentu od 18  do 20 .

  
W sprawach duszpasterskich zapraszamy równie¿  po ka¿dej Mszy œw. do 
zakrystii. 

Telefony: Telefon dy¿urny: 516 707 922,      Ks. Proboszcz:  058 552-70-45,
                 wikariusze:   058 552-55-64,   Ks. Henryk Bietzke: 058  552-55-65

Najbli¿szy termin mszy úw. chrzcielnej:  9 listopada. 

00 00Biuro parafialne czynne od wtorku do piàtku w godz. 19 - 20  

       Zbli¿a siê miesi¹c listopad a wiêc uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ 
Zaduszny, dlatego w koœciele mo¿na pobieraæ kartki wypominkowe, na których 
prosimy wpisaæ imiona naszych zmar³ych. Bêdziemy je odczytywaæ na mszach 
œw. przez okres oktawy modlitw za zmar³ych czyli od 1 do 8 listopada. Podczas 
tego tygodnia bêdziemy odprawiali dodatkowe msze œw. za zmar³ych polecanych 
Bogu w wypominkach. 1 i 2 listopada o godz. 20.00, a w nastêpne dni o godz. 
19.00. Pó³ godziny przed msz¹ œw. odmówimy ró¿aniec za zmar³ych. Wypisane 
wypominki mo¿na przynosiæ do zakrystii, do biura parafialnego lub w niedzielê 
do przygotowanych stolików.

 
     Przypominamy, i¿ w paŸdzierniku -  w dni 

30 
powszednie o godz. 17 , a w niedziele o 

30 
godz.15 - odmawiamy w koœciele Ró¿aniec. 
Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki, a 
m³odzie¿ do dolnego koœcio³a w czwartki o 

00godz. 20  . 
00 00   Niezmiennie w œrody o godz. 8  i 18  

Nowenna do Matki Boskiej Nieustaj¹cej 
10

Pomocy. W ka¿d¹ niedzielê o godzinie 7  
Godzinki do NMP.

NABO¯EÑSTWA   MARYJNE
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          Nawi¹zuj¹c do tegorocznych Dni Misyjnych przedstawiamy 
sylwetkê ks. Aleksandra Michalskiego, Salezjanina, jednego z wielu 
Polaków misjonarzy, którzy swoje ¿ycie poœwiêcili pracy wychowawczej i 
nauczaniu m³odzie¿y w dalekich krajach Ameryki Po³udniowej, w tym w 
Peru. Sylwetkê przedstawia nam Pan Brunon PrzewoŸniak, znany 
mieszkaniec Osowej, z okazji obchodzonego w bie¿¹cym roku 70-lecia 
œwiêceñ kap³añskich swego wuja. Szersze opracowanie o swym wuju pan 
Brunon  przedstawi³ w witrynie  internetowej  naszej parafii.

         O. Aleksander urodzi³ siê 7 lutego 1912 roku w Poznaniu. Edukacjê 
szkoln¹ ukoñczy³ w 1928 roku w gimnazjum. By³ wychowywany w bardzo 
religijnej rodzinie a wiedzê w szkole przyswaja³ z du¿ym 
zaanga¿owaniem. W tym czasie spotka³  Salezjanów, którzy znajduj¹c 
jego dojrza³oœæ, dopuœcili go do nowicjatu w Czerwiñsku nad Wis³¹. W 
Czerwiñsku Aleksander przygotowywa³ siê do pierwszych œlubów 
zakonnych, które z³o¿y³ 4 paŸdziernika 1929 roku. Zaraz po œlubowaniu 
Aleksander wyjecha³ do Krakowa na dalsze studia z dziedziny filozofii, 
pedagogiki i duchowoœci salezjañskiej.  Przebywa³ tam do koñca wrzeœnia 
1930 roku.  
           Aleksander choruje na p³uca, z czasem pojawi siê gruŸlica. Zdaniem 
lekarzy zmiana klimatu dla niego jest konieczna. Sk³ada podanie o 

wys³anie na misje i dostaje zgodê na wyjazd do Peru. 3.10.1930 roku razem 
z nim jeszcze trzech m³odych kleryków wyjecha³o do Turynu, gdzie 
otrzymali krzy¿e misyjne, nastêpnie z Genui pop³ynêli statkiem do portu 
Callao w Peru. Aleksander trafi³ do Domu Formacji w Magdalena del Mar 
niedaleko Limy. Tam kontynuowa³ swoje studia i ukoñczy³ je z bardzo 
dobrym wynikiem. Uczy³ siê te¿ intensywnie jêzyka hiszpañskiego. 
          Znów odezwa³a siê choroba p³uc, która dawa³a ju¿ sygna³y w Polsce. 
Lekarze stwierdzili gruŸlicê i rekomenduj¹ dla niego klimat górski. 
Wyje¿d¿a do Arequipa, rozpoczyna tam praktykê pedagogiczn¹. Klimat 
wysokogórski wyraŸnie mu s³u¿y i poprawa zdrowia nast¹pi³a. Dnia 7 
lutego 1933 roku, maj¹c 21 lat otrzyma³ przed Bogiem, Koœcio³em i 
Kongregacj¹ swój pierœcieñ Profesji Wieczystej.  W latach 1933-34 
przebywa³ w Domu w Huancayo. Salezjanie przyjêli go z mi³osierdziem i 
tam rozpocz¹³ doœwiadczenie jako nauczyciel i asystent salezjañski. 
Gdziekolwiek przebywa³ i pracowa³, utrzymywa³ ci¹g³y kontakt z 
rodzicami i dalsz¹ rodzin¹ pisz¹c wiele listów, w ka¿dym z nich prosz¹c o 
modlitwê w jego intencji i jednoczeœnie polecaj¹c Bogu swoich adresatów. 
Listy s¹ kopalni¹ wiedzy o jego ¿yciu, pracy i nastrojach jakim podlega³, s¹ 
piêkn¹ ilustracj¹ emocji, jakie prze¿ywa³, gdziekolwiek by nie by³ i 
cokolwiek robi³. Pokazuj¹ te¿ jego g³êbok¹ wiarê w Boga, mi³oœæ do 
rodziców i zaanga¿owanie w pracy, któr¹ sobie na ca³e ¿ycie wyznaczy³.
    Od roku 1935 Aleksander studiuje zaocznie teologiê pe³ni¹c 
jednoczeœnie funkcjê asystenta i nauczyciela wœród ch³opców w szkole 
rolniczej. Zdaj¹c kolejne egzaminy przyjmuje œwiêcenia ni¿sze, 
subdiakonat i diakonat. W dniu 10 lipca 1938 roku otrzymuje w katedrze w 
Cusco œwiêcenia kap³añskie. Teraz ks. Aleksander rzuci³ siê w wir pracy 
salezjañskiej w wielu placówkach gdzie pozostawi³ œlady swojego 
wielkiego zaanga¿owania i silnej osobowoœci. 
       Przerwany w wyniku wojny kontakt Ks. Aleksandra z rodzin¹ w 
wyniku wojny wznowionyy zosta³ w marcu 1946 roku. Wtedy dowiaduje 
siê o tragicznej œmierci swego starszego brata Leonarda, który zgin¹³ z r¹k 
Gestapo za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Odczu³ mocno œmieræ brata ale 
pomimo ¿alu, jak pisze w liœcie do rodziców: „czujê siê nawet dumny bo 
umar³ za Polskê kochan¹… umar³ jak na Polaka przystoi… jak bohater”.
              Po wieloletnich staraniach uzyskuje paszport i przyje¿d¿a w maju 
1957 roku do rodzinnego Poznania, po raz pierwszy od opuszczenia Polski. 
Spêdza tu kilka tygodni ze swoj¹ matk¹ i rodzin¹. Jeszcze trzy razy 

MISJONARSKIE  ¯YCIE

odwiedza Polskê, ostatnio w lipcu 1988 roku podczas swego jubileuszu 
50-lecia kap³añstwa.
          Bêd¹c samoukiem by³ bardzo kompetentny w swojej pracy, 
poœwiêci³ siê matematyce, fizyce, chemii i biologii. W³ada³ te¿ szeœcioma 
jêzykami nie licz¹c ³aciny i narzeczy indiañskich. Stwarza³ doskona³¹ 
atmosferê w kontaktach z uczniami, lubili go bardzo i szanowali. 
Doceniaj¹c jego zas³ugi na polu nauczania i wychowania m³odych ludzi, 
rz¹d peruwiañski odznaczy³ go orderem „Palm Nauczycielskich” w 50-t¹ 
rocznicê jego pracy. 
            Doœwiadczy³ równie¿ ¿ycia prawdziwie misjonarskiego w d¿ungli 
wœród Indian w Wenezueli na misjach po³o¿onych w górnym biegu rzeki 
Orinoko. By³ zdeterminowany podj¹æ tê trudn¹ pracê i spêdzi³ tam trzy 
lata.
          Jednak choroba p³uc nie opuszcza³a go a¿ do ostatnich dni jego 
¿ycia. Walczy³ z ni¹ i nie poddawa³ siê, przezwyciê¿a³ chorobê swoim 
silnym charakterem, modlitw¹ i wiar¹, ¿e Pan Bóg go nie opuœci, bo jest 
ci¹gle potrzebny w pracy dla innych.
               Ks. Aleksander ostanie lata ¿ycia spêdzi³ w Domu Inspekcyjnym 
Kongregacji w Limie kieruj¹c pracami  archiwum Zgromadzenia. Zdawa³ 
sobie sprawê, ze powoli dobiega do kresu swojej bogatej wêdrówki 
ziemskiej. Zmar³ 29 paŸdziernika 1995 roku w Piura, w miejscu, gdzie 
najd³u¿ej pracowa³ i czu³ siê najlepiej, pojednany z Bogiem pozostawiaj¹c 
wszystko w doskona³ym porz¹dku. Pochowany zosta³ w salezjañskim 
Mauzoleum w Piura w Peru.

Opracowa³: Brunon Przewo¿niak
Gdañsk Osowa, paŸdziernik 2008

     Zespó³ Effatha ma zaszczyt poinformowaæ, i¿ nowa p³yta p.t. ''Jak Boga 
kocham'' jest ju¿ w sprzeda¿y. P³yta ta zosta³a nagrana podczas 
pamiêtnego koncertu w dniu 20.02.2006r, który by³ zwieñczeniem naszej 
d³ugiej i intensywnej pracy. 
    Znajduje siê na niej dwanaœcie ciekawie zaaran¿owanych utworów, 
które z pewnoœci¹ przypadn¹ Pañstwu do gustu. 
    Aby uzyskaæ mo¿liwie najlepszy efekt, zaprosiliœmy do wspó³pracy 
muzyków - m.in trio skrzypcowe, perkusistê oraz saksofonistê, którzy z 
pasj¹ podeszli do tego przedsiêwziêcia. My jesteœmy zadowoleni z 
rezultatów naszej pracy- teraz nadszed³ czas, aby poznaæ Pañstwa opiniê. 
Czekamy z niecierpliwoœci¹ :)
     30-sekundowe próbki wszystkich 12 nagranych na p³ytê utworów oraz 
formularz zamówienia tego ciekawego albumu znajdziemy w witrynie 
http://www.zbawiciel.gda.pl   lub w witrynie http://effatha.gda.pl 
     A oto zestaw utworów na p³ycie:

1. Kyrie - nie jestem godzien (3:53) 
2. Do koñca nas umi³owa³ (4:29) 
3. Mój Zbawiciel (5:04) 
4. Kocham, wiêc nie muszê siê baæ (4:06) 
5. Jak cenna jest dla mnie (4:15) 
6. Wszystko Tobie oddaæ pragnê (4:45) 

8. Pan jest Pasterzem moim (3:28) 
9. Chrystus wodzem (4:02) 
10. Pan blisko jest (3:45) 
11. Kwitn¹ce ogrody (6:04) 
12. PrzyjdŸcie radoœnie (6:25)  

NOWA P£YTA ZESPO£U EFFATHA 
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Stowarzyszeniom, które zainicjowa³y m.in. odnowê studiów biblijnych i 
patrystycznych, ruch liturgiczny, teologiê kerygmatyczn¹, odnowê 
katechetyczn¹, apostolat œwieckich, ruch ekumeniczny oraz apostolat 
spo³eczny. Grunt do zmiany katolicyzmu XX - wiecznego przygotowali 
tacy myœliciele jak: dominikanie Marie Dominique Chenu i Yves Congar, 
jezuici Pierre Teilhard de Chardin i Henri de Lubac czy œwieccy filozofowie 
Etinne Gillson i Jacques Maritain (J. K³oczowski, Dzieje chrzeœcijañstwa 
polskiego, Œwiat Ksi¹¿ki, s. 290  296). 

Sobór Watykañski II (1962 - 1965), zwo³any przez papie¿a Jana 
XXIII a kontynuowany przez Paw³a VI, wprowadzi³ szereg zmian 
liturgicznych m.in.: mszê w jêzykach narodowych, przodem do wiernych 
(zarzucenie ³aciny) oraz podkreœli³ wspó³odpowiedzialnoœæ ,,œwieckich" za 
Koœció³ (o ich roli pisa³em w: Ten  gorszy, ,,Rodzina Osowska", nr 6 (110), 
czerwiec 2006, s.4; dostêpny na www.zbawiciel.gda.pl); uwypukli³ 
¿ydowskie korzenie chrzeœcijañstwa (sprzeciw wobec antyjudaizmu i 
antysemityzmu); otworzy³ siê na dialog miêdzywyznaniowy i 
miedzyreligijny (ekumenizm). W czasie jego trwania (1965) odwo³ano 
ekskomunikê rzucon¹ na Koœció³ Wschodni (prawos³awie). 
Przeprowadzono tak¿e zmiany w funkcjonowaniu samej struktury 
koœcielnej instytucji. Nast¹pi³a pewna liberalizacja katolicyzmu. 

,,Celem tego zgromadzenia biskupów by³a odnowa i 
dostosowanie siê (aggiornamento) Koœcio³a katolickiego do warunków 
wspó³czesnych" (http://www.kns.gower.pl/vaticanum/vaticanum.htm). 
Rzymska Eklezja mia³a staæ siê bli¿sza ludziom dzisiejszym. W wyniku 
Vaticanum II Koœció³ przybli¿y³ siê do œwiata i nauki. Mo¿na siê 
zastanawiaæ na ile sta³ siê ,,ludzki" dla jednostkowego ,,wiernego 
œwieckiego". 

mateuszIhnatowicz@interia.pl

        Gdy pogoda nie dopisywa³a wyjœciom na szczyty gór, czas 
spêdzaliœmy na Krupówkach, - wiemy, ¿e mo¿e to zabrzmieæ dziwnie, ale 
odwiedziliúmy równie¿ zakopiañski Aquapark. Wjechaliœmy na 
Guba³ówkê, gdzie niektórzy próbowali swoich umiejêtnoœci 
wspinaczkowych na ska³ce. Niesamowit¹ frajdê sprawi³o nam godzinne 
zmagania w pokonywaniu parku linowego, gdzie trzeba by³o wspinaæ siê, 
zje¿d¿aæ, pokonywaæ ruchome k³ody na wysokoœci oko³o piêciu metrów – 
nawet ksiêdzu nie brakowa³o si³. Szkoda, ¿e pogoda zbytnio nam nie 
dopisywa³a, ale pomimo wielu niedogodnoœci mile wspominamy ten czas 
w Zakopanem.

Nominacje:
        W niedzielê dnia 21. 
wrzeœnia na mszy œw. o godz. 
10.30 dziesiêciu m³odych 
ch³opaków przyjê³o z r¹k ks. 
Proboszcza pos³ugê:
Aspiranta:    Ebel Konrad,
                     Riegel Marcin.
Ministranta: Czaja Jakub,  
                     Grzywacz Jakub,  
               Kowalczyk 
Aleksander. 
Lektora:       Fuks Adam,
                    Riegel Bartosz,   
                    Siwik Grzegorz.
Tunikê otrzymali:
                     Jurewicz Micha³, 
                    Mañczuk Marek.

     Ca³ej wspólnocie Liturgicznej 
S ³ u ¿ b y  O ³ t a r z a ,  a  w  
szczególnoœc i  nominatom 
¿yczymy b³ogos³awieñstwa 

Bo¿ego w sumiennym i gorliwym wype³nianiu powierzonych funkcji w 
s³u¿bie liturgicznej w Parafii Chrystusa Zbawiciela.

Wybory:

        Dnia 06.09.08 r. odby³o siê spotkanie LSO. Na tym spotkaniu 
zatwierdziliœmy nasz statut. By³o to nasze pierwsze wrzeœniowe spotkanie - 
wybraliœmy nowego Prezesa. Zosta³ nim Jakub Cio³ek, natomiast 
wiceprezesem zosta³ Mateusz Bizewski. Kadencja trwa rok wiêc ¿yczymy 
im wiele ³ask Bo¿ych w wype³nianiu obowi¹zków. Frekwencja na 
obowi¹zkowym spotkaniu by³a nie do koñca zadowalaj¹ca.

Tekst i zdjêcie z witryny LSO : http://ministrant.osowa.com/

Ulepszona Œwi¹tynia
Reforma czy odnowa w Koœciele katolickim XX wieku ?

S³owo reforma wg popularnej definicji znaczy tyle co zmiana, 
przekszta³cenie, ulepszenie czy przebudowa (Zob. http://www.slownik 
online.pl/kopalinski/2EAFA44F187E7CE9C12565850074CCB9.php). 
Wg Kardyna³a Avery Dullesa ,,Przeciwnie do rewolucji lub transformacji 
reforma respektuje i zachowuje istotê tego, co istnia³o ju¿ wczeœniej. 
Przeciwnie do rozwoju reforma sugeruje, ¿e coœ posz³o w z³ym kierunku i 
musi byæ skorygowane. Punktem wyjœcia dla reformy jest idea lub 
instytucja, która jest uznawana. Uwa¿a siê j¹ jednak za zrealizowan¹ w 
sposób niedoskona³y lub niepe³ny. Celem reformy jest uczynienie osób 
lub instytucji bardziej wiernymi ju¿ przyjêtemu idea³owi" (Zob. 
http://www.mateusz.pl/goscie/wdrodze/nr368/09-wdr.htm). W tym 
samym artykule pisze, ¿e ,,Œwiadomy negatywnych skojarzeñ takich 
terminów jak "reformacja", sobór pos³ugiwa³ siê takim jêzykiem bardzo 
oszczêdnie. Nie wzbrania³ siê jednak przed wprowadzeniem niektórych 
¿¹dañ Lutra oraz wczesnego protestantyzmu.

Obawiaj¹c siê tego, ¿e termin "reforma" ma zbyt negatywne 
skojarzenia, sobór [Watykañski II  MI] wola³ mówiæ o oczyszczeniu i 
odnowie (renovatio)" (Tam¿e).

Odrodzenie Koœcio³a katolickiego zaczê³o siê po II wojnie 
œwiatowej. Impulsem ku temu by³ m.in.: kataklizm wojny, zwyciêstwo 
rewolucji komunistycznej w Europie Œrodkowo-Wschodniej, zag³ada 
¯ydów oraz szybko postêpuj¹ce zmiany na œwiecie. Renowacja 
Królestwa Syna Cz³owieczego (Koœcio³a) dokona³a siê dziêki ró¿nym 

Najpierw w czasie wakacji:
        W dniach od 23 do 28 czerwca 2008 zostaù zorganizowany przez ks. 
Bogdana wyjazd „Na wieú”. 13 osobowa zaùoga udaùa siæ do rodzinnej 
miejscowoúci ks. Bogdana - dla mniej wtajemniczonych - do Sulicic. 
Podróý byùa dùuga poniewaý udaliúmy siæ tam najpierw pociàgiem z 
naszego osowskiego peronu do Gdyni potem dalej do Pucka, nastæpnie 
autobusem do Kùanina i 2 kilometry pieszo do Sulicic. 
          Atrakcji nie zabrakùo poczàwszy od zwiedzania puckiego mola  
odbyliúmy rejs po Zatoce Puckiej, obejrzeliúmy Koúcióù Piotra i Pawùa.    
        Byliúmy równieý w Jastrzæbiej Górze, gdzie zaýywaliúmy 
sùonecznej kàpieli i nie tylko. 
Pamiætne sà nocne wypady do 
l a s u  „ n a  p o l o w a n i e ” ,  
ubawiliúmy siæ wtedy aý “po 
pachy” ze úmiechu i nie 
tylko, bo towarzyszyù nam 
maùy dreszczyk strachu. 
Rozegraliúmy cztery mecze 
w piùkæ noýnà, jeden nawet 
udaùo nam siæ wygraã 3:2 z 
parafià bù. Doroty z Màtów - 
Gdañsk Jasieñ. Bawiliúmy 
siæ w podchody, graliúmy w 
palanta, w karty. 
      No i co najwaýniejsze 
staraliúmy sami przyrzàdzaã 
sobie jedzenie, niektórzy to 
nawet po raz pierwszy w 
s w o i m  ý y c i u  o b i e r a l i  
ziemniaki na frytki, zmywali 
naczynia i nie tylko … 
     Pogoda nam dopisywaùa. 
Na zakoñczenie naszego 
pobytu na wsi rozpaliliúmy 
sobie ognisko, smaýàc na ogniu przepyszne kieùbaski. Bardzo serdecznie 
dziækujemy Rodzicom ks.  Bogdana oraz ich s¹siadom,  którzy tak miùo 
goúcili nas u siebie udostæpniajàc nam locum. Rodzice ksiædza troszczyli 
siæ o nas jak o swoje wnuki, za co jesteúmy Im wdziæczni i miùo 
bædziemy wspominali te dni spædzone razem na wsi w Sulicicach.
       W dniach od 4 do 12 lipca 2008 roku odbyù siæ wyjazd lektorów do 
Zakopanego pod opiekà ks. Bogdana. Pogoda zbytnio nam nie 
dopisywaùa. Udaùo siæ nam zdobyã Giewont – owszem ze sczytu nic nie 
byùo widaã, poniewaý chmury i zùa pogoda nie pozwalaùy nam zbytnio 
dostrzec uroków Tatr, ale lepsze to na poczàtek niý siedzenie w domu. 
Gdy jednego dnia zaúwieciùo sùoñce i wskazywaùo, ýe bædzie ùadna 
pogoda udaliúmy siæ na Koúcielec, który zdobyliúmy.

Co siê wydarzy³o w parafialnej Liturgicznej S³u¿bie O³tarza?

Z cyklu:  Trudne tematy
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-„Dzia³acz Harcerski”- podk³adka br¹zowa pod krzy¿em harcerskim.
          Poza tym ka¿da  harcerka i ka¿dy harcerz mo¿e, w miarê zdobywania 
kwalifikacji i autorytetu w zespole, awansowaæ w hierarchii przywódczej 
na coraz wa¿niejsz¹ funkcjê, dotycz¹c¹ kierowania coraz wiêkszym 
zespo³em. Mianowania dokonuj¹ zwierzchnicy czyli starsze funkcj¹ 
kole¿anki-harcerki lub starsi funkcj¹ koledzy-harcerze, obsadzaj¹c 
ujawniaj¹ce siê „vacaty”. I tak realizuje siê samostanowienie i 
niezale¿noœæ organizacji harcerskiej od jakichkolwiek czynników 
zewnêtrznych: w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, politycznych itd. 
Oczywiœcie dotyczy to harcerstwa prawid³owego, takiego jakie powsta³o 
100 lat temu, istnia³o przed II wojn¹ œwiatow¹ i zaraz po niej /lata 1945-
1949/ i odradza siê po1989 r. Równie¿ poszczególne funkcje w harcerstwie 
maj¹ swoje specyficzne oznaczenia mundurowe i tak:
         -zastêpowy- sznur pleciony br¹zowy noszony spod ramienia,
         -przyboczny- sznur zielony spod ramienia,
         -dru¿ynowy- sznur granatowy spod ramienia,
         -hufcowy- sznur srebrny noszony z ramienia,
         -szczepowy- sznur granatowy noszony z ramienia
         -komendant chor¹gwi- sznur zloty z ramienia,
         -Naczelnik Harcerzy- sznur pleciony skórzany noszony z ramienia,
         -cz³onkowie G³ównej Kwatery Harcerzy- sznur skórzany noszony   
           spod ko³nierza,
         -kapelan harcerski /ka¿dego szczebla/-sznur fioletowy noszony 
           spod ramienia
         -Przewodnicz¹cy ZHR /najwy¿sza funkcja/- sznur pleciony bia³y 
           noszony z ramienia
W powy¿szym zestawieniu nie ujêto wielu innych funkcji, jak zastêpcy 
komendantów ró¿nych szczebli, cz³onkowie ró¿nych rad i komisji, w³adze 
Okrêgów /wspólnych dla organizacji harcerek i organizacji harcerzy/. Ich 
oznaczenia mundurowe jednoznacznie okreœlaj¹ statuty organizacyjne.
     Koñcz¹c dzisiaj cykl artyku³ów o metodzie harcerskiej trzeba 
przypomnieæ, ¿e fundamentem wychowania harcerskiego jest jego  i d e o- 
w o œ æ ! Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, oparte o idea³y s³u¿by Bogu, 
Polsce i BliŸnim, œwiadcz¹ o pe³nej „ autonomii politycznej” harcerstwa, 
nazywanej czêsto  a p o l i t y c z n o œ c i ¹ ! Ta „autonomia „polityczna” 
oznacza niezale¿noœæ od jakiejkolwiek partii politycznej, a nawet nurtu 
politycznego : harcerstwo nie jest ani „lewicowe”, ani „prawicowe”. Jeœli 
w historii naszego kraju kiedykolwiek i gdziekolwiek takie nie by³o, to by³a 
to niestety jedynie kiepska mutacja harcerstwa. O historii harcerstwa, 
szczególnie tej powojennej i wspó³czesnej, znajdowaæ siê bêdzie w K¹ciku 
Harcerskim naszej gazetki parafialnej, cykl artyku³ów w 2009 roku, roku 
przedjubileuszowym.

                                                                              Mieczys³aw Czajkowski

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 .

MAUSZ 2008 za nami
    W sierpniu b.r. odby³ siê letni obóz edukacyjno-wypoczynkowy, 
zorganizowany przez Akademiê Talent czyli prez pañstwo Renatê i 
Grzegorza Grochowskich.
       Wypoczynek, jak w ubieg³ym roku, odbywa³ siê w drugiej po³owie 
sierpnia - od 18 do 27-go. W obozie udzia³ wziê³o ponad 90 dzieci. 
Wypoczywa³o równie¿ kilku doros³ych. M³odzi uczestnicy podzieleni byli 
na 6 grup wed³ug kryterium wieku, p³ci i zainteresowañ. Wychowawcy to 
zgrana i doœwiadczona kadra, która nie tylko opiekowa³a siê dzieæmi, ale 
równie¿ realizowa³a zajêcia tematyczne: œpiew, rysunek, sport, gry 
terenowe, zabawy (tak¿e w jêzyku angielskim) i inne. M³odzi ludzie mogli 
nie tylko aktywnie wypocz¹æ, ale te¿ rozwijaæ swoje indywidualne 
zainteresowania. Atrakcj¹ by³y warsztaty bêbniarskie a tak¿e jazdy konne. 
Dzieci ju¿ czekaj¹ na  wyjazd przysz³oroczny. 

AKADEMIA TALENT RENATY GROCHOWSKIEJ
80-299 Gdañsk; ul. Penelopy 4

www.talent.gda.pl
Renata Grochowska: 600 382 169;
Grzegorz Grochowski: 696 796 068

TalentTV to multimedialny portal internetowy redagowany przez 
Akademiê Talent. Naszym celem jest prezentowanie zdolnych ludzi, 
których pasj¹ jest rozwój artystyczny i umys³owy. Ukazujemy efekty 
pracy uczestników zajêæ oraz ich trenerów i nauczycieli. Mamy 
przekonanie, ¿e w ka¿dym cz³owieku tkwi ukryte piêkno i unikalny po-
tencja³. TalentTV jest po to, aby go wydobyæ i pokazaæ œwiatu.
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Z cyklu: 

Stopnie i funkcje w harcerstwie
     G³ównym celem Harcerstwa jest wychowanie m³odzie¿y. A raczej 
samowychowanie. Bo Harcerstwo to nie organizacja  d l a  m³odzie¿y, lecz  
o r g a n i z a c j a   m ³ o d z i e ¿ y !
    W ubieg³ym miesi¹cu Naczelnictwo ZHR uchwali³o i og³osi³o 
„Priorytety wychowawcze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej na lata 
2008-2010 (rok 2010 bêdzie rokiem obchodów 100-lecia istnienia 
Harcerstwa na Ziemiach Polskich). Priorytetem Nr 3, wg tego dokumentu, 
jest : „ (...) zwiêkszenie roli systemu stopni harcerskich w pracy 
wychowawczej z uczestnikami, w tym stworzenie warunków do ich 
zdobywania zgodnie z przeznaczeniem dla poszczególnych grup 
wiekowych (...)”
     Ka¿da harcerka i ka¿dy harcerz, w miarê sta¿u harcerskiego i 
zdobywania umiejêtnoœci harcerskich poprzez naukê, zdobywanie 
sprawnoœci, zajêcia w harcówce, w terenie, na biwakach i obozach, w 
czasie „harców”, gier i zabaw,  udzia³u w akcjach spo³ecznych i 
charytatywnych, zdobywa coraz wy¿szy  s t o p i e ñ , potwierdzony 
okreœlon¹ w Regulaminie prób¹, zwykle egzaminem praktycznym. 
Regulaminy zdobywania stopni harcerskich stanowi¹ we wszystkich 
organizacjach harcerskich ¿eñskich, mêskich czy koedukacyjnych, 
za³¹cznik do Statutu organizacji. Nomenklatura stopni harcerskich w 
poszczególnych organizacjach jest podobna. Równie¿ podobne s¹ 
oznaczenia mundurowe poszczególnych stopni. Dla przyk³adu 
wymienimy stopnie i ich oznaczenia mundurowe w ZHR_ Organizacji 
Harcerzy (od najni¿szego w górê):
                -m³odzik- krzy¿ harcerski oksydowany,                        
                -wywiadowca- krzy¿ ze srebrn¹ lilijk¹,
                -æwik- krzy¿ ze z³ot¹ lilijk¹,
                -Harcerz Orli- krzy¿ ze z³ot¹ lilijk¹ i z³otym krêgiem,
                -Harcerz Rzeczypospolitej- krzy¿ ze z³ot¹ lilijk¹, z³otym 
                   krêgiem i z³otym wieñcem,
oraz stopnie instruktorskie:
                -przewodnik- podk³adka granatowa pod krzy¿em harcerskim
                -podharcmistrz- podk³adka zielona pod krzy¿em,
                -harcmistrz- podk³adka czerwona pod krzy¿em
                -kapelan harcerski (bez stopnia instruktorskiego)- podk³adka 
                  fioletowa pod krzy¿em,

Metoda harcerska- odc.10 (ostatni)
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