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SERCA  PANA  JEZUSA

     Jezu cichy i pokornego serca, uczyñ serca nasze wed³ug 
Serca Twego... Ile w tej modlitwie jest ¿ywej treœci i 
natchnienia dla  naszego ¿ycia wewnêtrznego (...)
     (...) Pan Jezus sam wybra³ czerwiec na miesi¹c swego 
Serca. Najwiêksze objawienie , tak zwane wielkie 
objawienie œw. Ma³gorzaty Marii, mia³o miejsce 16. 
czerwca, kiedy to us³ysza³a s³owa: “Oto Serce, które tak 
bardzo umi³owa³o ludzi, ¿e niczego nie szczêdzi³o, a¿ do 
wyczerpania i wynoszenia siê, by im daæ dowody swej 
mi³oœci”.
    (...) Czerwiec jest najcieplejszym miesi¹cem, ma 
najwiêcej ciep³ych dni i nocy. Taki w³aœnie miesi¹c  Pan 
Jezus wybra³ sobie na objawienie. Koniec czerwca jest 
pocz¹tkiem radoœci. Miesi¹c odchodzi, ale czerwcowy 
Jezus rozdaje podarunki: uczniom wakacje, i to a¿ dwa 
miesi¹ce po 31 dni ka¿dy. Doros³ym daje urlopy, rolnikom - 
zapowiedŸ ¿niw, owoców ich pracy (...).
     (...) Nie smuæmy siê, kiedy koñczy siê czerwiec. Litaniê 
do Serca Pana Jezusa mo¿na odmawiaæ ka¿dego dnia. 
Cieszmy siê bogactwem radoœci, jakie daje miesi¹c Serca 
Jezusowego.

Wizerunek Ducha Œwiêtego wg Hermana Hana

NABO¯EÑSTWA  CZERWCOWE

Nabo¿eñstwa ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w  
naszym  koœciele  odprawiane s¹ w dni powszednie  bezpo-

00œrednio po Mszy œw. o godzinie 18. , a w niedziele po Mszy œw. 
00

o godzinie 12. .
 Nabo¿eñstwo Czerwcowe sk³ada siê z dwóch 

podstawowych elementów: adoracji Najœwiêtszego 
Sakramentu oraz Litanii do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Historia powstania tej litanii jest dosyæ ciekawa. Gdy w XVIII 
wieku w Marsylii wybuch³a zaraza, jedna z zakonnic u³o¿y³a j¹, 
aby wyb³agaæ ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza 
ust¹pi³a. Pocz¹tkowo modlitwa ta sk³ada³a siê z 26 wezwañ, 
póŸniej dodano do niej 7, dziêki czemu Litania licz¹ca 33 
proœby, upamiêtnia symboliczn¹ liczbê lat ¿ycia Jezusa na 
ziemi.

Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego 
by³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, który wielokrotnie dawa³ wyraz 
swej radoœci z faktu, ¿e w Polsce ta forma pobo¿noœci jest wci¹¿ 
obecna. W Elbl¹gu w 1999 r. powiedzia³: “Cieszê siê, ¿e ta 
pobo¿na praktyka, aby codziennie w miesi¹cu czerwcu 
odmawiaæ albo œpiewaæ Litaniê do Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa, jest w Polsce taka ¿ywa i ci¹gle podtrzymywana”. Jest 
to pochwa³a, ale i zadanie dla nas Katolików, rodaków Jana 
Paw³a II. Zadanie, aby te nabo¿eñstwa przetrwa³y i by³y 
kultywowane przez kolejne pokolenia.

I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E

Telefony :  Ks. Proboszcz   552-70-45
                 telefon s³u¿bowy: 516 707 922 
                 Ks. Henryk Bietzke  552-55-65   wikariusze   552-55-64

       Porz¹dek Mszy œwiêtych w okresie wakacyjnym bêdzie nastêpuj¹cy:
od pierwszej niedzieli wakacji czyli od 22. VI. do cyklu Mszy œw. 

00niedzielnych do³¹czamy msze œw. o godz. 20 . Natomiast od niedzieli 6. 
30 30VII. nie bêdzie Mszy œw. w dolnym koœciele o godz. 9  i 11 . W dni 

00 00 00powszednie w lipcu i sierpniu Msze œw. o godz. 8 , 17 , 18 .
        Biuro parafialne w lipcu i sierpniu bêdzie czynne: 

00 00wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek od godz. 19 - 20 . Nie bêdzie dy¿uru 
biura przed po³udniem. 
          W pilnych sprawach kancelaryjnych mo¿na przychodziæ po Mszy 

00œw. o godz. 8 . Natomiast wezwanie do chorego czy zg³oszenie pogrzebu 
o ka¿dej porze.
        Ksi¹dz Proboszcz prosi o uwagi ze strony parafian je¿eli chodzi o 
godziny sprawowania Mszy œw. w niedziele i dni powszednie; mo¿e s¹ 
jakieœ propozycje ze strony parafian co do godzin funkcjonowania biura 
parafialnego. Wszelkie uwagi prosimy kierowaæ drog¹ e-mailow¹ – 
adres dostêpny jest na stronie internetowej: 

www. zbawiciel, gda.pl 
najlepiej w ksiêdze goœci: 

parafia@ zbawiciel. gda.pl albo zbawosowa@ diecezja.gda.pl  
       Mo¿na te¿ sugestie wrzucaæ do skrzynki Rodziny Osowskiej. Nie 
bêdziemy na e-maile odpowiadaæ,  ale przeczytamy je wszystkie.¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych 

wakacji, a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. 
Pamiêtajmy wszyscy o niedzielnych mszach œwiêtych!

Redakcja Rodziny Osowskiej

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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Z cyklu:  POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN

Pañstwo Maria i Feliks Najbarowie
Z Marysi¹ i Felkiem siedzimy przy kawie w ich 

wielopokoleniowym domu przy ul. Gajowej w t. zw. " starym osiedlu", 
znanym te¿ jako osiedle "Okrêtowiec". Na 1-szym piêtrze mieszka córka 
Ania z mê¿em Jarkiem i wnukami Maækiem i Mateuszem, skrzyd³o 
domu zajmuj¹ zaœ najm³odszy syn Pawe³ z ¿on¹ Justyn¹. Do 
domowników nale¿y te¿ sympatyczna labradorka Beza i kot Ry¿yk.

Rodziny Marysi i Felka podzieli³y po wojnie losy jak¿e wielu 
polskich rodzin repatriowanych z kresów dawnej Rzeczpospolitej, a 
nastêpnie rozrzuconych na obszarze ca³ej "nowej" Polski. Rodziców 
Marysi, Bogumi³ê i Zygmunta, wysadzono z kowieñskiego "esze³onu" 
w r. 1945 w Ostródzie, gdzie te¿ w listopadzie przychodzi na œwiat 
Marysia. Dziœ œmieje siê, i¿ ma³o brakowa³o, a urodzi³aby siê w 
transporcie.  Po krótkim pobycie w Ostródzie przenosz¹ siê do Gdañska, 
gdzie ojciec koñczy studia (mechanika) na nowo reaktywowanej 
politechnice, a nastêpnie rozpoczyna pracê w Fabryce Opakowañ 
Blaszanych  popularnej "Blaszance". Zamieszkuj¹ kolejno we 
Wrzeszczu na Liebermana, w Gdañsku na Ch³odnej i Sadowej 
(mieszkanie s³u¿bowe ojca), wreszcie na d³u¿ej, bo a¿ do 1976 r.  na 
Ogarnej. Czasy szkolne Marysi to szko³a muzyczna I-ego stopnia na 
Gnilnej (pewnie st¹d zami³owania muzyczne dzieci) i s³ynna Jedynka, 
gdzie robi maturê w 1963 r. PóŸniej studia  matematyczne na Wy¿szej 
Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, zreszt¹ wspólnie z póŸniejszym 
mê¿em Felkiem. Œlub bior¹ na 4-tym roku studiów w r. 1966 i w  roku 
1969 przychodzi na œwiat Ich pierworodny  Marek. Kolejne dzieci rodz¹ 
siê w 1972  Ania i w 1976  Pawe³; ten ostatni ju¿ jako osowianin. 
Pierwsz¹ pracê podejmuje Marysia w Centralnym Oœrodku 
Konstrukcyjno-Badawczym Przemys³u Okrêtowego w Gdañsku 
przekszta³conym nastêpnie w Centrum Techniki Okrêtowej, póŸniej i 
najd³u¿ej, bo a¿ do r. 1983, pracuje w Zak³adzie Informatyki Przemys³u 
Okrêtowego. Od tego roku rozpoczyna siê jej 20-letni okres pracy 
nauczycielskiej w szkole podstawowej w Osowej. Pocz¹tkowo uczy 
Marysia muzyki, po ukoñczeniu zaœ kursu nauczania podstawowego, 
równie¿ pozosta³ych przedmiotów, w tym matematyki w³¹cznie z 
klasami 8-mymi. Na dobrze zas³u¿on¹ emeryturê przechodzi w r. 2003 
poœwiêcaj¹c swój czas prowadzeniu domu, zw³aszcza zaœ czwórce  
wnuków.

Historia drugiego z ma³¿onków zaczyna siê we wsi £ozy pod 
Wiœniowcem gdzie w maju 1940 r. urodzi³ siê Feliks Najbar. Z okien 
rodzinnego domu  rozpoœciera³ siê piêkny widok na zamek ksiêcia 
Jeremiego Wiœniowieckiego nad Horyniem. Po marszu Pi³sudskiego na 
Kijów w r. 1920 bracia ojca Felka otrzymuj¹ za zas³ugi wojenne po 
kilkanaœcie hektarów ziemi w Krawczykach i Rycerskiej Woli na 
Wo³yniu, a do tego po 10 000 z³otych na zagospodarowanie siê. W 
budowie domów pomaga im 18-letni najm³odszy z braci Wawrzyniec, 
wówczas ju¿ pomocnik stolarski po szkole w Ustianowej k/Ustrzyk Grn. 
W kolejnych latach, pracuj¹c jako stolarz- cieœla, w pobliskich £ozach 
poznaje swoj¹ przysz³¹ ¿onê Aleksandrê. W 1928 pobieraj¹ siê, kupuj¹ 
dzia³kê, a w latach 1936-37 buduj¹ w³asny dom. W lutym 1940 r bracia 
ojca zostaj¹ wywiezieni na Sybir, on sam zaœ jako najm³odszy z 
rodzeñstwa trafia na listê UPA. Po nieudanej próbie zamachu na jego 

¿ycie w r. 1943 ojciec ucieka do Krzemieñca, gdzie po paru tygodniach 
do³¹cza mama z czwórk¹ dzieci. Zimê 1943/44 spêdzaj¹ w Krzemieñcu, aby 
po klêsce Niemców pod Stalingradem wraz z transportami niemieckimi 
salwowaæ siê ucieczk¹ przez Lwów i Przemyœl do Starego S¹cza. Po wojnie 
rodzina powiêksza siê o kolejn¹ trójkê dzieci. Ca³a rodzeñstwo to trzy siostry 
i czterech braci. Kolejne miejsca zamieszkania rodziny Najbarów w 
powojennej Polsce to okolice Barcina (do 1947 r) oraz, tym razem na d³u¿ej, 
¯ary w województwie zielonogórskim. W³aœnie w ¯arach koñczy Felek 
szko³ê podstawow¹ i zawodow¹ szko³ê samochodow¹, kontynuuj¹c 
nastêpnie naukê w Liceum Pedagogicznym w Lubsku. Po jej ukoñczeniu 
rozpoczyna pracê jako WF-ista w macierzystej szkole podstawowej nr. 2 w 
¯arach. W r 1957, jeszcze jako uczeñ Liceum Pedagogicznego, wraz z 
nauczycielem geografii i 8-ma kolegami, uczestniczy Felek w wycieczce 
kolarskiej do Gdañska, która jak siê okaza³o zadecydowa³a o jego dalszych 
losach zawodowych i rodzinnych. Z uwagi na swoje matematyczne 
zainteresowania i predyspozycje w r. 1961 sk³ada papiery na wydziale 
matematyczno-fizyczno-chemicznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w 
Gdañsku. Zamieszkuje w akademiku WSP w BrzeŸnie. W 1967 r koñczy 
studia za specjalizacj¹  informatyka, po czym podejmuje pierwsz¹ pracê w 
COKB jako operator komputerowy, a nastêpnie programista-projektant 
systemów informatycznych. W latach 1976 - 83 pracuje w Gdyni w Zak³adzie 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej jako kierownik dzia³u obliczeñ 
in¿ynierskich. I tu nastêpuje doœæ radykalny zwrot ukierunkowania 
zawodowego Felka. Mieszkaj¹c w Osowej od 7-iu lat, uruchamia w r 1983 
zak³ad fotograficzny i odt¹d, obok nauczycielskich zarobków ¿ony, ta 
w³aœnie dzia³alnoœæ bêdzie podstaw¹ utrzymania jego 5-cio osobowej 
rodziny. Jako fotograf obs³uguje wiêkszoœæ uroczystoœci koœcielnych w 
parafii Chrystusa Zbawiciela, a tak¿e liczne uroczystoœci rodzinne w naszej 
dzielnicy. W tym charakterze bierze równie¿ udzia³ w pracach redakcyjnych 
gazetki parafialnej "Rodzina Osowska". Pewnym uzupe³nieniem 
dzia³alnoœci fotograficznej by³a dla Felka równie¿ praca w szkole 
podstawowej.  Pocz¹tkowo nauka gry w szachy, na pó³ etatu, w m³odszych 
klasach (do dziœ robi to spo³ecznie w oparciu o salkê parafialn¹), nastêpnie 
zaœ, ju¿ na ca³ym etacie, wychowawstwo w klasach sportowych i nauka 
matematyki w klasach starszych.

Obok fotografowania, po przejœciu na emeryturê w r 2000, zaj¹³ siê 
Feliks uprawianiem i propagowaniem turystyki kolarskiej, równie¿ tej 
ukierunkowanej na sanktuaria i miejsca kultu religijnego. Wielokrotnie wraz 
z Panem Andrzejem Balkiem organizowali rowerowe pielgrzymki do 
Czêstochowy, wyprawy kolarskie po kraju (Warmia, Podhale po stronie 
polskiej i s³owackiej, Œciana Wschodnia), a tak¿e jednodniowe pielgrzymki 
do Œw. Wojciecha, Sianowa i Kalwarii Wejherowskiej. W tym roku obok 
Czêstochowy planowana jest wyprawa rowerowa do Bambergu w pó³nocnej 
Bawarii. Ka¿dy powrót do Osowej z licznych wypraw odczuwa zawsze jako 
przyjazd do oazy bezpieczeñstwa i pokoju.

Innym hobby Feliksa jest pszczelarstwo, zaœ od 7 lat gromadzenie 
wszelkiego rodzaju materia³ów dotycz¹cych historii rodziny. 
Pszczelarstwem zajmuje siê ju¿ od æwieræ wieku, a w okresie "prosperity" 
mia³ nawet 10 uli. Zainteresowania histori¹ rodziny zaowocowa³y m.in. 
zorganizowaniem 3-ch zjazdów rodzinnych (w przygotowaniu, za niespe³na 
miesi¹c, czwarty).
         Trzeba dodaæ, ¿e w wyborach Osowianina roku 2007 Feliks owi 
przyznano wyró¿nienie jako znanemu spo³ecznikowi w naszym osiedlu.

 Rozmawia³ i opracowa³ AT

JEZUS  B£OGOS£AWI£ NASZYM  DOMOM
       W bie¿¹cym roku ka¿da z osowskich parafii urz¹dza³a oddzielnie procesje Bo¿ego Cia³a. W naszej parafii Chrystusa Zbawiciela trasa procesji 
przebiega³a od koœcio³a ulic¹ Pegaza, gdzie przy kapliczce by³ pierwszy o³tarz, nastêpnie ulicami: Barniewick¹, Biwakow¹, Balcerskiego, gdzie by³ 
drugi o³tarz, potem Niedzia³kowskiego, znów Biwakow¹, gdzie przy przychodni by³ trzeci o³tarz i ulic¹ Zeusa do czwartego o³tarza  przy koœciele, 
gdzie kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Bogdan.. Przy poszczególnych o³tarzach uroczystoœci uœwietnia³y zespo³y muzyczne: chórek dzieciêcy, zespól  
Allegretto, chór Orszulika i zespó³ Effatha. Procesjê zakoñczy³ ksi¹dz Proboszcz, udzielaj¹c monstrancj¹ b³ogos³awieñstwa ca³emu osiedlu naszej 
parafii. W procesji uczestniczy³a bardzo du¿a liczba  parafian. Dzielnie siê spisywa³a grupa naszych mê¿czyzn z Semper Fidelis, zabezpieczaj¹c 
przejœcie procesji. Poni¿sze zdjêcia wybrano spoœród 140 zdjêæ z galerii “BO¯E CIA£O “  na witrynie  parafialnej www.zbawiciel.gda.pl .
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PIESZO   DO   
SANTIAGO  DE COMPOSTELLA

     W œrodê 4. czerwca w godzinach wieczornych w kawiarence Betania 
odby³o siê spotkanie z pañstwem Magd¹ i Maciejem Przybylskimi, którzy 
opowiedzieli o pielgrzymowaniu swojej rodziny staro¿ytnym szlakiem 
p¹tniczym Europy, zwanym Drog¹ œw. Jakuba do Santiago de 
Compostella. Pañstwo Przybylscy swoj¹ pasjonuj¹c¹ relacjê ilustrowali 
zdjêciami wyœwietlanymi na ekranie. Otó¿, proszê sobie wyobraziæ, 
rodzina ta przeby³a pieszo w tej pielgrzymce w ci¹gu 21 dni ponad 700 
kilometrów. By³o to na prze³omie miesiêcy lipca i sierpnia, a wiêc w 
warnkach upa³ów przekraczaj¹cych 30 stopni Celsiusza. Oczywiœcie, jak 
wynika z relacji ma³¿onków i opinii córki, oprócz wysi³ku i dolegliwoœci 
fizycznych, zebrali w tej pielgrzymce wiele wra¿eñ estetycznych oraz 
przede wszystkim prze¿yæ duchowych. Rodzina ta i jej wielkie 
doœwiadczenie pielgrzymkowe mog¹ byæ zachêt¹ dla rodzin  naszej 
parafii.
       Obecnych na tym udanym spotkaniu by³o 25 osób. Na takie ciekawe 
spotkania z ró¿nymi nietuzimkowymi ludŸmi,jak awizowaliœmy w 
poprzednim numerze biuletynu,  zapraszaæ bêdzie naszych parafian grupa 

I  KOMUNIA  NASZYCH
MILUSIÑSKICH

      W sobotê i niedzielê, 11 i 12 maja w parafii Chrystusa Zbawiciela do 
Sakramentu O³tarza przyst¹pi³o 85 dzieci. Uroczyste Msze œw. 
odprawiane by³y w piêknie udekorowanym koœciele górnym. 
Przygotowaniem dzieci do czynnego  udzia³u w liturgii Eucharystii, a  
tak¿e organizacj¹ i przygotowaniem koœcio³a do tej uroczystoœci 
zajmowa³ siê ksi¹dz Bogdan. 

Proœba Parafialnego Zespo³u CARITAS
  Potrzebny wózek inwalidzki - kontakt tel. 058 55 54 88

20-KROTNY ZYSK!
Czy zdarzy³o Ci siê mieæ taki zysk?
      W³aœnie tak¹ korzyœæ odniesiesz, gdy codziennie odmówisz 1 
dziesi¹tkê ró¿añca  nale¿¹c do Ró¿y Ró¿añcowej. Wtedy ka¿da 
odmówiona dziesi¹tka ró¿añca ( 1 Ojcze Nasz, 10 Zdrowaœ Maryjo, 1 
Chwa³a Ojcu) ma wartoœæ 4 czêœci ró¿añca ( 20 Ojcze Nasz, 200 Zdrowaœ 
Maryjo, 20 Chwa³a Ojcu) dlatego, ¿e Ró¿ê Ró¿añcow¹ stanowi wspólnota 
20 osób modl¹cych siê codziennie 1 dziesi¹tk¹ ró¿añca.
           Ka¿dy mê¿czyzna przewa¿nie sam decyduje o swoim losie, ale ma 
równie¿ du¿y wp³yw na rodzinê, przyjació³, otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ.  
Ró¿aniec jest modlitw¹ o sile egzorcyzmu dla mê¿czyzn 
odpowiedzialnych za ³askê powodzenia swoich bliskich. Dziêki niemu 
mo¿emy zapewniæ sobie lub osobom zmar³ym odpust cz¹stkowy, a nawet 
zupe³ny. Jak wielokrotnie mówi³ Ojciec Œwiêty, by³a to jego ulubiona 
modlitwa, wspania³a w swej prostocie i g³êbi, zarazem prosta i bogata.
         Do tej pory w naszej wspólnocie Parafii Chrystusa Zbawiciela w 
Gdañsku Osowej nie istnieje Ró¿a Ró¿añcowa Mê¿czyzn. Jednak da³o siê 
ostatnio po wielokroæ s³yszeæ zainteresowanie niektórych parafian 
uczestnictwem we wspólnocie, w przypadku jej utworzenia.
          Powszechnie wiadomo, ¿e  modl¹cym siê wspólnie przys³uguj¹ 
obiecane przez Maryjê ³aski takie jak m.in. spe³nienie próœb, 
niedoœwiadczenie gniewu Bo¿ego, nawrócenie, a nawet przeznaczenie do 
nieba.
           Jest to wystarczaj¹ca iloœæ argumentów, a¿eby choæ przez chwilê 
zastanowiæ siê nad przyst¹pieniem do Ró¿y Ró¿añcowej Mê¿czyzn. 
         Ka¿da osoba zainteresowana ewentualnym uczestnictwem, b¹dŸ 
pomoc¹ przy organizacji Ró¿y Ró¿añcowej Mê¿czyzn, jest proszona o 
kontakt pod nr tel. 607-105-138 z Paw³em b¹dŸ 507-043-105 z Marzen¹, 
meil : .

Pawe³ Grabda
marzena278@wp.pl

PARAFIALNY  FESTYN  DZIECIÊCY
  W Dniu Dziecka w niedzielê 1. czerwca ju¿ drugi raz Pañstwo 
Grochowscy zorganizowali w naszej parafii zabawê dla dzieci; tak¿e dla 
ich rodziców, bo jak stwierdziliœmy, du¿a grupa doros³ych obserwowa³a 
wystêpy dzieciêcych zespo³ów tanecznych, gry i zabawy sprawnoœciowe 
dzieci, kupowa³a losy w loterii oraz smakowa³a bigos  i grochówkê.

S³owa Jana Paw³a II
do rodziców dzieci pierwszokomunijnych

wyg³oszone w Zakopanem, 7 czerwca 1997 r.

      (...) Na koñcu pragnê skierowaæ s³owa wdziêcznoœci do rodziców - do 
was, tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosz¹c kiedyœ 
wasze dzieci do chrztu, zobowi¹zywaliœcie siê do wychowania ich w 
wierze Koœcio³a i mi³oœci do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy 
przyst¹pi³y do Komunii œw. s¹ znakiem, ¿e o tym zobowi¹zaniu 
pamiêtacie i szczerze staracie siê je wype³niaæ. Proszê was, nie 
rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzêdzie maj¹ prawo i 
obowi¹zek wychowywaæ swoje dzieci, zgodnie z w³asnymi 
przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mog¹ 
przekazaæ dzieciom i m³odzie¿y niezbêdn¹ wiedzê, ale nie s¹ w stanie daæ 
im œwiadectwa wiary, œwiadectwa rodzicielskiej troski i mi³oœci. Nie 
dajcie siê zwieœæ pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych 
warunków materialnych za cenê waszego czasu i uwagi, które s¹ mu 
potrzebne do wzrastania w “m¹droœci, w latach i w ³asce u Boga i ludzi” (k 
2,52). Jeœli chcecie obroniæ wasze dzieci przed demoralizacj¹ i duchow¹ 
pustk¹, które proponuje œwiat przez ró¿ne œrodowiska, a nawet szkolne 
programy, otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oœci i dajcie im 
przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia (...).
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SPRAWNOŒCI HARCERSKIE cz. 2
        Odcinek ten móg³by byæ te¿ zatytu³owany "Religijnoœæ harcerstwa 
cz. 2" i w ten sposób stanowiæ kontynuacjê artyku³u z Rodziny Osowskiej 
nr 10 /114/ z grudnia 2007 r.
        Istnieje bowiem ca³a gama sprawnoœci harcerskich pog³êbiaj¹cych 
racjonaln¹ wiedzê religijn¹ i potwierdzaj¹cych realne czyny s³u¿by Bogu i 
Koœcio³owi /w tym szerokim, posoborowym rozumieniu/. "Religijne" 
sprawnoœci posiadaj¹ dwa zasadnicze rodowody: pierwszym z nich jest 
dzia³alnoœæ kapelanów harcerskich w œwieckich zwi¹zkach ruchu 
harcerskiego, we wszystkich licz¹cych siê organizacjach harcerskich. 
Drugim- to dzia³alnoœæ Harcerskich Krêgów Kleryckich w Seminariach 
Duchownych, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych. Obie grupy 
œrodowiskowe wiele swoich sprawnoœci ³¹cz¹ z Bia³¹ S³u¿b¹. 
Wspó³czesna Bia³a S³u¿ba powsta³a podczas pielgrzymki Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II w czerwcu 1983 r., w ramach ZHP- od³amu "niepokornych", 
jako demonstracja wiernoœci Koœcio³owi i sprzeciwu wobec decyzji w³adz 
PRL-u o rozwi¹zaniu w stanie wojennym, powsta³ych w okresie 
"Solidarnoœci" w 1980 r., Kó³ Instruktorów Harcerskich Andrzeja i Olgi 
Ma³kowskich /KIHAM-ów/. By³a reaktywacj¹ s³u¿by harcerskiej w 
Polsce sprzed II.wojny œwiatowej i nawi¹zaniem do s³u¿by skautów na 
ca³ym œwiecie w czasie uroczystoœci koœcielnych gromadz¹cych t³umy 
wiernych. Ka¿dy z nas, który pielgrzymowa³ do sanktuariów polskich /np. 
Czêstochowy/ czy zagranicznych /np. Lourdes lub Fatimy/, zetkn¹³ siê 
tam ze s³u¿b¹ porz¹dkow¹, sanitarn¹, informacyjn¹ itp. pe³nion¹ przez 
umundurowanych harcerzy i skautów.
        Od 1983 r. ka¿da pielgrzymka Ojca Œwiêtego do Polski by³a 
obs³ugiwana przez Bia³¹ S³u¿bê po³¹czonych si³ i œrodków ZHP i ZHR 

oraz pozosta³ych organizacji harcerskich. Za tê  s³u¿bê harcerki i harcerze 
mogli otrzymaæ Sprawnoœæ Bia³ej S³u¿by, niezale¿nie od zaliczania 
przedtem lub w trakcie jej trwania sprawnoœci specjalistycznych z 
zakresu samarytanki, terenoznawstwa, ³¹cznoœci, pomocy osobom 
niepe³nosprawnym, starszym lub opieki nad dzieæmi. ZHR, poza tym, 
wprowadzi³ w 2005 roku okolicznoœciow¹ Sprawnoœæ "Ostatnia Bia³a 
S³u¿ba". Dokonywa³a siê ona przed i dnia 8. kwietnia 2005 r. zarówno w 
Rzymie jak i w Polsce  w czasie uroczystoœci ¿a³obnych po œmierci 
Papie¿a Jana Paw³a II.
        Z innych sprawnoœci "religijnych", a s¹ ich dziesi¹tki, warto 
wymieniæ Sprawnoœæ PATRON, która istnieje we wszystkich czterech 
kategoriach trudnoœci. Np. w trzecim stopniu wymagania s¹ nastêpuj¹ce: 
1.Zna ¿yciorys b³. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i potrafi 
wyt³umaczyæ jakie znaczenie w Jego ¿yciu odegra³o harcerstwo oraz 
wyjaœniæ rolê patrona jako wzorca w ¿yciu cz³owieka. 
2. Nawiedzi³ symboliczny grób B³ogos³awionego w Toruniu, miejsce 
Jego s³u¿by na przyk³ad. Che³m¿ê lub muzeum obozu koncentracyjnego 
Dachau,  gdzie poniós³ œmieræ. 
3. Organizowa³ lub uczestniczy³ w niesieniu  pomocy potrzebuj¹cym. 
4. Regularnie przez miesi¹c czyta³ codziennie fragment Ewangelii œw. 
£ukasza.                    
5. Uczestniczy³ w pielgrzymce i korzysta z regularnej pos³ugi sta³ego 
spowiednika i ewentualnie  kierownika duchowego. 
  Harcerze-ministranci mog¹ zaliczyæ sobie m.in. Sprawnoœæ 
MINISTRANT.
    Harcerze-klerycy maj¹ do dyspozycji kilka grup sprawnoœci, które 
stanowi¹ pog³êbienie wiary oraz wiedzy i praktyki przydatnej w s³u¿bie 
kap³añskiej. S¹ to sprawnoœci w takich dziedzinach jak: biblistyka, 
teologia, filozofia, duszpasterstwo, duchowoœæ, liturgia, zdobnictwo. 
Harcerki i harcerze œwieccy w ZHR, za zgod¹ dru¿ynowego, mog¹ 
równie¿ zdobywaæ niektóre z tych sprawnoœci. Zainteresowani mog¹ 
zapoznaæ siê ze szczegó³owymi wymaganiami wywo³uj¹c na portalu

 has³o "Sprawnoœci harcerskie dla kleryków". Polecam: 
bardzo ciekawe !!!

                                                                            Mieczys³aw Czajkowski   

 
www.zhr.pl

DZIEÑ SKUPIENIA  
Parafialnych Zespo³ów CARITAS

      W  œwiêto Nawiedzenia œw. El¿biety przez Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê 
czyli 31 maja, Archidiecezjalna CARITAS zorganizowa³a w oœrodku 
kolonijnym w pobliskim Warzenku Dzieñ Skupienia dla wolontariuszy z 
Parafialnych Zespo³ów CARITAS. U¿ywany niekiedy zwrot  o 
"³adowanie akumulatorów"w pe³ni oddaje charakter tego dnia. Poza 
zajêciami modlitewnymi, jak Msza Œw, 
Anio³ Pañski, Ró¿aniec, Koronka do 
Bo¿ego Mi³osierdzia i nabo¿eñstwo 
majowe by³ równie¿ czas na bardzo 
pouczaj¹ce rozwa¿anie poprowadzone 
przez Dyrektora Archidiecezjalnego 
CARITAS ks. I. Bratke na temat 
z a w i e r z e n i a  B o g u  d z i a ³ a ñ .  
Rozwa¿anie oparte by³o na fragmencie 
E w a n g e l i i  p r z e d s t a w i a j ¹ c y m  
Zwias towanie  i  Nawiedzenie .  
Podstawowym przes³aniem tych 
wydarzeñ dla nas i naszych dzia³añ 
dzisiaj, powinno byæ bezgraniczne 
zawierzenie Bogu na wzór Maryi przy 
czym jakby zewnêtrznym tego 
wyrazem ma byæ powtarzanie   np  
aktu strzelistego czy konkretnego 
wezwania z litanii loretañskiej. Chodzi o to, aby to, co nas spotyka w ci¹gu 
ka¿dego dnia i nasze dzia³ania z tym zwi¹zane, by³o naprawdê 
zakotwiczone w Bogu za poœrednictwem Najœwiêtszej Maryi Panny. 
Oczywiste jest , ¿e na zawierzeniu Bogu nie mo¿na ¿adnej sprawy 
zakoñczyæ.  Dzia³aæ nale¿y tak, jak gdyby wszystko zale¿a³o  od nas 
natomiast modliæ siê  tak  jak gdyby wszystko zale¿a³o by od Pana  Boga.  
Zasada jest  znana od dawna i równie¿ od dawne znane sa trudnoœci z jej 
realizacj¹..
    Czêœæ Dnia Skupienia poœwiêcona by³a sprawom równie trudnym co i 
ma³o znanym, a mianowicie  Dyrektor Oœrodka Rehabilitacyjno 
Edukacyjno - Wychowawczego im. œw. Stanis³awa Kostki prowadzonego 

przez CARITAS w  Tr¹bkach Wielkich, Pani Patrycja Osiñska mówi³a o 
problemach  zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieæmi niepe³nosprawnymi 
intelektualnie. Nie sposób nie zwróciæ uwagi na okolicznoœæ, ¿e tak 
ciep³o, z takim znawstwem i z takim zaanga¿owaniem o tych problemach 
mówiæ potrafi naprawdê niewielu ludzi. W ustach Pani Dyrektor zwrot 
"Moje dzieci" odnosz¹cy siê do dzieci z oœrodka nie mia³ w sobie nic ze 
sztucznie ugrzecznionego lecz by³ autentycznie szczery. Problemy 
podnoszone przez Pani¹ Dyrektor mia³y przede wszystkim uczuliæ 

wolontariuszy na problemy rodzin z 
takimi dzieæmi. Szczególnego wysi³ku 
wymaga zmiana klimatu wokó³ takich 
rodzin, które nierzadko borykaj¹ siê z  
problemem  wstydu rodziców  na czym 
cierpi¹ oczywiœcie przede wszystkim 
dzieci pozbawiane wskutek tego szans na 
jakikolwiek rozwój.
    Rozmowa na temat opieki nad 
niepe³nosprawnymi intelektualnie 
dzieæmi nie mog³a  pomin¹æ takich 
tematów jak pytanie: dlaczego odnosi siê 
wra¿enie, ¿e liczba takich dzieci 
powiêksza siê, czy te¿ problem 
macierzyñstwa w odniesieniu do osób 
niepe³nosprawnych intelektualnie.
     Tak wiêc Dzieñ Skupienia 
wolontariuszy z Parafialnych Zespo³ów 

CARITAS zachêci³ zapewne  do doœæ szczególnych przemyœleñ i chyba 
dodatkowo umotywowa³ do dalszego dzia³ania.
       Uczestnictwo w organizowanych przez Archidiecezjaln¹ CARITAS 
spotkaniach szkoleniowo - motywacyjnych wolontariuszy pozwala 
zaryzykowaæ twierdzenie,  ¿e dzia³alnoœæ charytatywna dla uzyskania 
niezbêdnej skutecznoœci nawet na poziomie parafii powinna coraz  
czêœciej byæ wspomagana prze profesjonalistów gdy¿ oparcie tej 
dzia³alnoœci wy³¹cznie na wolontariacie i spontanicznoœci  mo¿e utrwalaæ 
pewne patologie. Twierdzenie na pewno kontrowersyjne, ale mo¿e warte 
dyskusji. 
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