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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W NASZEJ PARAFII

24 - 27 Luty 2008
Œrod¹ Popielcow¹ rozpoczêliœmy Wielki Post. Zgodnie z zaleceniami 

Koœcio³a prze¿yjmy dni Wielkiego Postu odnawiaj¹c ³askê Chrztu œw., i d¹¿¹c do 
wewnêtrznej przemiany, czyli nawrócenia i pokuty, "aby dziêki temu z 
podnios³ym i otwartym sercem przyst¹piæ do radoœci Niedzieli 
Zmartwychwstania" (KL110).

Wielk¹ i wszechstronn¹ pomoc¹ dla nas wszystkich w tym okresie 
bêd¹  Rekolekcje Wielkopostne. Oto kalendarz Rekolekcji:

Niedziela ( 24 luty )
307   doroœli
309   m³odzie¿

3010   doroœli
3011   dzieci
0012   doroœli
4515   Gorzkie ¯ale
0016   doroœli

Poniedzia³ek ( 25 luty )
008   doroœli

0010   dzieci klasy IV-VI
0011   m³odzie¿ gimnazjalna
0012   dzieci klasy 0-III
0016   Nabo¿eñstwo
0017   doroœli
0018   doroœli
3019   m³odzie¿ licealna i akademicka

Wtorek ( 26 luty )
008   doroœli

0010   dzieci klasy IV-VI
0011   m³odzie¿ gimnazjalna
0012   dzieci klasy 0-III
0016   Nabo¿eñstwo
0017   doroœli
0018   doroœli
3019   m³odzie¿ licealna i akademicka

Œroda ( 27 luty )
008   doroœli

0010   dzieci klasy IV-VI
0011   m³odzie¿ gimnazjalna
0012   dzieci klasy 0-III
0016   Nabo¿eñstwo
0017   doroœli
0018   doroœli
3019   m³odzie¿ licealna i akademicka

    Rekolekcje przeprowadzi Ks. Arkadiusz Æwikliñski z Pelplina. 
Serdecznie zapraszamy i ¿yczymy bogatych owoców zebranych na 
Rekolekcjach.

Drogich Parafian zapraszaj¹ Ojciec Rekolekcjonista  i Wasi Duszpasterze
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Foto F. NajbarPrzygotowanie jednego z wywiadów

Pytania, odpowiedzi...rozmowy...
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Sprawiedliwoœci S³oñce, Chryste,
Gdy jasnoœæ dnia przywracasz ziemi,
Niechaj ust¹pi mrok duchowy
I œwiat³oœæ cnoty nas nape³ni.

Kiedy nam dajesz czas sposobny,
Pokut¹ natchnij nasze serca;
Nawróæ dobroci¹ grzesznych ludzi,
Znoszonych d³ugo z cierpliwoœci¹..

Pomó¿ okupiæ szczer¹ skruch¹
Bezmierne winy wobec Ciebie;
Wiêksze jest od nich mi³osierdzie,
Przez które grzech odpuszczasz wszelki.

Dzieñ siê przybli¿y³, dzieñ Twój, Panie,
A jego blask odnawia wszystko,
I wielka radoœæ nas ogarnia,
Bo w nim znajdziemy Twoj¹ ³askê.

Bo¿e jedyny w Trójcy Œwiêtej,
Niech Tobie bêdzie czeœæ i chwa³a,
My zaœ, przez ³askê odrodzeni,
Wielbimy Ciebie now¹ pieœni¹. Amen.

Hymn  z Liturgii Godzin
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kaplicy parafialnej i w najbli¿szym s¹siedztwie terenu budowy 
obecnego koœcio³a, gdzie ju¿ od 1980 r. energicznie dzia³a ksi¹dz proboszcz 
Henryk Bietzke. Pan Jerzy szczególnie mocno podkreœla bardzo dobr¹ 
wspó³pracê z ksiêdzem  proboszczem w czasie  budowy, zarówno koœcio³a 
jak i osiedla domów jednorodzinnych w ramach Spó³dzielni 
Mieszkaniowej, której by³ Prezesem w latach od 1986 do 2000. 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Pegaz" w Gdañsku mia³a za zadanie 
wspomaganie swoich cz³onków w budowie 32 domów jednorodzinnych w 
zabudowie bliŸniaczej i jednego domu  jednorodzinnego. Spó³dzielnia, 
któr¹ Pan Jerzy kierowa³, by³a jednoczeœnie inwestorem zastêpczym dla 
UM w Gdañsku i prowadzi³a kompleksowe uzbrojenie terenu osiedla, w 
tym budowy ulic z chodnikami i parkingami  takich jak: Pegaza, Posejdona, 
Perseusza i ca³ej Zeusa.

Po ukoñczeniu budowy domu z zapleczem na prowadzenie 
dzia³alnoœci poligraficznej, pp. Staniszewscy przenosz¹ siê do Osowy, aby 
w roku 1990 oficjalnie otworzyæ drukarniê o dŸwiêcznej nazwie ES-GRAF 
(www.es-graf.pl). Poniewa¿ Pan Jerzy wci¹¿ jeszcze pracowa³ w drukarni 
pañstwowej, przez okres pierwszych dwóch lat zak³ad samodzielnie 
prowadzi³a Pani Janina. W tym czasie Pañstwo Staniszewscy maj¹ ju¿ 
dwójkê dzieci: 7-letni¹ Dominikê i 2-letniego Daniela. W okresie studiów 
uniwersyteckich Dominika przez 3 lata "dorabia³a" sobie jako 
"Pogodynka" w Telewizji Gdañsk, obecnie zaœ jako absolwentka Wydzia³u 
Prawa UG robi uprawnienia radcowskie. Dwudziestoletni dziœ Daniel, id¹c 
w œlady ojca, w tym roku koñczy Technikum Poligraficzne.Planuj¹c studia 
o profilu graficzno-informatycznym, przygotowuje siê do przejêcia w 
przysz³oœci za³o¿onej przez rodziców Firmy, o uznanej ju¿ renomie.  

W ci¹gu 18 lat dzia³alnoœci drukarni "ES-GRAF" zmieni³o siê 
zarówno zaplecze techniczne jak i potencja³ ludzki drukarni. Obecnie 
zak³ad zatrudnia 5 osób dysponuj¹c nowoczesnymi maszynami 
drukarskimi wyprodukowanymi w Heidelbergu (Niemcy). W najbli¿szym 
zaœ czasie planuje wejœcie w now¹ komputerow¹ technologiê CTP 
wykonywania matryc drukarskich. Jako ciekawostkê warto dodaæ, i¿ przy 
wejœciu do drukarni (w przeszklonym korytarzu) stoi naturalnej wielkoœci 
"figura" wynalazcy druku Guttenberga, strzeg¹c niejako zarówno zak³adu 
pracy jak i domostwa.

Wartym podkreœlenia  w dzia³alnoœci Pañstwa Staniszewskich 
jest fakt, i¿ od samego pocz¹tku, czyli od Bo¿ego Narodzenia 1990r,  
drukuj¹ oni ca³kowicie bezinteresownie i na w³asnym papierze gazetkê 
parafialn¹ "Rodzina Osowska", zawsze s³u¿¹c pomoc¹ w tym wzglêdzie 
redaktorowi naczelnemu gazetki Panu  Jurankowi.

Na zakoñczenie nie sposób nie wspomnieæ o zainteresowaniach 
poza zawodowych  bohaterów tej notatki,  tj. aktywnoœci fizycznej 
zarówno w lecie (wind surfing na Pó³wyspie Helskim), jak i w zimie 
(narciarstwo zjazdowe na trasach zarówno krajowych jak i zagranicznych) 
oraz  tenis sto³owy. Dodatkowo Pan Jerzy pasjonuje siê jazd¹ turystyczn¹ 

3na motocyklu  marki Honda Valkyrie o pojemnoœci 1500 cm , pe³ni¹c 
za razem funkc jê  P rezyden ta  K lubu  JeŸdŸców Pó ³nocy  
(www.valkyrie.com.pl), tej niemal kultowej marki motocykla. W maju br. 
organizuje on, wraz z innymi cz³onkami Klubu Pó³nocnego, wyjazd na 
miêdzynarodowy zlot  motocykli Honda Valkyrie w Niemczech.

Rozmawia³ i zanotowa³ Andrzej Tele¿yñski     

DRUKARNIA W CIENIU 
KOŒCIO£A

Wychodz¹cym g³ównym wyjœciem z koœcio³a p.w. Chrystusa 
Zbawiciela w Osowie  rzuca siê w oczy wielki szyld “ES-GRAF” 
umieszczony w ci¹gu budynków dok³adnie naprzeciw koœcio³a. To 
w³aœnie tu, ju¿ od 18 lat (od 1990r.), mieœci siê i dzia³a drukarnia 

prowadzona przez Pañstwo Jerzego i Janinê Staniszewskich.
Oboje Pomorzacy. Jerzy, absolwent Szko³y Poligraficznej, 

urodzi³ siê w 1959 r. w Gdañsku , zaœ jego ¿ona, Janina, pochodzi z 
Bytowa. Po ukoñczeniu Technikum Poligraficznego, pierwsz¹ pracê 
podejmuje Pan Jerzy w Gdañskich Zak³adach Graficznych przy Placu 
Wa³owym w Gdañsku. Podczas zasadniczej s³u¿by wojskowej zostaje 
oddelegowany do pracy w drukarni przy KWP w Gdañsku, gdzie pracuje 
do 1992 r.

Nadchodzi rok 1986, kiedy pañstwo Staniszewscy decyduj¹ siê 
rozpocz¹æ budowê w³asnego domu w....Osowie, na przeciw ówczesnej 

Z cyklu:  POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN
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ZAPROSZENIE
Jeœli nie wierzysz, ¿e Bóg Ciê kocha,

Jeœli boisz siê o swoj¹ przysz³oœæ,
Jeœli Twoje ma³¿eñstwo prze¿ywa kryzys,

Jeœli nie czujesz siê zrozumiany przez bliskich,
Jeœli jesteœ obci¹¿ony i udrêczony,

Jeœli rodzice Ciê nie rozumiej¹,
Jeœli szukasz sensu ¿ycia,

Jeœli czujesz siê osamotniony,
Jeœli chcesz pójœæ drog¹ nawrócenia,

Jeœli chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiarê,

przyjdŸ i pos³uchaj katechez:
30od 18 lutego 2008 r. w poniedzia³ki i œrody o godzinie 19  w 

koœciele p.w. œw. Jakuba  przy  Katedrze  Oliwskiej.

Ksi¹dz Proboszcz i katecheci z Drogi Neokatechumenalnej

I N F O R M A C J A
Katolickiego Stowarzyszenia Œpiewaczego i Muzycznego

im. ks. prof. Józefa Orszulika w Gdañsku

       Stowarzyszenie nasze, dzia³aj¹c zgodnie ze swoim statutem, jest 
aktywnym organizatorem wielu imprez, koncertów i wystêpów 
maj¹cych na celu propagowanie ró¿nych form muzyki wokalnej i 
instrumentalnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem utworów o 
charakterze religijnym i patriotycznym. Nasza dzia³alnoœæ ma na celu 
podtrzymywanie polskich i katolickich tradycji, a tym samym 
kszta³towanie w³aœciwych postaw wœród naszej m³odzie¿y i ca³ego 
spo³eczeñstwa. Dotychczasowe osi¹gniêcia pozwoli³y na uzyskanie 
przez nasz chór statusu organizacji po¿ytku publicznego, co pozwala 
zwróciæ siê do Pañstwa o dokonanie odpisu z Waszego podatku 
dochodowego  w  wysokoœci  1%  tego  podatku.
       Celem przekazania nam 1% podatku dochodowego wystarczy 
wpisaæ w odpowiedni¹ rubrykê rocznego zeznania podatkowego nasz¹ 
nazwê: Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze i Muzyczne im. ks. 
prof. J. Orszulika  oraz  nasz  numer  KRS:   0000280249.
       Licz¹c na Pañstwa poparcie naszej dzia³alnoœci, z góry dziêkujemy 
za podjêcie decyzji przekazania na nasz¹ rzecz tej skromnej czêœci 
Waszego dochodu.

Cz³onkowie Stowarzyszenia

Foto: F. Najbar

2   RODZINA   OSOWSKA  NR 2  (116)                                                                                           



tak niewygodne tematy jak ostatnio sprawa ratyfikacji traktatu 
europejskiego odbieraj¹cego krajom cz³onkowskim suwerennoœæ, 
stanowi¹ prawdopodobnie g³ówny powód zwalczania RADIA MARYJA i 
TV TRWAM przez liberalne oœrodki w³adzy. Zwrócono przy tym uwagê, 
¿e do zwalczania tego katolickiego œrodka przekazu wykorzystuje siê 
g³ównie zarzut antysemityzmu, gdy¿ Radio Maryja , TV TRWAM i Nasz 
Dziennik s¹ jedynymi œrodkami przekazu zwracaj¹cymi uwagê Polaków 
na kampaniê prowadzon¹ przeciwko Polsce przez œwiatowe organizacje 
¿ydowskie, usi³uj¹ce wymusiæ na Polsce wielomiliardowe odszkodowanie 
za mienie rzekomo pozostawione w Polsce przez ¯ydów. Zwrócono przy 
tym uwagê na okolicznoœæ, ¿e o odszkodowanie nie wystêpuj¹ pojedynczy 
obywatele lecz organizacje, które nigdy w Polsce maj¹tku nie mia³y i mieæ 
nie  mog³y.
4. Oddzielny aspekt stanowi zwalczanie Radia Maryja i TV TRWAM przez 
liberalne media wyra¿aj¹ce oczywiœcie wolê swoich mocodawców. 
Zmiana ekipy rz¹dz¹cej przyczyni³a siê do tego, ¿e do nieprzyjaznych, a 
nawet wrêcz wrogich dzia³añ, wykorzystuje siê ró¿ne instytucje rz¹dowe z 
natury swej zobowi¹zane do poszanowania prawa. 
     Temat dotycz¹cy zwalczania Radia Maryja i TV TRWAM 
zaakcentowano przede wszystkim dlatego, ¿eby podkreœliæ, ¿e 
szczególnym z³em jest poparcie przez katolików, a nawet ludzi Koœcio³a, 
œrodowisk wrogich katolickim mediom. Poparcie to wynika z masowego 
czytelnictwa wydawnictw oraz odbioru kana³ów telewizyjnych niewiele 
lub nic nie maj¹cych wspólnego ani z Koœcio³em ani z polskim interesem 
narodowym. Jest to szczególnie bolesne, bo dowodzi zobojêtnienia lub 
niezrozumienia tego, co dla nas jako narodu jest naprawdê wa¿ne.
        Obecnoœæ  na spotkaniu zaledwie jednej osoby reprezentuj¹cej nurt 
krytyczny wobec Radia Maryja i TV TRWAM si³¹ rzeczy nie mog³a 
o¿ywiæ wymiany zdañ tym bardziej, ¿e osoba  ta lojalnie uprzedzi³a, ¿e nie 
s³ucha Radia Maryja i nie ogl¹da TV TRWAM, a swoj¹ opiniê opiera na 
us³yszanym kiedyœ zdaniu jednego z telefonuj¹cych s³uchaczy. Z 
oczywistych wiêc powodów opinia oparta na takiej podstawie by³a ma³o 
wiarygodna.
        Wymiana pogl¹dów w czasie tego spotkania pozwala sformu³owaæ 
jeszcze jedno, niejako poza - merytoryczne (w stosunku do tematu 
spotkania) spostrze¿enie. Otó¿ uczestnicy wymiany zdañ próbowali 
"przemycaæ" do dyskusji tematy zupe³nie lub bardzo luŸno zwi¹zane z 
tematem spotkania. Wprowadza³o to do wymiany zdañ chwilowo pewne 
napiêcia, ale wa¿niejsze wydaje siê stwierdzenie, ¿e  mo¿e to œwiadczyæ o 
braku jakiegoœ regularnego forum wymiany pogl¹dów na tematy budz¹ce 
szersze zainteresowanie. Szczególnie wa¿ne by³yby zapewne tematy, 
które nie znajduj¹ dostatecznego wyjaœnienia w mediach 
wielkonak³adowych. W naszych  osowskich warunkach tematem 
interesuj¹cym mo¿e byæ na przyk³ad sprawa wzajemnej relacji Ewangelii i 
ideologii liberalnej. Mo¿e ktoœ podejmie siê zorganizowania  takiej 
debaty?

AB

MOJE   WIDZENIE  RADIA   
MARYJA i TV TRWAM

         W czasie comiesiêcznych spotkañ grupy parafian pod has³em 
APOSTOLAT MARYJNY po³¹czonych z udzia³em we Mszy œw. 
sprawowanej w intencji Radia Maryja i TV TRWAM coraz trudniej by³o 
unikn¹æ bie¿¹cych tematów spo³êczno-politycznych. Postanowiono wiêc, 
tytu³em próby, wprowadziæ tzw. kwadrans spo³eczny, czyli w programie 
ka¿dego spotkania przewidzieæ rozmowy na okreœlony wczeœniej temat. 
Spotkanie w drug¹ œrodê lutego by³o pierwszym spotkaniem z 
programowo przewidzianym kwadransem spo³ecznym, przy czym zosta³ 
on zainspirowany wizyt¹ TV TRWAM w naszej parafii. Aby w wymianie 
zdañ reprezentowane by³y ró¿ne punkty widzenia, poza ogólnym 
zaproszeniem w ramach og³oszeñ parafialnych, rozprowadzono oko³o 20 
zaproszeñ pomiêdzy osoby, co do których przewidywano, ¿e mog¹ 
wymianê zdañ uczyniæ interesuj¹c¹.
         Z zaproszeñ skorzysta³o jednak bardzo niewiele osób, wobec czego 
wymiana zdañ mia³a doœæ jednostronny charakter. Zwrócono w niej uwagê 
na takie aspekty dzia³alnoœci Radia Maryja i TV TRWAM jak:
1.Rozbudzanie aktywnoœci modlitewnej s³uchaczy oraz budowanie 
poczucia wspólnoty poprzez telefoniczny udzia³ w prowadzeniu 
modlitwy. Podkreœlono przy tym, ¿e nie ma takiego œrodka przekazu, który 
stwarza s³uchaczom mo¿liwoœæ uczestniczenia w tak urozmaiconych 
formach modlitwy jak np. Liturgia Godzin, ró¿aniec, pacierz poranny, 
udzia³ w transmisji Mszy œw z homili¹, medytacja i modlitwa Anio³ Pañski, 
koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia itp. itd. Szczególn¹ uwagê zwrócono na 
fakt tworzenia przez Radio Maryja mo¿liwoœci wspólnotowej modlitwy 
ludziom chorym, niesprawnym czy mieszkaj¹cym bardzo daleko od 
koœcio³a oraz Polakom rozrzuconym po ca³ym œwiecie.
2. Informowanie o ¿yciu Koœcio³a oraz g³oszenie nauki Koœcio³a. W tym 
obszarze dzia³ania Radio Maryja i TV TRWAM znowu jest jedynym 
œrodkiem przekazu, w którym codziennie mo¿na wys³uchaæ katechezy. A 
s¹ to katechezy redemptorystów zwi¹zanych z tym œrodkiem przekazu ale 
równie¿ katechezy Jana Paw³a II i Benedykta XVI, katechezy polskich 
biskupów z cyklu z Koœcio³em w III tysi¹clecie. S¹ to równie¿ katechezy  -
wyk³ady g³oszone przez wyk³adowców wy¿szych uczelni katolickich,  
specjalistów z ro¿nych dziedzin nauczania Koœcio³a. Audycje z tego 
zakresu emitowane s¹ bior¹c pod uwagê  ro¿ne grupy wiekowe s³uchaczy.
3.Informowanie o sprawach gospodarczo-spo³eczno-politycznych. W tym 
zakresie uczestnicz¹cy w spotkaniu zwrócili uwagê na prezentowaniu w 
Radiu Maryja i TV TRWAM pogl¹dów wielu ludzi uczonych i 
specjalistów przedstawiaj¹cych bardzo szerokie spektrum wiedzy. 
Natomiast informacje z ¿ycia spo³eczno-politycznego, czêsto piêtnuj¹ce 
niezgodnoœci lansowanych zasad ¿ycia spo³ecznego z nauczaniem 
Koœcio³a (jak choæby wszelkie wynaturzenia w dziedzinie ludzkiej 
p³ciowoœci), czy pomijane przez  media komercyjne, a nawet publiczne, 

We wtorek  dnia 12. lutego w naszej parafii odby³a siê 
ceremonia udzielenia sakramentu bierzmowania m³odzie¿y gimnazjalnej. 
Ponad setka kandydatów otrzyma³a charyzmaty Ducha Œwiêtego z r¹k 
ks.bp. Ryszarda Kasyny. Z pewnym lêkiem podchodzi³em do tegorocznej 
uroczystoœci, gdy¿ czas przygotowania by³ nieco skrócony przez okres 
kolêd, a potem czas ferii zimowych. Dlatego tym bardziej by³em pe³en 
podziwu patrz¹c na nasz¹ m³odzie¿, która z wielka powag¹ i poczuciem 
wielkoœci chwili prze¿ywa³a eucharystiê, a potem moment otrzymywania 
sakramentu. Dzisiaj ju¿ bardzo spokojny i zadowolony pragnê szczerze 
podziêkowaæ wszystkim, bez których udzia³u owa uroczystoœæ nie 
mia³aby tak piêknego przebiegu. 

Wielkie wyrazy uznania kierujê wobec samej m³odzie¿y za 
serce i w³o¿ony trud we wszystkie nasze spotkania formacyjne i 
przygotowawcze. W sposób szczególny pragnê podziêkowaæ ks. 
Bogdanowi oraz ca³ej s³u¿bie o³tarza za wielk¹ dba³oœæ o szczegó³y i 
poprawnoœæ liturgiczn¹. Wyrazy wdziêcznoœci kierujê do zespo³u 
m³odzie¿owego Effatha za to, ¿e jak co roku swoim œpiewem nie tylko 
uœwietnili i ubogacili trwaj¹c¹ ceremoniê, ale porwali chyba wszystkich 
jej uczestników. Kolejne podziêkowania kierujê wobec pana Henryka 
Dawidowskiego oraz pani El¿biety Halman, którzy zajêli siê dekoracj¹ 

kwiatow¹. Trzeba wielkiego wyczucia ¿eby w czasie wielkiego 
postu nie ulec pokusie przesady,  która by³aby czymœ  nie na  miejscu..

Po raz kolejny chylê czo³o przed panem Feliksem Najbarem, 
który z wielk¹ pasja i bezinteresownie zawsze zabiega o to, by odbyta 
ceremonia zosta³a uwieczniona na fotografiach, które zawsze s¹ 
najpiêkniejsz¹ pami¹tk¹ 

Dalszy ci¹g na stronie 4

BIERZMOWANIE
W  PARAFII
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Aktualnoœci harcerkie- luty 2008 r.
       Mia³o byæ o systemie sprawnoœci harcerskich, ale na prze³omie roku 
2007/2008 nast¹pi³y i nastêpuj¹ tak wa¿ne wydarzenia, ¿e trzeba je naszej 
m³odzie¿y i czytelnikom opisaæ, a przynajmniej zasygnalizowaæ. Na 
system sprawnoœci przyjdzie jeszcze czas!
       Po zesz³orocznym jubileuszu 100.lecia powstania œwiatowego 
skautingu polskie harcerstwo przygotowuje siê do 100. lat swojego 
istnienia. 7 lutego br. Senat RP przyj¹³ Uchwa³ê /patrz Monitor Polski/ o 
ustanowieniu roku 2008 rokiem Twórców polskiego harcerstwa - Rokiem 
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. Ich ¿yciorysy s¹ ogólnie dostêpne w 
encyklopedii i w internecie (np. skrócona wersja harcerska na stronie:

 Uchwa³a Senatu, podjêta na 
uroczystej sesji, z udzia³em przedstawicieli ZHP, ZHR i SHK "Zawisza" 
stwierdza m.in. : "...Senat czyni to pe³en uznania dla dzia³alnoœci 
polskiego harcerstwa, którego 100. rocznica powstania przypada w 2010 
roku, dla jego wartoœci wychowawczych, które kszta³towa³y przez ca³y 
wiek dwudziesty oraz kszta³tuj¹ nadal osobowoœci i postawy etyczne 
kolejnych pokoleñ polskiej m³odzie¿y w duchu s³u¿by i braterstwa. 
Harcerki i harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny 
wielokrotnie zdali egzamin z patriotyzmu i postaw obywatelskich…"
       Drugim-pañstwowym- b.wa¿nym wydarzeniem jest objêcie w lutym 
2008 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Honorowego 

 
www.um.bielsko.pl/zhr/zyciorysy.htm).

Protektoratu nad ruchem harcerskim, o co zgodnie wyst¹pi³y wszystkie 
organizacje: ZHP, ZHR, SKH "Zawisza" oraz SH (Stowarzyszenie 
Harcerskie, skupiaj¹ce drobniejsze, samodzielne zwi¹zki). Dotychczas 
obowi¹zywa³ PRL-owski protektorat prezydenta- tylko w stosunku do ZHP. 
Rozszerzenie protektoratu na wszystkie organizacje harcerskie sankcjonuje 
demokratyczn¹ wieloœæ w jednoœci i zapewnia równoprawne traktowanie 
wszystkich zwi¹zków harcerek i harcerzy przez instytucje pañstwowe. Przy 
tej okazji trzeba przypomnieæ, ¿e ju¿ w 2002 roku Papie¿ Jan Pawe³ II da³ 
wzór takiego Protektoratu, ustanawiaj¹c dla ca³ego polskiego harcerstwa 
wspólnego Patrona- b³. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (jego 
relikwie znajduj¹ siê w o³tarzu naszego dolnego koœcio³a!). Uroczystoœæ 
patronalna w Pa³acu Prezydenckim zosta³a przewwidziana, z licznym 
udzia³em harcerek i harcerzy z kraju i emigracji, w³aœnie w przeddzieñ 
obchodu wspomnienia b³. ks. Frelichowskiego, tj. w dniu 22 lutego br.
  Mniej ogólne, bo w ramach jedynie Zwi¹zku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, ale nie obojêtne dla naszego œrodowiska osowskiego, 
by³y dwa mi³e wydarzenia. ̄ eñska dru¿yna harcerek ZHR, od wrzeœnia ub. 
roku jest ju¿ nie "próbn¹" lecz 28.Gdañsk¹ Dru¿yn¹ Harcerek ZHR "Iskra", 
w ramach Szczepu Morena. Prowadzi j¹ instruktorka z tego Szczepu, dhna 
Anna Kaczyñska (dla zainteresowanych nr tel.kom.0511660730)   
    Odnotowaæ chcemy równie¿ fakt nadania przez krajow¹ Kapitu³ê, w 
styczniu tego roku, Honorowego Krzy¿a Harcerskiego "Semper Fidelis" 
dhowi Stanis³awowi Stawskiemu, hufcowemu ZHR Ostrzeszów Wlkp, 
znanemu wielu m³odym ludziom z Osowej Komendantowi obozów letnich, 
na których przebywali w latach 2000-2007. Tak¿e w 2008 roku poprowadzi 
on zgrupowanie obozów mêskich i ¿eñskich ZHR w Pieninach, na które ju¿ 
teraz-za naszym poœrednictwem- zaprasza nasz¹ harcersk¹ (równie¿ 
potencjalnie harcersk¹) m³odzie¿.

Mieczys³aw Czajkowski

D z i ê k u j ê  
równie¿ s³u¿bom Semper 
Fidelis i wszystkim, którzy 
wziêli udzia³ w sposób 
czynny w tegorocznym 
bierzmowaniu. 

N i e  s p o s ó b  
wymieniæ wszystkich  z 
imienia i nazwiska, ale 
moj¹ wdziêczn¹ modlitwa 
pragnê obj¹æ ka¿dego, kto 
w jakikolwiek sposób 
przyczyni³ siê do tego by 
sakrament dojrza³oœci, 
móg³ byæ udzielony w 
odpowiedniej atmosferze 
pe³nej piêkna i szacunku. 
Wszystkim za wszystko 
serdeczne Bóg zap³aæ. Na 
zakoñczenie pragnê prosiæ 
wszystkich o dar modlitwy 
za bierzmowanych, by 
³aska, któr¹ przyjêli, mog³a 
w  p e ³ n i  w  n i c h  
zaowocowaæ. Bóg zap³aæ.

Ks. MaciejSobczak 

Foto M. Czajkowski
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ODPUST  W  PARAFII
œw. Polikarpa

   Nasza bratnia Parafia pod wezwaniem œw. Polikarpa 
Biskupa Mêczennika w dniu 23. lutego obchodzi ju¿ 
siódmy raz swoje œwiêto patronalne. ¯yczymy jej 
duszpasterzom i wiernym b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w 
realizacji wszystkich zamierzeñ, a w szczególnoœci w 
budowie koœcio³a parafialnego.

SZCZÊŒÆ  BO¯E!

Wspominamy b³. ks. Frelichowskiego
     Dnia 7. czerwca 1999 r. Ojciec œw. Jan Pawe³ II og³osi³ ks. 
Frelichowskiego b³ogos³awionym oraz ustanowi³ jego 
wspomnienie na 23. lutego. B³ogos³awiony poniós³ œmieræ 
mêczeñsk¹ spowodowan¹ udrêkami i cierpieniami obozu 
koncentracyjnego w dniu 23. lutego 1945 r.     
   Przypominamy, ¿e 22.05.2004 r. odby³o siê uroczyste 
wprowadzenie relikwii B³ogos³awionego mêczennika do o³tarz w 
naszym dolnym koœciele. Jest to w Trójmieœcie jedyne nieformalne 
sanktuarium tego B³ogos³awionego. By³ on przed II Wojn¹ 
Œwiatow¹ najpierw dzia³aczem, a potem kapelanem harcerstwa 
polskiego i dla tego  zosta³  Patronem  polskich harcerzy.

Foto: F. Najbar Duszpasterze z naszego Dekanatu 
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