
HISTORYCZNY  DZIEÑ
PARAFII 

   Dzieñ 9 stycznia 2008 roku przejdzie 
do historii parafii jako dzieñ niezwykle 
wa¿ny. W tym dniu ks Henryk Bietzke 
p o  b e z  m a ³ a  2 8  l a t a c h  
"proboszczowania" z³o¿y³ ks abp T. 
Goc³owskiemu rezygnacjê  ze  
stanowiska proboszcza, w zwi¹zku z 
przejœciem na emeryturê.
     Po¿egnalnym dzie³em ks 
proboszcza Henryka bêdzie nowy 
wyst ró j  o ³ ta rza  Matki  Bo¿ej  
Nieustaj¹cej Pomocy. 
    Dalsze szczegó³y na razie nie s¹ 
znane gdy¿ ks arcybiskup jeszcze nie 
podj¹³ decyzji w sprawie terminu 
odejœcia ks proboszcza Henryka, ani 
tym bardziej o powo³aniu nowego 
proboszcza. Musimy cierpliwie 
czekaæ na dalsze decyzje.

foto Wojciech Kapusta

STATYSTYKA
PARAFIALNA

za rok 2007
     Ka¿dy koniec okresu zmusza do 
refleksji i zastanowienia. Jaki by³ ubieg³y 
rok 2007?  W ró¿ny sposób mo¿na 
wyraziæ to, co siê dzia³o w naszej 
wspólnocie parafialnej.
       A wed³ug statystyki parafialnej:
 -   ochrzczono  83 dzieci,
-   do I komunii przyst¹pi³o 84 dzieci,
-   do bierzmowania przyst¹pi³o 101 osób,
-   œlubów udzielono 30,
-   pogrzebów by³o 35.

FILM  O  NASZEJ  
PARAFII

     Mi³o nam poinformowaæ naszych  Parafian, ¿e w zwi¹zku z 
zamierzonym odejœciem na emeryturê naszego Proboszcza ks. 
Kan. Henryka Bietzke, ekipa telewizji TRWAM rozpoczê³a 
produkcjê filmu o naszej Parafii. W sobotê dnia 11. stycznia 

przeprowadzono 
wywiady z ksiê-
dzem Proboszczem, 
a tak¿e z wieloma 
przedstawicielami 
grup parafialnych i 
animatorów ró¿-
nych przedsiêwziêæ 
w naszej Parafii. 
Ekipa telewizyjna 
poprosi³a tak¿e o 
u d o s t ê p n i e n i e  

archiwalnych zdjêæ z historii naszej wspólnoty oraz z wszelkich 
imprez organizowanych w Parafii. 
         W niedzielê uczestnicy wszystkich mszy œwiêtych mieli 
okazjê zauwa¿yæ ekipê telewizyjn¹ rejestruj¹c¹ kamer¹ naszych 
duszpasterzy oraz  parafian.
        W  ten sposób tworzony jest dokument, przedstawiaj¹cy 
dorobek Koœcio³a parafialnego, bêd¹cy wynikiem pracy naszego 
ksiêdza Proboszcza, wspó³pracuj¹cego w ci¹gu 28 lat z du¿¹ 
liczb¹ grup parafialnych. Dorobek ten jest niema³y i nasze 
doœwiadczenia mo¿emy przedstawiæ ca³ej Polsce.
   Otrzymaliœmy 
o d  e k i p y  
zapewnienie, ¿e 
z o s t a n i e m y  
o d p o w i e d n i o  
w c z e œ n i e j  
zawiadomieni o 
terminie emisji 
t w o r z o n e g o  
dzie³a. Liczymy 
tak¿e na to, ¿e 
Parafia  otrzyma 
k o p i ê  t e g o  
filmu. Bêdzie  to cenna pami¹tka w naszym  archiwum dla 
potomnych.
      Jest jednak pewien zgrzyt w tym piêknym przedsiêwziêciu.  
Okaza³o siê bowiem, ¿e niestety film ten nie obejmie ca³okszta³tu 
parafialnych dokonañ. Dlaczego? Otó¿ niektóre zespo³y 
parafialne, o istotnym dorobku, odmówi³y wspó³pracy z ekip¹ 
telewizyjn¹. Nie ¿yczy³y sobie wyst¹pienia przed kamerami 
telewizji TRWAM. Pozostawmy ten fakt bez komentarza.
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Przygotowanie jednego z wywiadów Foto F. Najbar

Pytania, odpowiedzi...rozmowy... Foto F. Najbar
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szlakach turystyki pieszej poznaliœmy siê z przysz³¹ ¿on¹ , z któr¹ 
ju¿ prawie 45 lat ( minie we wrzeœniu br) wspólnie i nie tylko turystycznie 
wêdrujemy przez ¿ycie. 

Przechodz¹c do naszych zainteresowañ spo³ecznych wydaje  siê, 
i¿ wynikaj¹ one z chêci bycia u¿ytecznym dla innych. Sami doznaliœmy od 
innych (szczególnie ja i moja rodzina w czasie okupacji hitlerowskiej) 
wiele ¿yczliwoœci, wiêc w chwili kiedy sta³o siê to mo¿liwe staramy siê 
przekazaæ tê ¿yczliwoœæ innym ludziom. 

(Anna)  Pocz¹tki mojej dzia³alnoœci spo³ecznej  to grupa charytatywna w 
ramach Gdañskiego Komitetu 
Obywatelskiego, który powsta³ w 
roku 1990. Nastêpnie grupa 
charytatywna przekszta³ci³a siê w 
Parafialny Zespó³ CARITAS. 

Dzia³alnoœæ Zespo³u 
sprowadza siê do organizo-wania 
zbiórek œrodków materialnych , 
które s¹ podstaw¹ pomocy 
udzielanej potrzebuj¹cym. Zbiórki 
œ r o d k ó w  m a t e r i a l n y c h  t o  
comiesiêczne zbiórki ofiar na 
potrzeby dzieci, zbiórki ¿ywnoœci z 
okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i 
Zmartwych-wstania Pañskiego i 
innych organizowanych na  
poziomie parafii. Ponadto s¹ to 
organizo-wane na poziomie 
diecezji takie zbiórki jak Wigilijne 
Dz ie ³o  Pomocy  Dz iec iom,  
Skarbonki Wielkopostne oraz 

zbiórki ogólnopolskie w przypadku klêsk ¿ywio³owych. Czêœæ œrodków 
zebranych w ramach dzia³añ diecezjalnych zawsze pozostaje na potrzeby 
CARITAS w parafii.

Œrodki zebrane na potrzeby dzieci dzielone s¹ wspólnie w 
zespole opiekuñczym szko³y z udzia³em przedstawiciela miejskiego 
oœrodka pomocy spo³ecznej.

Jak wynika z opowiadañ bezdomnych, jesteœmy jednym z 
niewielu PZC, który swoj¹ pomoc¹ obejmuje wszystkich zg³aszaj¹cych siê 
z potrzebami. Pomocy nie uzale¿niamy od "przynale¿noœci terytorialnej".

Od 1990 roku Parafialny Zespó³ CARITAS wspólnie z dyrekcj¹ 
szko³y organizuje spotkania op³atkowe dla seniorów i osób samotnych. Od 
kilku lat CARITAS Archidiecezji za poœrednictwem Parafialnych 
Zespo³ów rozprowadza ¿ywnoœæ. Rocznie w naszej parafii jest ok 1500 kg 
¿ywnoœci, które trzeba odebraæ w³asnym transportem.

Równie¿ z inicjatywy i si³ami Parafialnego Zespo³u Caritas 
organizowany jest w parafii Dzieñ Chorych, który dla wielu osób z naszej 
parafii jest jedn¹ z niewielu okazji, aby spotkaæ znajomych i porozmawiaæ 
przy kawie.

Przechodz¹c jeszcze do spraw bardziej ogólnych nale¿y dodaæ, 
¿e CARITAS Archidiecezjalna prowadzi szkolenia umo¿liwiaj¹ce 
organizowanie dzia³alnoœci zespo³ów parafialnych na wy¿szym poziomie 
fachowoœci, co w po³¹czeniu z "dobrym sercem", na którym bazuje 
dotychczasowa dzia³alnoœæ, mo¿e dawaæ jeszcze lepsze rezultaty ni¿ 
dotychczas. St¹d apel, aby chêtni do dzia³ania na tym poletku zg³aszali swój 
akces do Parafialnego Zespo³u CARITAS.

(Andrzej)  W moim przypadku (rok 1995), setna rocznica urodzin 

Laureaci tytu³u "Osowianin roku 2007" 
Pañstwo Anna i Andrzej Balkowie  o sobie

(Andrzej)  Dziêki Rodzicom i ³askawoœci Pana drepczemy po tej ziemi 
ju¿ bez ma³a siedemdziesi¹t lat. ̄ ona "od zawsze" zwi¹zana z Gdañskiem. 
Tu siê urodzi³a, tu wychowa³a i wykszta³ci³a, prze¿y³a ponad 30 lat pracy 
z a w o d o w e j  w  S z p i t a l u  
Wojewódzkim im. Kopernika, 
sk¹d odesz³a na emeryturê 
nieco przyspieszon¹ z powodu 
choroby zawodowej.

Mój ¿yciorys by³ 
nieco bardziej dynamiczny. 
Urodzi³em siê w pobliskim 
Wejherowie a wychowa³em w 
cieniu najwy¿szego w okolicy 
bo licz¹cego 50 m wysokoœci 
komina fabrycznego, jakim by³ 
komin kot³owni w fabryce 
mebli w Goœcicinie gdzie 
mieszkali moi rodzice i sk¹d 
ojciec we wrzeœniu 1939 
odszed³ najpierw broniæ 
Oksywia a nastêpnie zosta³ 
aresztowany i rozstrze-lany 
p r z e z  h i t l e r o w c ó w  w  
niedalekiej  Piaœnicy.  Ta 
okolicznoœæ stanowi pod³o¿e moich zwi¹zków ze Zrzeszeniem Kaszubsko 
-Pomorskim i Rodzin¹ Piaœnick¹.
 Wspominam ten komin, bo kot³ownia w latach mojego 
dzieciñstwa to nie by³a "fabryka ciep³a" do ogrzewania mieszkañ, lecz 
by³a to "fabryka" pary zasilaj¹cej du¿¹ maszynê parow¹, od której 
napêdzane by³y przez system wa³ów i pasów wszystkie obrabiarki w tym 
przypadku do drewna. A mówiê o tym, aby zobrazowaæ stan techniki 
tamtych czasów.

Z Goœcicina wywêdrowa³em do szko³y œredniej w Bydgoszczy a 
nastêpnie do Gdañska, a by³ to rok 1953. Tu ukoñczy³em politechnikê i w 
roku 1961 zwi¹za³em siê zawodowo ze Stoczni¹ Gdañsk¹ gdzie na 
pocz¹tek prze¿y³em, zapomniany ju¿ dzisiaj, tragiczny dla ponad 30 
stoczniowców po¿ar statku m/s “Konopnicka”. Wydarzenie to zapad³o 
g³êboko w moj¹ pamiêæ bo w chwili wybuchu po¿aru by³em na statku, 
gdzie w nadbudówce montowaliœmy centralkê przeciwpo¿arow¹ steruj¹c¹ 
automatycznym gaszeniem po¿arów przy u¿yciu dwutlenku wêgla.

Potem by³ Grudzieñ 1970, po którym zapad³a decyzja o budowie 
dla pracowników przemys³u okrêtowego osiedli domów - dla Stoczni 
Gdañskiej w Ujeœcisku, dla stoczniowców gdyñskich w Chwarznie, zaœ 
dla biur projektowych przemys³u okrêtowego w Osowie. Osowa jako 
miejscowoœæ by³a mi znana, gdy¿ w latach piêædziesi¹tych, czêsto têdy 
prowadzi³y moje rowerowe trasy turystyczne. Dlatego w drodze zamiany 
ja i kilkudziesiêciu stoczniowców, wybraliœmy Osowê. Od tamtych chwil 
minê³o ju¿ ponad 30 lat.

Ostatnie 15 lat dzia³alnoœci zawodowej (od roku 1988) 
przepracowa³em w prywatnej firmie zajmuj¹c siê konstruowaniem 
pó³automatów spawalniczych.

Nieco rozwin¹æ wypada w¹tek turystyczny, gdy¿ w³aœnie na 
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INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM 
KURSIE BIBLIJNYM

    Wydzia³ Pedagogiczny Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej 
“IGNATIANUM” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs 
Biblijny. Celem kursu jest lepsze poznanie ksi¹g Pisma Œwiêtego. W 
kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy zainteresowany Pismem Œwiêtym. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:

Www.ignatianum.edu.pl/pedagogika . 
Zg³oszenia udzia³u w kursie mo¿na kierowaæ pod adresem: 

zmarek@jezuici.pl   lub   zmarek@ignatianum.edu.pl
b¹dŸ te¿ drog¹ listow¹: 

ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1 30-250 KRAKÓW
z dopiskiem: “Kurs Biblijny”.

     Organizatorzy kursu prosz¹ o do³¹czanie do korespondencji koperty 
z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.

Foto F. Najbar

     W dzieñ Ofiarowania Pañskiego 
Matka Boska przysz³a do œwi¹tyni 
i swój najwiêkszy skarb, swoje 
jedyne Dziecko, najbardziej 
w³asne, tylko do Niej podobne, z 
barw¹ swoich oczu, z urokiem 
swojego uœmiechu i  g³osu 
ofiarowa³a Bogu.

*      *      *

      Je¿eli chcemy ofiarowaæ siebie 
Bogu, musimy oddaæ wszystko, co 
mamy i czym jesteœmy. To ostatnie 
jest najtrudniejsze. Najtrudniej byæ 
pos³usznym Bogu do koñca. 
Czasem przyj¹æ od Boga wszystko 
- nawet cierpienie - to wiêcej ni¿ 
ofiarowaæ.

Ks. Jan Twardowski KALENDARZ
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mojej Matki, za ¿ycia corocznie pielgrzymuj¹cej do Swarzewa, by³a 
impulsem do zorganizowania pielgrzymki w³aœnie do pobliskiego 
Swarzewa. ̄ yczliwe przyjêcie tej pielgrzymki przez parafian sprawi³o, ¿e 
przez kolejne 10 lat przemierzyliœmy wiele p¹tniczych szlaków w Polsce. 
Mo¿na wœród nich wyró¿niæ szlaki "tematyczne" takie jak: szlak œw. 
Wojciecha (Œwibno, Gorzêdziej, Œwiêty Gaj), szlak Jana Paw³a II 
(Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Kraków), szlak 
kardyna³a Wyszyñskiego ( Zuzela, Rywa³d Królewski, Stoczek 
Klasztorny), szlak œw. s. Faustyny ( Œwinice Warckie, G³ogowiec, 
£agiewniki, Wilno), szlak sanktuariów kaszubskich (Swarzewo, Sianowo, 
Wiele), szlak ks Jerzego Popie³uszki (tama we W³oc³awku, grób ks. 
Jerzego na ¯oliborzu), szlak sanktuariów  warmiñsko-mazurskich 
(kalwaria w Glotowie, Gietrzwa³d,  Œwiêta Lipka, Bia³ystok, P³oskinia, 
Œwiêta Woda). Nie wypada pomin¹æ udzia³u w misterium Mêki Pañskiej w 
Górce Klasztornej. Nie zapominam takich sanktuariów jak Czêstochowa, 
Licheñ, Niepokalanów, Gidle, Brdów z obrazem MB Zwyciêskiej czyli z 
obrazem, przed którym podobno modli³ siê W³adys³aw Jagie³³o 
bezpoœrednio  przed bitw¹ pod Grunwaldem.

Równolegle, w latach dziewiêædziesi¹tych, prê¿nie dzia³a³ 
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej, który by³ organizatorem pierwszych 
festynów parafialnych w Osowie, pierwszych spotkañ z poezj¹ 
recytowan¹ przez aktorów Teatru Wybrze¿e, pierwszych spotkañ ze 
znanymi ludŸmi (prof. Januszajtis, red Gach - autor ksi¹¿ki Poczet 
œwiêtych polskich). By³o to jednak mo¿liwe dziêki zgodnej wspó³pracy 
kilku osób. 

Niestety zarówno dzia³alnoœæ Parafialny Oddzia³ Akcji 
Katolickiej jak i pielgrzymki parafialne, o których mowa, maj¹ ju¿ dzisiaj 
tylko znaczenie historyczne. W pewnym momencie wydawa³o siê, ¿e byæ 
mo¿e sacroturystyka rowerowa  przypadnie do gustu parafianom 
korzystaj¹cym na co dzieñ  doœæ licznie z rowerów. Niestety. A szkoda. 
Mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e przygotowanie sali BETANIA bêdzie 
impulsem do stworzenia przy parafii prê¿nego oœrodka integruj¹cego 
parafian. ¯adna próba zintensyfikowania ¿ycia wspólnotowego, jak np. 
spotkania adwentowe, jak dyskusje o filmach, jak próby popularyzowania 
treœci dokumentów papieskich, jak zaproszenie do wspólnego œpiewania 
kolêd nie zosta³a zaakceptowana przez parafian. Od dwóch lat ju¿ nawet 
nie sposób zape³niæ jednego autokaru, aby wybraæ siê na kolejn¹ 
pielgrzymkê.

Dzia³aj¹ca od kilkunastu miesiêcy grupa, okreœlaj¹ca siebie jako 
Apostolat Maryjny, byæ mo¿e bêdzie zaczynem, który "zakwasi", w 
dobrym znaczeniu tego s³owa, wiêksz¹ iloœæ "parafialnego ciasta". Oby tak 
by³o.

I to bêdzie pewnie kres, bo to ju¿ i si³y zaczynaj¹ zawodziæ i 
najwy¿szy czas ust¹piæ pola m³odym. I jeszcze jedno - formalnie 
postrzegani jesteœmy jako dzia³aj¹cy oddzielnie. Prawda jednak jest taka, 
¿e zarówno w Parafialnym Zespole CARITAS czy w Akcji Katolickiej 
zawsze dzia³aliœmy i dzia³amy wspólnie. 
             Na koniec  szczególnie mocno chcemy podkreœliæ, ¿e uznanie 
jakiego wyrazem jest uzyskany tytu³ Osowianina Roku 2007, sta³o siê 
mo¿liwe dziêki ¿yczliwemu wspó³dzia³aniu wielu osób, a szczególnie  
ksiêdza proboszcza parafii Chrystusa Zbawiciela oraz Pañ wolontariuszek 
dzia³aj¹cych w Parafialnym Zespole CARITAS. Za to wszystkim 
DZIÊKUJEMY!

Wypowiedzi Pañstwa Balków zebra³ Andrzej Tele¿yñski

Przeciw czarnemu
,,Mnie, jak dot¹d, niezbyt zaciekawia³ fakt przecie¿ ciekawy, ¿e 

od wieków pewien procent ludzi wyobcowany zostaje sutann¹ i 
przydzielony s³u¿bie boskiej...bran¿a specjalistów od Boga, 
funkcjonariuszy niebieskich, urzêdników duchowych” (W. Gombrowicz, 
Kosmos, Kraków 1997, s. 87).

,,Antyklerykalizm oznacza postawê sprzeciwu wobec 
faktycznego b¹dŸ te¿ domniemanego klerykalizmu, czyli d¹¿enie do 
wyeliminowania wp³ywów duchowieñstwa (clericus  duchowny) ze 
wszystkich dziedzin ¿ycia spo³ecznego i politycznego" (Ks. J Walkusz, 
A n t y k l e r y k a l i z m  w  X X - l e c i u  m i ê d z y w o j e n n y m ,  w :

). Jest to postawa 
na patologie wystêpuj¹ce wœród duchowieñstwa, najczêœciej katolickiego. 
Mo¿e byæ antyreligijna, czy te¿ ateistyczna, lecz nie musi. Wœród wiernych 
œwieckich katolików (tak¿e niektórych kap³anów) ta postawa mo¿e byæ 
ukryta.

W Historii wyró¿nia siê: antyklerykalizm dogmatyczno  
reformistyczny powsta³y w czasach Reformacji (XVI w.), krytykuj¹cy 
Koœció³ katolicki i kwestionuj¹cy zasadê kap³añstwa i jego sakramentalny 
charakter; racjonalno - deistyczny maj¹cy swe podstawy w filozofii 
Oœwiecenia (XVIII w.), który zarzuca³ klerowi szerzenie ciemnoty i 
przes¹dów; liberalny (XIX w.) upatruj¹cy w duchownych przeciwnika 
wolnoœci i demokracji, który by³ reakcj¹ na wrogi stosunek Koœcio³a do 
porewolucyjnego porz¹dku spo³ecznego, a zw³aszcza encykliki Quanta 
cura (1864) i za³¹czonego do niego Syllabusa (1907) papie¿a Piusa IX; 
rewolucyjny uwa¿aj¹cy , ¿e religia jest ideologi¹ klasy panuj¹cej, a kler 
wspiera system kapitalistyczny i jest si³¹ wsteczn¹, hamuj¹c¹ budowê 
nowego spo³eczeñstwa socjalistycznego.

W Polsce wystêpowa³ ludowy (ch³opski) antyklerykalizm (XIX 
w., najsilniej ujawni³ siê w Galicji), wystêpuj¹cy przeciw klerowi 
zwi¹zanemu z ziemiañstwem, które to hamowa³o d¹¿enia polityczne 
ch³opstwa. W II RP tendencje antyklerykalne wystêpowa³y wœród czêœci 
inteligencji (np. u Tadeusza ̄ eleñskiego Boya na ³amach jego publicystyki 
w Wiadomoœciach Literackich) (Nowa encyklopedia powszechna PWN, 
t.1. , Warszawa 1998, s.185  186). Wœród historyków zwi¹zanych z 
Narodow¹ Demokracj¹ antykleryka³em by³ Wac³aw Sobieski (S³ownik 
historyków polskich, pod red. M. Prosiñskiej  Jackl, Warszawa 1994, s. 483  
484). 

Wspó³czesny polski antyklerykalizm jest zwi¹zany g³ównie z 
si³ami lewicy polityczno - kulturowej i laickiej (o pochodzeniu 
postkomunistycznym), z takimi œrodowiskami jak: RACJA Polskiej 
Lewicy (2003; kiedyœ o nazwie Antyklerykalna Partia Postêpu RACJA); 
,,Nieklerykalnym tygodnikiem" by³ego ksiêdza Romana Kotliñskiego 
Fakty i Mity; tygodnikiem NIE Jerzego Urbana, Stowarzyszeniem na rzecz 
Pañstwa Neutralnego Œwiatopogl¹dowo Neutrum (1990) Czes³awa Janika, 
Towarzystwem Kultury Œwieckiej im. Tadeusza Kotarbiñskiego Jerzego J. 
Wiatra wydaj¹cego dwumiesiêcznik Res Humana (1991), Polskim 
Stowarzyszeniem Wolnomyœlicieli im. Kazimierza £yszczyñskiego (za 
PRL Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyœlicieli); portalem 
Racjonalista.pl (2000), czasopismem Bez Dogmatu, czêœci¹ znanych 
cz³onków Lewicy i Demokratów czy Zielonych 2004, Unii Lewicy III RP i 
innych. W RACJI PL zarejestrowanych jest 3,5 tys. osób. Pentor w 
przeprowadzonych kilka lat temu badaniach stwierdzi³, ¿e ta partia 
mog³aby siê cieszyæ 8 % poparciem.

Zjawisko antyklerykalizmu  pojawi³o siê w dziejach, jako pewna 
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Mateusz IHNATOWICZ

 
http://pastores.pl/?lang=&a=1&id_art=331&nr_rok=17

Z cyklu:  Trudne tematy

2. LUTY

OFIARO

WANIE

PAÑSKIE

DZIEÑ CHOREGO
          Dzieñ 11 lutego jest œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes. Papie¿ Jan 
Pawe³ II og³osi³ ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem Chorego. Z tej 
okazji w naszej parafii od kilku lat sprawowana jest specjalna Msza Œw. 
dla chorych po³¹czona z indywidualnym b³ogos³awieñstwem 
Najœwiêtszym  Sakramentem.  Po Mszy Œw. Parafialny Zespó³  
CARITAS zaprasza na skromny poczêstunek do Klubu BETANIA . 
Wszyscy , którym przychodzenie do koœcio³a sprawia trudnoœæ maj¹ 
wiêc szczególn¹ okazje spotkaæ i porozmawiaæ ze znajomymi.
         Aby u³atwiæ udzia³ w tym nabo¿eñstwie jak najwiêkszej  liczbie 
chorych, szczególnie tym wymagaj¹cym pomocy, parafialna 
uroczystoœæ  odbywa siê zwykle o godz. 10 w sobotê najbli¿sz¹ œwiêta 
Matki Bo¿ej  z Lourdes. 
        W bie¿¹cym roku jest to sobota 9. LUTEGO. Zapraszamy wiêc 

00chorych na godzinê 10 , a opiekunów prosimy o u³atwienie chorym 
uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.
   Osoby, które potrzebuj¹ pomocy w tym zakresie prosimy o 
zg³oszenie do Parafialnego Zespo³u CARITAS  lub na tel. (domowy) 
058 552 71 44.

 

RODZINA  OSOWSKA  NR 1 (115) 3                                                                                                 



  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.   Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Biuletyn dostêpny jest w wersji kolorowej w witrynie: http://www.zbawiciel.gda.pl         EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.   Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Biuletyn dostêpny jest w wersji kolorowej w witrynie: http://www.zbawiciel.gda.pl         EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.   Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Biuletyn dostêpny jest w wersji kolorowej w witrynie: http://www.zbawiciel.gda.pl         EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

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 .
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Metoda harcerska  ci¹g dalszy  
Egalitaryzm i elitaryzm harcerstwa

         W latach 2006-2007, na tym miejscu, zamieœciliœmy 7 odcinków 
opisu metody harcerskiej. Cykl ten przerwaliœmy, pisz¹c na temat 100-
lecia skautingu. Wracaj¹c do metody harcerskiej opiszemy w kilku 
nastêpnych odcinkach problematykê sprawnoœci, stopni i funkcji w 
harcerstwie. 
             We wspó³czesnym œwiecie, opanowanym w du¿ym stopniu przez 
konsumpcjonizm i liberalizm ideowy, padaj¹ nieraz pytania czy 
harcerstwo nie jest "staromodne"? Czy idea³y harcerskie: s³u¿ba Bogu, 
Polsce i pomoc bliŸnim-drugiemu cz³owiekowi- to idea³y jeszcze 
aktualne? Mo¿na siê jedynie zgodziæ, ¿e te trzy podstawowe aksjomaty 
zosta³y zapomniane lub okreœlone jako 
"towarzysko niezrêczne" przez, ¿e u¿yjê 
okreœlenia œw. pam. ks. Tischnera, "homo 
sovieticus". Ale dzieci i m³odzie¿ to ju¿ 
inne pokolenie, które powinno do nich 
wróciæ. To przecie¿ jest baza ideowa 
dobrego wychowania spo³ecznego, a 
cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹! Ktoœ mo¿e 
powiedzieæ, ¿e teraz powinien dojœæ 
jeszcze jeden postulat: otwartoœæ na œwiat i 
wspó³odpowiedzialnoœæ za jego losy. 
Harcerstwo ma, i zawsze mia³o, szerokie 
powi¹zania z m³odzie¿¹ œwiata, poprzez 
poszczególne organizacje skautowe i 
europejske oraz œwiatowe federacje 
skautingu. Pod tym wzglêdem wyprzedza znacznie wiele innych 
organizacji i œrodowisk.
           M³odzie¿ lgnie do rówieœników, potrzebuje ich "towarzystwa", 
uwielbia rywalizacjê z kole¿ankami i kolegami, musi siê- jak mówimy- 
"wy¿yæ". Owszem, obecnie komercja i liberalizm ideowy podsuwaj¹ 
m³odzie¿y ca³y szereg alternatyw, w postaci dyskotek, pop-szaleñstw, 
³atwych rozrywek wirtualnych przy komputerach i chwytliwych, lecz 
czêsto z³ych programów telewizyjnych.  Nie zawsze skutecznymi 
tamami s¹: /rozregulowane w bardzo licznych przypadkach/ ¿ycie i 
wychowanie w rodzinie. 
                Metoda harcerska to przede wszystkim wdra¿anie zasady " z³o 
dobrem zwyciê¿aj".
         Za³o¿yciel œwiatowego skautingu, z którego wywodzi siê 
harcerstwo polskie, Robert Baden-Powell, w swoim podstawowym 
podrêczniku "Wskazówki dla skautmistrzów" okreœla to tak: " G³ównym 
antidotum przeciw z³emu otoczeniu jest naturalne stworzenie dobrego 
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otoczenia."  A autorka ksi¹¿ki pt. "O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu", 
Ewa Grodecka pisze w ten sposób: "Kardynaln¹ cech¹ metody harcerskiej 
jest oddzia³ywanie od wewn¹trz; przedmiotem tego oddzia³ywania jest 
zawsze jednostka lub zespó³ z³o¿ony z poszczególnych jednostek, nigdy zaœ 
masa. Do ka¿dej jednostki, bez wzglêdu na to, czy ma ona 8 czy 30 lat, 
zwracamy siê z ca³ym zaufaniem i z prawdziwym szacunkiem. ......
       Zadaniem naszym jest przyjœcie jednostkom z pomoc¹ w ich pracy nad 
rozwojem wartoœci osobistych i spo³ecznych..... Pragniemy, by ka¿dy 
cz³owiek zawsze by³ sob¹, lecz by jego dojrza³e "ja" powstawa³o przez 
rozbudowê wartoœci dodatnich tak siln¹, ¿e a¿ poci¹gaj¹c¹ za sob¹ 
opanowanie lub zanik sk³onnoœci ujemnych........Dziewczyna /lub 
ch³opiec/ musi sama chcieæ ¿yæ po harcersku /konieczny czynny udzia³ 
woli danej jednostki/.....kto nie chce, nie znajdzie wœród nas w³asnego 
miejsca i odejdzie wczeœniej czy póŸniej /na kardynalnym wymaganiu 
gotowoœci woli (wszystkich: szeregowych i funkcyjnych harcerzy ) polega  
e g a l i t a r y z m  harcerstwa /."
           Nie ma w harcerstwie ucz¹cych i nauczanych, wychowuj¹cych i 
wychowywanych, w dos³ownym znaczeniu tych wyrazów. Wzajemnoœæ 
oddzia³ywania nadaje specjalny charakter samowychowaniu harcerskiemu, 

czyni je wybitnie spo³eczn¹  organizacj¹ 
m³odzie¿y, a nie "dla m³odzie¿y". A dzieje siê to w 
oparciu o wypróbowane wartoœci, przede 
wszystkim Prawo Harcerskie, wypowiadanie siê 
czynem, a nie tylko s³owem /"dobre uczynki", 
zajêcia w plenerze : kontakty z przyrod¹, biwaki, 
obozy, zdobywanie sprawnoœci i stopni 
harcerskich, gry i zabawy zespo³owe w izbie 
harcerskiej i na œwie¿ym powietrzu, œpiewy przy 
ognisku i w harcówce, spotkania z ciekawymi 
ludŸmi, uczestnictwo w obchodach œwi¹t 
religijnych, patriotycznych i lokalnych-
osiedlowych, zawody sportowe, zajêcia 
kulturalne /np. teatr amatorski/, techniczne /np. 
¿eglarskie, pierwszej pomocy, pioniersko-

konstrukcyjne, modelarskie czy wreszcie internetowe/. W harcerstwie 
metodycznie pamiêta siê o tym by program by³ zawsze dostosowany do 
indywidualnych zainteresowañ cz³onków zastêpu /wg. wspólnoœci 
zainteresowañ dobieraj¹ siê cz³onkowie zastêpu/ oraz o zasadzie, '¿e im 
trudniej, tym lepiej".
          Metoda harcerska zawiera elementy taktyki doskonalenia wiedzy, 
charakteru i postawy m³odych ludzi, pozwalaj¹ce im w weku dojrza³ym byæ 
pe³nowartoœciowymi cz³onkami narodu i œwiatowej spo³ecznoœci, o 
wysokich walorach moralnych, umys³owych i fizycznych.W harcerstwie 
/tym d o b r y m !/, które nie jest organizacj¹ masow¹, dorastaj¹ w 
wiêkszoœci przypadków ludzie ponadprzeciêtni. Spotyka siê ich czêsto 
na odpowiedzialnych stanowiskach w hierarchii spo³ecznej, 
samorz¹dowej, politycznej i gospodarczej. Pod tym wzglêdem 
harcerstwo jest ruchem spo³ecznym elitarnym.

Mieczys³aw Czajkowski

cz³owiek sztucznie, w laboratorium tworzy ¿ycie innych ludzi, pomagaj¹c 
naturze. Owocem tego jest upragnione przez bezdzietn¹ parê dziecko, ale 
istniej¹ skutki uboczne. Lekarze nie stwarzaj¹ jednego ¿ycia, ale kilka. I 
nastêpnie staj¹ przed potwornym dylematem: które z dzieci umieszcz¹ w 
matczynym ³onie? To jedno prze¿yje, urodzi siê. Ale pozosta³e trafiaj¹ do 
próbówki, l¹duj¹ w lodówce i nigdy nie bêd¹ mog³y siê urodziæ. Wystarczy, 
¿e zabraknie pr¹du - umr¹. Stworzenie przez cz³owieka jednego ¿ycia 
okupione jest œmierci¹ kilku innych.
      Zap³odnienie in vitro w praktyce jest wielokrotnym morderstwem. Jest 
gorsze ni¿ tzw. aborcja, gdy morduje siê jednego cz³owieka, gdy¿ tu 
pozbawia siê ¿ycia kilku. Aby zaprzeczyæ temu logicznemu wnioskowi, 
trzeba by dowieœæ, ¿e ¿ycie ludzkie nie zaczyna siê w chwili poczêcia, lecz 
po tygodniu, miesi¹cu, trzech.
      Antycywilizacja lewicy g³osi, ¿e cz³owiek zaczyna siê w momencie, w 
którym powstaje œwiadomoœæ - i dlatego zap³odnienie in vitro i aborcja s¹ 
moralnie neutralne. Ale œwiadomoœæ nie rodzi siê przecie¿ ani w trzecim, ani 
w pi¹tym miesi¹cu ci¹¿y! Moje pierwsze wspomnienie z dzieciñstwa datuje 
siê na trzeci rok ¿ycia. Za bardzo gêst¹ mg³¹ dostrzegam zarys sceny z 
udzia³em mojej nie¿yj¹cej ju¿ od dawna prababci. Wed³ug logiki 
senyszoidalnej dopiero wtedy narodzi³a siê moja œwiadomoœæ. Stawiam 
wiêc pytanie: czy dzieñ wczeœniej mo¿na by³o mnie - trzylatka - zabiæ, gdy¿ 
nie by³em cz³owiekiem?

Adam Wielomski, fragm. artyku³u “In vitro - nowy temat” NCZAS Nr1 z 05.01.08
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którym powstaje œwiadomoœæ - i dlatego zap³odnienie in vitro i aborcja s¹ 
moralnie neutralne. Ale œwiadomoœæ nie rodzi siê przecie¿ ani w trzecim, ani 
w pi¹tym miesi¹cu ci¹¿y! Moje pierwsze wspomnienie z dzieciñstwa datuje 
siê na trzeci rok ¿ycia. Za bardzo gêst¹ mg³¹ dostrzegam zarys sceny z 
udzia³em mojej nie¿yj¹cej ju¿ od dawna prababci. Wed³ug logiki 
senyszoidalnej dopiero wtedy narodzi³a siê moja œwiadomoœæ. Stawiam 
wiêc pytanie: czy dzieñ wczeœniej mo¿na by³o mnie - trzylatka - zabiæ, gdy¿ 
nie by³em cz³owiekiem?
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TEMAT : IN VITRO
 ....  Najpierw musimy wyraŸnie powiedzieæ, kiedy zaczyna siê ¿ycie 
cz³owieka. Jest to moment powstania p³odu, czyli po³¹czenia siê komórki 
mêskiej i ¿eñskiej. To jest jedyny wyraŸny moment, gdy mo¿na 
powiedzieæ: “w tym momencie zaczê³o siê ¿ycie”. I w ten sposób nauka i 
religia znajduj¹ jedyny logiczny, wspólny moment powstania ¿ycia. 
      Dopiero z tej perspektywy mo¿emy spojrzeæ na problematykê 
zap³odnienia in vitro. Biskupi potêpili ostatnio tê metodê wskazuj¹c na 
trzy fakty: 1) pozama³¿eñski charakter zap³odnienia, w wyniku czego 
dziecko nie jest owocem ma³¿eñskiej mi³oœci, lecz sztuki lekarskiej; 2) 
sprowadzenie cz³owieczeñstwa do towaru, który mo¿na kupiæ, decyduj¹c 
siê na zabieg; 3) problem mnogoœci zarodków powstaj¹cych w czasie 
zap³odnienia t¹ metod¹, w wyniku czego tylko jeden ma szansê urodzenia 
siê, podczas gdy pozosta³e s¹ niszczone, ewentualnie zamra¿ane na 
wiecznoœæ (w praktyce na jedno wychodzi).
      W czasach gdy dla postmodernistycznej kultury ma³¿eñstwo jest 
niestety prze¿ytkiem, zarzut o pozama³¿eñski charakter poczêcia na 
wielu nie robi wra¿enia; podobnie dzieje siê z “utowarowieniem” ¿ycia, 
gdy¿ w dzisiejszym œwiecie wszystko sta³o siê towarem dostêpnym w 
supermarkecie. Zrozumienie tych problemów wymaga pewnej etycznej 
subtelnoœci.
      Natomiast argument trzeci jest mocny, bardzo mocny i celny: 
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