
Adwent czasem œwiadectwa
Adwent zawsze ³¹czymy z czasem oczekiwania, ale 

doskonale wiemy, ¿e jeœli ktoœ, na kogo czekamy nie 
przychodzi prêdko, to owe oczekiwanie staje siê czymœ 
biernym, bardzo nudnym i uci¹¿liwym. Staje siê czasem wrêcz 
nie do zniesienia. Rodzi siê wiêc pytanie, jak prze¿ywaæ ten 
czas? Z odpowiedzi¹ przychodzi nam ostatni prorok Starego 
Testamentu Jan Chrzciciel, który nasta³, aby daæ œwiadectwo o 
Mesjaszu. Sam Jezus - zapowiedziany pomazaniec - przyszed³, 
jak powiedzia³, by daæ œwiadectwo prawdzie.

 Tak, wiêc œwiadectwo jest wpisane w ¿ycie ka¿dego 
chrzeœcijanina  nie jesteœmy tu na ziemi, by tylko oczekiwaæ z 
mniejsz¹ b¹dŸ wiêksz¹ bojaŸni¹ na spotkanie z Bogiem, ale by 
o Nim œwiadczyæ. Dobrze wiemy, ¿e ró¿ne s¹ rodzaje 
œwiadectw - to mog¹ byæ nasze czyny czy te¿ s³owa. Jednak 
zakrad³ siê jakiœ lêk u wspó³czesnego cz³owieka, by nie 
œwiadczyæ i nawet, gdy ktoœ jest naocznym œwiadkiem  
wydarzenia, woli unikn¹æ odpowiedzialnoœci, by - jak to siê 
mówi -  nie mieszaæ siê do cudzych spraw, które  go nie 
dotycz¹, bo szkoda czasu, zachodu itd. Niestety ta tendencja z 
³atwoœci¹ przechodzi na ¿ycie duchowe. A przecie¿ ten œwiat 
potrzebuje twoich s³ów o Chrystusie i Jego Dobrej Nowinie, bo 
jest g³odny mi³oœci. Mo¿e nawet nie wiesz jak bardzo 
potrzebuje œwiadectwa twojego ¿ycia wype³nionego tê 
Mi³oœci¹. S¹ sytuacje gdzie ³atwiej zrobiæ coœ dobrego ni¿ 
powiedzieæ wobec wszystkich, kim po prostu jesteœ;  s¹ chwile 
gdzie s³owa nie wystarcz¹ i wtedy trzeba czynu i dzia³ania. 
Najtrudniejsze jednak s¹ te wydarzenia, gdzie czujemy siê bez- 
radni a s³owa siê koñcz¹, gdy naszym jedynym œwiadectwem 
mo¿e byæ jedynie milcz¹ca obecnoœæ. To sytuacje na wskroœ 
tragiczne, to obraz matki stoj¹cej pod krzy¿em, to ofiarna 
obecnoœæ ojca Kolbego w bunkrze g³odowym.
 Do tego wszystkiego jesteœmy powo³ani jako uczniowie 
Jezusa, wiêc nie czekaj a b¹dŸ œwiadkiem Tego, Który Jest, 
Który By³ i Który przychodzi. To jest w³aœnie twój jak i mój 
Adwent.

Ksi¹dz Maciej

ADWENT

Syn Cz³owieczy zachêca nas 
do czuwania i modlitwy. Taka 

postawa sprawi, ¿e Jego 
przyjœcie nas nie zaskoczy i 

staniemy przed Nim bez 
trwogi oraz lêku.

PANIE  JEZU,
CZEKAMY  NA  CIEBIE!

Józef Mehoffer “Anio³”

POCZ¥TEK  ROKU  LITURGICZNEGO
     Od prze³omu X  i XI wieku Rok Liturgiczny rozpoczyna  siê  pierwsz¹ 
Niedziel¹ Adwentu, a koñczy  trzydziest¹ czwart¹  Niedziel¹  Zwyk³¹ - 
Uroczystoœci¹ Chrystusa Króla. Rok liturgiczny prze¿ywamy w okresach 
Adwentu, Bo¿ego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy. Przed 
Wielkim Postem i po okresie Wielkanocnym liturgia Koœcio³a obejmuje 
tygodnie zwyk³e. Liturgie niedzielne ustalone s¹ w trzech cyklach czytañ 
niedzielnych oznaczonych: A, B i C. Liturgie w dniach powszechnych 
ustalone s¹ w cyklach czytañ powszednich oznaczonych: I i II. Na  
rozpoczynaj¹cy siê rok  liturgiczny mamy cykl niedzielny czytañ: A, a 
cykl powszedni czytañ: II.

ODSZED£  DO  PANA
NASZ  DZIEKAN

ks. pra³at Brunon Kêdziorski
Proboszcz Parafii Archikatedralnej w Oliwie

i Dziekan Dekanatu Gdañsk Oliwa

Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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WYWIAD  Z KSIÊDZEM  BOGDANEM

O.P: Zacznijmy tradycyjnie- chronologicznie. Niech opowie ksi¹dz o 
swoim dzieciñstwie.
Ks. Bogdan: Pochodzê z ma³ej, ubogiej wioski. "O dziwo" mieszka³em w 
bloku, jedyny blok w centrum wioski Sulicice. Ca³a wioska liczy ok. 35 

rodzin. Za czasów podstawówki 
by³a to g³ównie zabawa: podchody, 
budowanie miasteczek (taka sobie 
zabawa ale fajna)  Zawsze 
mieliœmy wiele pomys³ów, a ja 
zwykle by³em jednym z liderów 
n a s z e j  e k i p y .  M o j a  
wychowawczyni  ze  szko³y  
podstawowej za wszelk¹ cenê 
chcia³a, ¿ebym poszed³ do szko³y 
œredniej i nie zmarnowa³ siê w 
zawodówce, no ale egzaminy, no 
wiecie matematyka, jêzyk polski, 
wiêc pomyœla³em: za wysoka 
pó³eczka. Poszed³em wiêc do 
zawodówki, szkoli³em siê na 
ciastkarza. Cz³owiek zaczyna³ siê 
robiæ bardziej powa¿ny i doroœleæ. 

Pracy by³o du¿o: w ci¹gu dnia lekcje, a nocami praktyki- pieczenie. No i 
w³aœnie, wtedy coœ siê zaczê³o. 
Powo³anie?
Tak. W tym samym czasie zacz¹³em siê opiekowaæ kapliczk¹ poœwiêcon¹ 
Matce Bo¿ej z Lourd, u nas we wsi i prawdê mówi¹c od tego zaczê³o siê 
moje powo³anie. Chyba Matka Bo¿a za du¿o w tym wszystkim mia³a 
swojej interwencji (œmiech). By³o to bardzo mocne uderzenie. Coœ zaczê³o 
siê dziaæ, nie wiedzia³em, co mam robiæ. Nie mia³em tak zaufanej osoby, z 
któr¹ mog³em o tym porozmawiaæ, dlatego wtedy pierwsze, co zrobi³em, to 
napisa³em list. Napisa³em na kartce wszystko, co czu³em, jak ludzie mnie 
odbierali: spokojny, organizator… Tylko, co z tym listem zrobiæ? 
Wys³a³em go do redaktora jednej gazety religijnej. By³em bardzo 
niepewny. Ppo paru dniach, gdy emocje ostyg³y, zacz¹³em tego ¿a³owaæ i 
mieæ nadziejê, ¿e nie bêdzie odpowiedzi. No, i jak siê okaza³o, odpowiedzi 
nie by³o. Skoñczy³em zawodówkê. Katechetka radzi³a mi, ¿ebym poszed³ 
do szko³y œredniej Salezjanów w Rumii, zda³ maturê i mia³ mo¿liwoœæ 
zostaæ w zakonie. Ja jednak zdecydowa³em zdaæ egzaminy zawodowe, 
wiêc jestem czeladnikiem, tak to siê nazywa. Potem poszed³em do szko³y 
œredniej w Pucku. Panicznie ba³em siê egzaminów, ale zda³em. No i tak siê 
z³o¿y³o, ¿e w mojej klasie by³ kolega, który by³ wczeœniej u 
Chrystusowców. On chcia³ mnie wyci¹gn¹æ na ró¿ne zjazdy, ¿ebym 
zobaczy³ jak jest poza diecezj¹. Maturê zda³em i po maturze wikary z mojej 
parafii zapyta³, kiedy w koñcu zjawiê siê przy o³tarzu s³u¿yæ jako 
ministrant, lektor, ale ja by³em raczej niechêtny. Potem temu samemu 
wikariuszowi powiedzia³em, ¿e idê do seminarium, a on na to: "Ojejku, 
wiedzia³em, ¿e coœ bêdzie". Proboszcz wypisa³ mi dobr¹ opiniê i trafi³em 
do seminarium. Przez te 6 lat cz³owiek stopniowo siê utwierdza³, no i w 
koñcu œwiêcenia kap³añskie.
Podobno prymicja, to wa¿ne prze¿ycie. Jak ksi¹dz to wspomina?
Tak, chyba ka¿dy ma taki stresik, jak przed œlubem. Sakrament jest czymœ 
niepowtarzalnym i je¿eli ktoœ go przyjmuje, to jest ju¿ zdecydowanym, 
osob¹ dojrza³¹. Tak samo œwiêcenia kap³añskie - cz³owiek decyduje siê na 
ca³e ¿ycie, powierza siê Panu Bogu, a wiêc i innym ludziom. Pierwsza 
msza œwiêta to tak samo stres, ¿eby rêce nie dr¿a³y, ¿eby zaœpiewaæ 
porz¹dnie prefacjê, ale najwa¿niejsze jest, ¿eby cz³owiek siê dobrze czu³ 
duchowo. Niesamowita jest ta myœl, ¿e cz³owiekowi "daje siê" Pana 
Jezusa.
Jakie by³y ksiêdza pierwsze wra¿enia w zwi¹zku z przydzieleniem do 
parafii?
Ja od razu po zakoñczeniu roku w seminarium wsiad³em w samochód i 
przyjecha³em do Osowej. Mia³em lekki dreszczyk. Obszed³em ca³y 
koœció³, o³tarz, konfesjona³. Co mnie mile zaskoczy³o, to to, ¿e od razu, 
jako pierwsza, przywita³a mnie parafianka. Gdy wychodzi³em zapyta³a 
mnie czy jestem nowym wikarym i nawi¹za³ siê ma³y dialog. Czu³em tak¹ 
rodzinn¹ atmosferê koœcio³a.
Jak wygl¹da ksiêdza praca z dzieæmi?
Pierwsz¹ stycznoœæ z dzieæmi ju¿ mia³em jako diakon, przygotowuj¹c 
drugoklasistów w Straszynie do Pierwszej Komunii Œwiêtej, wiêc teraz 
mam ju¿ jakieœ doœwiadczenie i na razie idzie dobrze (mam tak¹ nadziejê). 
Wydaje mi siê, ¿e jestem kontaktowy, a to wiele u³atwia.

Na razie tak, mam pierwszaki. Jestem pod wra¿eniem, je¿eli chodzi o 
gimnazjum. S³ysza³em, ¿e dzieci s¹ tu bardzo nowoczesne i daj¹ w koœæ, 
ale jak siê okazuje jest dobrze i te¿ uda³o mi siê nawi¹zaæ z nimi kontakt 
(raczej to robiê i siê staram ).
Czy ma ksi¹dz jakieœ plany, pomys³y wobec parafii?
Na pewno, je¿eli chodzi o stronê parafialn¹. Chcia³bym wprowadziæ coœ 
nowego. Odpowiadam ju¿ nawet na pytania na stronie. Zajmujê siê te¿ 
ministrantami i chcia³bym zmobilizowaæ ich bardziej do pracy. 
Chcia³bym trochê o¿ywiæ parafiê trzeba trochê  czasu.
Co robi ksi¹dz w wolnym czasie?
Jak na razie musia³em siê tu zadomowiæ, urz¹dziæ mieszkanie. Du¿o jest 
te¿ roboty na parafii, msze, przygotowywanie kazañ, szko³a, tak¿e du¿o 
wolnego czasu nie ma jedynie wieczorkami -to wtedy siadam do 
komputera  do strony internetowej  naszej parafii i poznajê j¹. W wolnej 
chwili basen, odwiedzanie znajomych.
Wa¿na postaæ?
Na pewno ksi¹dz musi mieæ jakiœ swój autorytet. Patrz¹c na innych, 
widzê, jaki chcia³bym byæ, dlatego przede wszystkim liczy siê otwartoœæ, 
umiejêtnoœæ s³uchania i nie przerastanie w pychê. Ale najwiêkszym 
autorytetem dla mnie, choæ to siê zawsze powtarza i ju¿ spowszednia³o, 
jest Jan Pawe³ II. On pokaza³, ¿e cz³owieczeñstwo jest na pierwszym 
miejscu, ¿e kap³an najpierw musi byæ cz³owiekiem, potem kap³anem. 
¯eby zrozumieæ cz³owieka, trzeba byæ cz³owiekiem, ¿eby mu pomóc- 
kap³anem. Wa¿ne jest te¿ dla mnie, ¿eby ¿yæ tym, co mówiê, ¿eby to, co 
mówiê wyp³ywa³o z mojego wnêtrza, by³o autentyczne i nie wprawia³o 
ludzi w zgorszenie. Oczywiœcie, jak widzimy jakieœ niedoci¹gniêcia, 
musimy siê napominaæ. Jan Pawe³ II powiedzia³ "Takich bêdziecie mieli 
kap³anów, jakich sobie wymodlicie", dlatego bardzo wa¿na jest modlitwa 
za ksiê¿y.
Ulubiony œwiêty?
Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars i ojciec Pio, który ze skrytoœci 
swojego cz³owieczeñstwa móg³ tyle zdzia³aæ.
Jakieœ specjalne zdolnoœci, umiejêtnoœci, zainteresowania?
Spektrum mam bardzo rozci¹gniête. Stawia³em fundamenty, 
murowa³em, szy³em…Na pewno cz³owiek ¿yj¹c na wsi ma wiêcej 
warunków do tego, ¿eby siê doskonaliæ w ka¿dym kierunku. Czy coœ w 
o g r o d z i e  z r o b i æ ,  c o œ  z b u d o w a æ ,  k o m u œ  p o m ó c .  
Lubiê kwiaty, no i na pewno- góry.
Dziêkujê za rozmowê. 

Wywiad przeprowadzi³a: Ola Polañska 

Z cyklu:  Poznaj swego Duszpasterza

ROCZNICA ZAWIERZENIA 
MATCE BO¯EJ OLIWSKIEJ 

MODLITWY RÓ¯AÑCOWEJ RODZICÓW -
 SESJA NAUKOWA nt. MANIPULACJI - 8 GRUDNIA

   8 grudnia ponowimy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako 
rodziców i wszystkich rodzin patronce naszej modlitwy Matce Bo¿ej 
Oliwskiej.
     W tym roku spotkanie w Oliwie bêdzie wzbogacone  sesj¹ naukow¹ 
nt. zagro¿eñ osobowoœci m³odego cz³owieka na pocz¹tku XXI w. 
opracowan¹ i prowadzon¹ przez ks. Dr Aleksandra Posackiego. 
Spotkanie rozpoczynamy 7 grudnia wieczorn¹ msz¹ œwiêt¹ i 
nabo¿eñstwem pojednania. W dniu 8 grudnia bêdzie kontynuacja sesji  
pocz¹wszy od godziny 9.00 - szereg wyk³adów tematycznych 
ukierunkowanych na zagadnienia manipulacji w ¿yciu spo³ecznym 
prowadzonych przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.
       Ca³oœæ zakoñczy siê jak w roku ubieg³ym uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w 
Katedrze Oliwskiej, modlitw¹ ró¿añcow¹ rodziców i ponowieniem 
aktu zawierzenia tej modlitwy Matce Bo¿ej Oliwskiej. 
     Tych wszystkich, którzy bêd¹ mogli przyjechaæ w tych dniach do 
Gdañska, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i w 
modlitwie. A tych, którzy nie mog¹ przybyæ, prosimy o wsparcie 
modlitewne i w miarê mo¿liwoœci ewentualnie finansowe sesji choæby 
drobn¹ wp³at¹ na konto parafii Archikatedralnej.
       Pe³ny program spotkania w dniu 8 grudnia oraz szczegó³y 
organizacyjne na plakatach.

Chór im. ks.prof. Józefa Orszulika
zaprasza Osoby, pragn¹ce zasiliæ nasze szeregi, na próby, które 
odbywaj¹ siê w salce prób przy dolnym koœciele lub w 

30kawiarence BETANIA  we wtorki i czwartki o godzinie 19 .
     PrzyjdŸ, spróbuj swoich mo¿liwoœci i œpiewaj razem z nami!

Zarz¹d Chóru
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W po³owie wrzeœnia, wraz z grup¹ parafian, uda³em siê na dwu 
tygodniow¹ pielgrzymkê do Rzymu i sanktuariów Italii. Trasa wiod³a nas 
przez Niemcy oraz urokliwe Alpy  a potem w miejsca naznaczone 
obecnoœci¹ cudów i wielkich œwiêtych Europy. Pierwszym zak¹tkiem, 
który budzi podziw ju¿ z racji swego usytuowania, by³ Asy¿. Ma³e 

miasteczko, które wyda³o na œwiat jednego z najwiêkszych œwiêtych 
chrzeœcijañstwa œw. Franciszka. Ten biedaczyna, w pe³ni oddany Bogu, 
stygmatyk, za³o¿yciel jednej z najwiêkszych rodzin zakonnych, staje siê 
filarem podtrzymuj¹cym Koœció³ w dobie kryzysu. Wszystko w tym 
miasteczku mówi o najs³awniejszym ¿ebraku œwiata, bo przecie¿ tam 
us³ysza³ g³os Pana, który mówi³: napraw mój Koœció³. Znana chyba nam 
wszystkim Porcjunkula, gdzie rozpocz¹³ swoj¹ misjê i gdzie odda³ Bogu 
swego ducha, ogromna bazylika pod jego imieniem z wieloma 
pami¹tkami i relikwiami œwiêtego, koœció³ œw. Minerwy gdzie 
sprawowaliœmy ofiarê eucharystyczn¹ no i oczywiœcie bazylika œw. Klary 
duchowej siostry biedaczyny z Asy¿u. Jak bardzo mo¿na by³o tam 
ubogaciæ siê ubóstwem tego œwiêtego.

 Kolejnym etapem by³a stolica chrzeœcijañstwa Rzym którego 
nie sposób nie kochaæ. Tam nasze pielgrzymowanie rozpoczêliœmy od 
nawiedzenia katakumb œw. Kaliksta - miejsca pochówku pierwszych 
papie¿y i wielu œwiadków wiary, którzy oddali za ni¹ ¿ycie. Na ich 
œwiadectwie mêczeñstwa ci¹gle opiera siê Koœció³, którego G³ow¹ jest 
ten, Który sam odda³ ¿ycie. Trudno opisaæ wszystko co ogl¹daliœmy, ale 
grzechem by³o by nie wspomnieæ o czterech  bazylikach wiêkszych 
Œwiêtego Miasta. Pierwsz¹ na naszym szlaku by³a Bazylika œw. Paw³a za 
Murami.  Aposto³ narodów, jako obywatel Rzymski, musia³ byæ zabrany 
za mury miasta, aby mog³a dokonaæ siê egzekucja. Œmieræ przez œciêcie 
mieczem -  godna jedynie rzymianina. Plac, który by³ miejscem egzekucji, 
nazywany dziœ tre fontane -  trzy Ÿród³a -  bo, jak podaje tradycja, odciêta 
g³owa Paw³a odbi³a siê trzy krotnie od ziemi i w ka¿dym z  nich wybi³o 
Ÿród³o na znak, ¿e jest to ¿yciodajna œmieræ, przez któr¹ Koœció³ bêdzie 
wzrasta³. Bazylika ogromna i przepiêkna, ale  ciekawoœæ budz¹ przede 
wszystkim wszystkie wizerunki papie¿y wymalowane na œcianie pod 
sklepieniem: od Piotra do Benedykta XVI no i zwi¹zana z nimi legenda, ¿e 
kiedy miejsca siê skoñcz¹, bêdzie koniec œwiata. Z nostalgi¹ patrzy³em na 
wizerunek naszego umi³owanego Ojca œw. Jana Paw³a II. Niestety nie 

sposób opisywaæ szczegó³owo, ale centralne miejsce to 
oczywiœcie grób aposto³a Paw³a, gdzie cz³owiek pochyla siê nad 
tajemnic¹ ¿ycia przeœladowcy, który sta³ siê wielkim aposto³em. 

Watykan - dziœ centralny punkt Koœcio³a na œwiecie i wpierw 
ogromny plac œw. Piotra otoczony kolumnad¹ Berniniego, pa³ac 
apostolski miejsce rezydowania namiestnika Chrystusowego na ziemi ale 
przede wszystkim Bazylika Piotra i Paw³a - monumentalna -  
przepe³niona bogactwem dzie³ sztuki malarskiej oraz rzeŸb. Ju¿ przy 
wejœciu do œwi¹tyni po prawej stronie kaplica ze s³ynn¹ piet¹ Micha³a 
Anio³a. Maryja, tak m³oda i piêkna trzymaj¹ca, w ramionach cia³o 
umar³ego syna. M³odoœæ matki wywo³a³a krytykê wspó³czesnych 
rzeŸbiarzowi. Mówili Maryja jest za m³oda, ale geniusz jak na nie go 
przysta³o, mia³ wspania³¹ odpowiedŸ: Czy¿ nie wiecie, ¿e prawdziwa 
mi³oœæ nigdy siê nie starzeje?. S³owa, którym nie sposób siê 
przeciwstawiæ. Dalej Piotr, którego stopy wszyscy chc¹ dotkn¹æ, bo jak 
mówi legenda jest to zapowiedzi¹ kolejnego pobytu w wiecznym mieœcie. 
No i w centrum œwi¹tyni ogromna konfesja nad grobem rybaka z Galilei, 
który sta³ siê opok¹. Kiedy patrzymy za konfesjê, widzimy katedrê tzn. 
krzes³o, na którym mia³ wed³ug legendy zasiadaæ sam Piotr. Katedra 
zastygniêta w br¹zie, aby ów mebel nie uleg³ zniszczeniu a nad nim witra¿ 
tak bardzo nam znamy z ró¿nych transmisji telewizyjnych 
przedstawiaj¹cy go³êbice symbol Ducha Œw. Wszystko po to, aby nie by³o 
w¹tpliwoœci, ¿e tym, który kieruje Koœcio³em jest sam Bóg. Dla nas 
Polaków miejscem szczególnej refleksji jest grób Jana Paw³a -  ¿al, ¿e  tak 
ma³o czasu, aby pomodliæ siê za tego, który przez wiele lat by³ Ojcem nas 
wszystkich. Pamiêtam, ¿e w czasie odprawianej przeze mnie Mszy œw. po 
audiencji generalnej, nie mówi³em kazania. Powiedzia³em, ¿e tego 
jednego dnia byliœmy na audiencji u trzech wielkich papie¿y: Piotra, 

Benedykta i Jana Paw³a. Ka¿dy z nich mówi³ bardzo wyraŸnie, a my 
mieliœmy jedynie otworzyæ nasze serca i s³uchaæ. Nie czu³em siê godny, 
by mówiæ cokolwiek. Kolejna Bazylika - koœció³ œw. Jana na Lateranie - 
niewielu nawet katolików zdaje sobie sprawê ¿e to najwa¿niejsza 
œwi¹tynia katolicka pierwsza i ufundowana przez cesarza Konstantyna, to 
w niej przez dziesiêæ stuleci rezydowali nastêpcy Piotra. Dopiero po 
niewoli Awinioñskiej, kiedy papie¿ zdecydowa³ siê wróciæ do Rzymu - 
miasta w rozsypce - mo¿na nawet powiedzieæ: ma³ej mieœciny nie 
przypominaj¹cej w niczym dawnej metropoli, ta bazylika zamieniona 
by³a na stajnie i oborê. To od tamtego czasu Papie¿ rezyduje na Watykanie. 
Obok bazyliki pami¹tka z Ziemi Œwiêtej scala santa - œwiête schody te 
same, które prowadzi³y na dziedziniec Pi³ata, którymi wchodzi³ Chrystus, 
aby us³yszeæ s³owa:  a có¿ to jest prawda. Ostatnia z wielkich bazylik to 
Santa Maria Maggiore poœwiêcona Maryi. Miejsce zwi¹zane z legend¹, ¿e 
na tym wzgórzu nieoczekiwanie pojawi³ siê œnieg. Maryja we œnie mia³a 
objawiæ siê papie¿owi i powiedzieæ mu, ¿e w³aœnie œnieg wyznacza ramy i 
granice œwi¹tyni budowanej na jej czeœæ i st¹d mówi siê o matce Bo¿ej 
Œnie¿nej. Wieczne miasto to równie¿ kolebka cywilizacji i kultury 
romañskiej to liczne place, fontanny, muzea, to przecie¿ Forum 
Romanum, ale nie czujê siê na si³ach, by dotykaæ tych rzeczywistoœci 
historycznych. 

 PóŸniej pojechaliœmy do sanktuarium maryjnego w Loretto 
gdzie w ogromnej œwi¹tyni  znajduje siê domek nazaretañski,  miejsce 
gdzie wedle miejscowej legendy ¿y³a œwiêta rodzina i wychowywa³ siê 
Jezus.

 Dla nas miejscem przypominaj¹cym bohaterstwo polskiego 
¿o³nierza jest cmentarz naszych ¿o³nierzy, którzy uratowali przed 
spaleniem koœció³, wiêc otrzymali przywilej, by mogli spoczywaæ 
wiecznie w jej cieniu po swej œmierci.

Kilka refleksji z pielgrzymiego szlaku

W Asy¿u                    Foto: M.Antos

San Angelo                    Foto: M.Antos

Monte Cassino                    Foto: M.Antos
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

100 Lat Skautingu /1907-2007/
Odcinek 4

           Jubileuszowe Jamboree w Anglii, w odczuciu uczestników i 
przekonaniu obserwatorów i goœci, by³o nie tylko najwiêkszym obozem 
letnim z dos³ownie tysi¹cami namiotów i dziesi¹tkami tysiêcy skautów i 
harcerzy, ale  przede wszystkim -  najwiêkszym forum syntezy idei i 
praktyki pedagogiczno wychowawczej, jako zasady metody skautowej i 
harcerskiej. Syntezy, stapiaj¹cej ró¿ne pierwiastki, w du¿ym stopniu 
sprzeczne miêdzy sob¹, w jedn¹ ró¿norodn¹ ca³oœæ. Za wielkim polskim 
pedagogiem i Harcerzem Rzeczypospolitej  Aleksandrem Kamiñskim  
powtórzmy, jakie elementy syntetyzuje skauting, a za nim harcerstwo 
polskie?! Przede wszystkim: wychowanie indywidualne z wychowaniem 
spo³ecznym. Dalej: 
zasady swobody i  
przymusu-karnoœci. I 
wreszcie: wychowanie 
n a r o d o w e -  
p a t r i o t y c z n e  i  
m i ê d z y n a r o d o w e .  
D o w o d e m  n a  t o  
syntetyzowanie jest 
z a r ó w n o  p r o g r a m  
wyprawy, jak i jej 
przebieg. Ekipa ZHR-
u, w której uczestniczy-
liœmy, ju¿ w drodze na 
Jamboree "przera-
bia³a"ciekawe zajêcia. W Niemczech by³o to zwiedzanie Berlina oraz 
pobyt wraz z noclegiem w podberliñskiej bazie skautów niemieckich. W 
Anglii: zwiedzanie Londynu z wizyt¹ w ró¿nych muzeach œwiatowej 
s³awy, a przede wszystkim w polskim Instytucie gen.Sikorskiego, gdzie 
zgromadzono przeœwietne pami¹tki chwa³y orê¿a Polski Walcz¹cej w 
ramach koalicji zachodniej z Niemcami w czasie II wojny œwiatowej, 
m.in. kilkadziesi¹t sztandarów bojowych armii Andersa. W drodze 
powrotnej z Anglii do kraju- zwiedzanie Brukseli, a w niej instytucji Unii 

Europejskij oraz spotkanie z ich pracownikiem /równie¿ harcerzem ZHR-
u/.
           Na samym Jamboree dominowa³y, poza normalnymi zajêciami 
obozowymi i rozrywkowo-szkoleniowymi, liczne apele i ogniska 
wieczorne w gronie miêdynarodowym, jak równie¿ indywidualne spotkania 
z ciekawymi ludŸmi i skautami ró¿nych narodowoœci.Pierwszego sierpnia  
kontyngenty polskie, zarówno na Jamboree w Chelmsdorf, jak i w Braggers 
Wood urz¹dzi³y uroczyste apele i ogniska z udzia³em skautów z innych 
krajów dla upamiêtnienia kolejnej rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego. Mi³ymi akcentami by³y wizyty goœci. Tu¿ przed oficjalnym 
otwarciem Jamboree w Chelmsdorf na krótko odwiedzi³a skautów królowa 
El¿bieta II. Innego dnia, w obozach polskich, w towarzystwie 
przedstawiciela ambasady polskiej w Londynie, goœcinn¹ wizytê z³o¿y³ 
przedstawiciel rz¹du RP, w osobie min. Jana Dziedziczaka, który odczyta³ 
oficjalny list z pozdrowieniami i poparciem dla organizacji harcerskich od 
premiera Jaros³awa Kaczyñskiego.
    Ciekawe by³y nasze wizyty w namiotach skautów japoñskich, 
murzyñskich czy arabskich. Niezwyk³¹ by³a natomiast niespodziewana 

w i z y t a ,  w  c z a s i e  
jednego z nocnych 
ognisk obozowych, 
ubranej w œlubne stroje 
pary nowo¿eñców -  
ma³¿eñstwa polskiej 
h a r c e r k i  i  
holenderskiego skauta, 
k tó rzy  wyjazd  na  
Jubileuszowe  100lecia 
skautingu  Jamboree 
uczynili swoj¹ podró¿¹ 
poœlubn¹.
         Prezentowane 
zdjêcie przedstawia 
uczestników obozu 

ZHR-u w Braggers Wood, z udzia³em min. J. Dziedziczaka i przedsta-
wiciela naszej ambasady oraz naczelnego skauta i gospodarza  zgrupowania  
Anglika Johna.
         W nastêpnym  ostatnim odcinku,  na koniec roku Jubileuszu100lecia 
skautingu, napiszê o religijnoœci harcerzy i skautów, jej duchowoœci i 
praktykowaniu, równie¿ na Jubileuszowym Jamboree w Wielkiej Brytanii 
w 2007 roku.

konsekrowa³, a biskup odst¹pi³ od 
pos³ugi, z któr¹ przyjecha³. Dalej szlak 
prowadzi³ do Padwy do œw. Antoniego a 
póŸniej do Wenecji. Mo¿na by pewnie 
wie le  nap i saæ  na  t emat  t ego  
szczególnego miasta na wodzie, mo¿na 
rozp³ywaæ siê w romantyzmie tego 
miejsca, zachwycaæ siê zabytkami, ale 
by wiedzieæ, czym jest naprawdê, 
trzeba tam pojechaæ. Wenecja by³a 
ostatnim punktem we W³oszech a nasza 
trasa zawiod³a nas do Wiednia, 
cesarskiego miasta, s³yn¹cego z walca i 
muzyki. Jednak to, co mi najbardziej 
utkwi³o, oa Kahlenberg miejsce 
wielkiej bitwy, wrêcz mistycznej, 
prowadzonej pod wodz¹ króla 
polskiego Jana III Sobieskiego. Bitwy 
wygrane,j gdzie potêga islamskiego pó³ 
ksiê¿yca zosta³a zniszczona. Temu 
miejscu i tej bitwie chcia³bym 
poœwiêciæ osobny artyku³. Czas, nagli³ by wracaæ do domu, ale kiedy 
stanêliœmy na polskiej ziemi od razu wiedzieliœmy, ¿e musimy pojechaæ do 
naszej Matki na Jasn¹ Górê, by jej podziêkowaæ i oddaæ owoce naszego 
pielgrzymowania. 

To, co napisa³em jest tylko przeœlizgniêciem po pielgrzymim 
szlaku, który odbyliœmy.-Dotkn¹³em tylko tych miejsc, które  bardziej 
zaistnia³y w  moim sercu.
 Dziêkuj¹c Bogu i Jego matce Maryi pragnê równie¿ podziêkowaæ 
tym wszystkim, którzy byli ze mn¹ i którzy byli dla mnie wsparciem 
zarówno tam jak i  tym, którzy byli tu. Bóg zap³aæ.   
                                                                          Ks   Maciej Sobczak
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 Nastêpn¹ stacj¹ by³o San Giowani Rotondo, gdzie dzia³a³ 
wielki charyzmatyk œw. Ojciec Pio, postaæ naszych czasów obdarowany 
przez Boga tyloma ³aski, ¿e mo¿na by nimi obdarowaæ kilku œwiêtych. 
Osoba niezwyk³a, ale osobiœcie czuje niedosyt, bo chcia³em spotkaæ siê ze 
œwiêtym przy jego grobie, a t³um i ha³as nie pozwoli³ mi tak w pe³ni i 
naprawdê nape³niæ siê jego duchem. Byæ mo¿e to znak, ¿e mam tam 
wróciæ i to w³aœnie chcia³ powiedzieæ mi Ojciec Pio. Z San Giovani 
udaliœmy siê do San Angelo miasteczka niezwykle urokliwego nad 
samym morzem. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e istnieje tam jedyny koœció³ na 
œwiecie niekonsekrowany przez biskupa. Jak mówi¹ podania historyczne 
œwi¹tynia ta by³a miejscem objawieñ Anio³a. Kiedy pojawi³ siê biskup 
Grot  by konsekrowaæ koœció³, sam Anio³ wyzna³, ¿e z woli Boga ju¿ go 

Loreto                   Foto: M.Antos Ojciec Pio                Foto: M.Antos
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