
Odmawiajmy wytrwale Ró¿aniec we 
wspólnotach koœcielnych i naszych rodzinach. 
W trakcie powtarzanych wezwañ zjednoczy on 
serca, doprowadzi do zgody, o¿ywi nadziejê i 
obdarzy nas wszystkich pokojem i radoœci¹ 
Chrystusa, który siê dla nas narodzi³, umar³ i 
zmartwychwsta³. 
         Odmawiaæ Ró¿aniec to znaczy udaæ siê do 
szko³y Maryi i uczyæ siê od Niej, Matki i 
aposto³ki Chrystusa, jak ¿yæ ca³kowicie zgodnie 
z wymaganiami wiary chrzeœcijañskiej. Ona 
pierwsza uwierzy³a, a w Koœciele w Wieczerniku 
jednoczy³a w mi³oœci pierwszych uczniów swego 
Syna.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
Watykan, 2 paŸdziernika 1988 r.

16 paŸdziernika br. przypada pi¹ta rocznica
og³oszenia czwartej czêœci Ró¿añca:

TAJEMNICE “ŒWIAT£A”
      Kiedy prze¿ywasz chwile za³amania i czujesz bezsilnoœæ wobec ró¿nych 
problemów, odczuwasz strach przed przysz³oœci¹, wydaje Ci siê, ¿e w tej 
beznadziei bêdziesz tkwiæ zawsze - w takich chwilach musisz przypomnieæ 
sobie s³owa Matki Bo¿ej wypowiedziane w Fatimie do siostry £ucji:
  Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani 
narodowego, ani miêdzynarodowego, którego nie mo¿na by³oby rozwi¹zaæ 
przy pomocy Ró¿añca.
    Pocz¹tki tej modlitwy siêgaj¹ czasów œw. Dominika (XII wiek). Do 
wyodrêbnienia poszczególnych tajemnic przyczyni³ siê Dominik z Prus, 
kartuz. Wprowadzi³ on  w Zdrowaœ Maryjo po s³owie Jezus tzw. Klauzule, 
czyli dopowiedzenia. Nadanie ostatecznego kszta³tu modlitwie ró¿añcowej, 
jak¹ znamy dzisiaj, przypisuje siê b³. Alanowi de Roche, dominikaninowi 
(XV wiek), który uj¹³ jego formê w 15 dziesi¹tek Zdrowaœ Maryjo, 
przedzielonych Modlitw¹ Pañsk¹ (Ojcze Nasz). Wyodrêbni³ te¿ trzy czêœci 
Ró¿añca. W  takim  kszta³cie Ró¿aniec odmawiano prawie szeœæ wieków. 
Jan Pawe³ II dopisa³ kolejny rozdzia³ w tej modlitwie, ofiarowuj¹c w 2002 r. 
œwiatu  Tajemnice œwiat³a. A oto przypomnienie tych piêciu tajemnic:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
     Jezus, jedyny niewinny, przyjmuje nasz grzech i schodzi do wody na znak 
oczyszczenia. Ojciec og³asza Go Synem umi³owanym i posy³a w Duchu 
Œwiêtym, abyœmy Go s³uchali.

(por. Mt 3, 13-17)

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
      Jezus przemienia wodê w wino, a tym samym objawia Swoje Bóstwo. 
Maryja pierwsza nie tylko w Niego uwierzy³a, ale Mu zawierzy³a. I dlatego z 
ufnoœci¹ mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Na Jej s³owa Jezus 
wyzwala sw¹ Bosk¹ moc, aby ul¿yæ ludzkim k³opotom.

(por. J 2, 1-12)

3. G³oszenie Królestwa Bo¿ego i wzywanie do nawrócenia
      W pierwszym publicznym wyst¹pieniu Pana Jezusa padaj¹ s³owa: 
Bliskie jest Królestwo Bo¿e. Nawróæcie siê i wierzcie w Ewangeliê. Wkrótce 
potem zachêtê do nawrócenia oraz s³owa Mi³osierdzia us³yszy paralityk 
oraz grzeszna kobieta: odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy.

(por. Mk 1,15; Mk 2,3-13; £k 7,47-48)  

4. Przemienienie na Górze Tabor
      Pan Jezus bierze umi³owanych uczniów Piotra, Jakuba i Jana na Górê 
Tabor i ukazuje im Swoje Bóstwo. Zachwyt uczniów jest tak wielki, ¿e chc¹ 
pozostaæ tam na sta³e. Jeszcze nie wiedz¹, ¿e droga Jezusa do chwa³y 
prowadziæ bêdzie równie¿ przez cierpienie Ogrójca. Takie s¹ drogi 
ludzkiego ¿ycia - przez krzy¿ do œwiat³a. Per crucem ad lucem!

(por. £k 9,28-36) 

5. Ustanowienie Eucharystii
       Po cudzie rozmno¿enia chleba Jezus powiedzia³: kto spo¿ywa Moje 
Cia³o i pije Moj¹ Krew ma ¿ycie wieczne. Na ostatniej wieczerzy uczniowie 
otrzymali Jego Cia³o i Krew oraz us³yszeli polecenie: czyñcie to na Moj¹ 
pami¹tkê. Koœció³ wype³nia to polecenie od dwóch tysiêcy lat i stale 
zaprasza nas na ucztê przy Eucharystycznym stole.

(por. J 6,48-58; 1Kor 11,23-27)

Odmawiajmy Ró¿aniec w intencji 
rych³ej beatyfikacji Jana Paw³a II !

MIESIAC  MODLITWY
RÓZAÑCOWEJ

      Ka¿dy z nas wielokrotnie styka³ siê z Ró¿añcem. Z 
pewnoœci¹ Ty równie¿.Czy znasz moc tego prawdziwego daru 
z Nieba, jakim jest Ró¿aniec? Odmawiaj¹c go mo¿na zyskaæ; 
na przyk³ad: ¿ycie wieczne, mi³oœæ i zgodê w rodzinie, 
nawrócenie, wyrwanie ze szponów na³ogu, uzdrowienie, 
pokój w œwiecie, uratowanie dzieci nienarodzonych przed 
aborcj¹ czy rozwi¹zanie k³opotów finansowych.
           W zwi¹zku z nadchodz¹cymi wyborami mo¿emy te¿ 
odmówiæ ró¿aniec w intencji pomyœlnoœci naszej Ojczyzny. 
Mo¿emy tak¿e z³¹czyæ siê duchowo z uczestnikami trwaj¹cej 
w naszym koœciele  od 12. paŸdziernika  nowenny  do Ducha 
Œwiêtego prosz¹c:

 DUCHU ŒWIÊTY, DAJ NAM £ASKÊ 
ROZTROPNEGO WYBORU !

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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Pani Od Op³atków
Jest chyba najbardziej znan¹ i charakterystyczn¹ osob¹ w 

Osowie. Od niemal 30 lat, tj. od powstania Parafii Chrystusa Zbawiciela w 
1979 r, niestrudzenie przemierza w okresie Adwentu osowskie ulice i 
zau³ki trafiaj¹c do naszych domów z bo¿onarodzeniowym op³atkiem. 

P a n i  E l ¿ b i e t a  
Mi¹skowska, bo o niej tu mowa, 
urodzi³a siê 11 marca 1928 r w 
Prêgowie nieopodal Kolbud na 
terenie  Wolnego Mias ta  
G d a ñ s k a ,  w  r o d z i n i e  
pracownika kolejowego, jako 
pi¹te z kolei dziecko z oœmiorga 
rodzeñstwa (3-ch braci i 5 
sióstr). Ojciec Jan Kamiñski 
pochodzi³ z Szemudu, mama 
zaœ Anna z domu Liebner z 
Tr¹bek Wlk. 

Ma³a Ela zostaje 
o c h r z c z o n a  w  k o œ c i e l e  
parafialnym Œw. Rocha w 
Prêgowie przez ówczesnego 
w i k a r e g o  k s .  S p l e t t a ,  
póŸniejszego zas³u¿onego 
biskupa gdañskiego w latach 
1938-45 Karola Mariê Spletta. 
Ks. Biskup Splett zapisa³ siê w 
pamiêci ludzi m.in. tym i¿ 
odmówi³ wydania zakazu 
u¿ywania jêzyka polskiego w 

liturgii. W 1946 r zostaje skazany przez w³adze PRL na 8 lat odosobnienia i 
jest internowany w klasztorach w Starym Borku i w Dukli. Po uwolnieniu 
wyje¿d¿a do RFN. Umiera w Dusseldorfie w 1964 r. W roku ubieg³ym byli 
parafianie Biskupa Spletta, wœród nich i Pani El¿bieta, ufundowali 
swojemu wikariuszowi z Prêgowa tablicê pami¹tkow¹, umieszczaj¹c j¹ na 
œcianie koœcio³a.

W Prêgowie koñczy Ela szeœcioklasow¹ niemieck¹ szko³ê 
podstawow¹, nastêpnie zaœ 2 lata szko³y polskiej na Wa³owej w Gdañsku. 
W tym czasie religii ucz¹ j¹ w koœciele Chrystusa Króla, m.in. obecnie 
b³ogos³awieni: ks. Bronis³aw Komorowski i ks. Franciszek Rogaczewski. 

Nadchodzi wrzesieñ 1939 r. Ojciec p. Eli, jako cz³onek Zwi¹zku 
Polaków w Gdañsku, trafia do Stuthoffu, zaœ ca³a reszta rodziny zostaje 
wywieziona do Brzeœcia n/Bugiem i rozproszona po kilku domach w 
mieœcie. Z pocz¹tkiem 1940 r zostaj¹ zabrani z Brzeœcia do 
Niepokalanowa, gdzie maj¹ okazjê zetkn¹æ siê osobiœcie z Ojcem 
Maksymilianem Kolbe -  dwaj starsi bracia  p. Eli s³u¿¹ Mu nawet do Mszy 
Œw. Po pó³ roku zamieszkiwania w Niepokalanowie Niemiecki Czerwony 
Krzy¿ zabiera rodzinê Kamiñskich z powrotem do Gdañska . Niestety 
rodzinny dom ojca w Prêgowie jest zajêty przez Niemców, wiêc 
ostatecznie trafiaj¹ do Œw. Wojciecha, do rodzinnego domu matki, gdzie 
zamieszkuj¹ niemal do koñca wojny. 

W marcu 1945 r,  po zajêciu Gdañska przez wojska sowieckie, 
16-letnia El¿bieta wraz z trzema siostrami: starszymi Ma³gorzat¹ i 
Gertrud¹ oraz m³odsz¹ Ann¹ zostaj¹ zabrane z domu i przetransportowane 
do Pruszcza. St¹d, wraz z ponad tysi¹cem dziewcz¹t i kobiet "wêdruj¹" 
pieszo do Grudzi¹dza, sk¹d prymitywnym transportem kolejowym na 
wschód. Ostatecznie transport zatrzymuje siê w Swierd³owsku, gdzie 
dziewczêta przebywaj¹ przez 7 miesiêcy. Po tym czasie obie starsze siostry 
zostaj¹ zes³ane jeszcze dalej na wschód (kopalnie na Uralu i daleka Syberia 
- wracaj¹ do kraju dopiero po 5 latach) zaœ Ela wraz z Ann¹, jako 
niepe³noletnie, równie¿ na interwencjê NCK, s¹ zwolnione z obozu i przez 
Warszawê wracaj¹ do Gdañska. Dom w Prêgowie zastaj¹ zrujnowany, ale 
ca³a rodzina ¿yje, wiêc "urz¹dzaj¹ siê" w piwnicy i tu doczekuj¹ powrotu 
ojca z wojny. Ojciec umiera w Prêgowie w 1948 r, ale wczeœniej udaje mu 
siê odbudowaæ rodzinny dom. Mama umiera równie¿ w Prêgowie w r. 
1977

Kontynuuj¹c kolejarsk¹ tradycjê rodzinn¹, 1 stycznia 1946 r. 
Pani El¿bieta podejmuje pracê w PKP, w dziale rachunkowoœci. Pracuje na 
kolei przez nastêpne 37 lat przechodz¹c na emeryturê 31 marca 1983 r. Z 
okresu pracy w PKP najbardziej pamiêta burzliwe wydarzenia stanu 
wojennego, zw³aszcza te zwi¹zane z jej aresztowaniem 16 grudnia 1981 w 
miejscu pracy na stacji Gdañsk-Wrzeszcz. Nag³e wtargniêcie milicji 
nast¹pi³o z powodu oklejenia budynku dworca ulotkami 

Poniewa¿ bierze ich w obronê i nie zgadza siê na aresztowanie, 
sama trafia do komisariatu na Bia³ej, gdzie jest przes³uchiwana. 
Nastêpstwem jest rozprawa przed gdyñskim s¹dem wojskowym i 
skazanie jej na 5 lat wiêzienia. Ostatecznie koñczy siê na odsiadce 7 
miesiêcy w wiêzieniu na Kurkowej.

Stan cywilny zmienia Pani El¿bieta w 1956 r wychodz¹c za 
m¹¿ ...oczywiœcie za kolejarza, dyspozytora wagonów, Jana 
Mi¹skowskiego. Œlub odby³ siê w koœciele w Prêgowie a udzieli³ go Œp. 
ksi¹dz Masiak. Po œlubie m³odzi przeprowadzaj¹ siê do mieszkania mê¿a 
w Jelitkowie, gdzie ojciec Pani Eli w po³owie lat 20-tych budowa³ koœció³ 
Œw. Piotra i Paw³a (filia Katedry Oliwskiej). W Jelitkowie zamieszkuj¹ 
przez nastêpne 20 lat, do czasu zakupu dzia³ki i domu w stanie surowym 
w Osowie przy ul. Sopockiej 7, dok¹d przeprowadzaj¹ siê po 
wykoñczeniu domu w r 1976. Tu te¿ w r 2000 umiera m¹¿ Jan.

Od powstania parafii pod koniec lat 70-tych Pañstwo 
Mi¹skowscy anga¿uj¹ siê czynnie w jej sprawy. Dotyczy to zw³aszcza 
Pani El¿biety która wraz z kilkoma Paniami z Ró¿ Ró¿añcowych pomaga 
Ks. Proboszczowi Henrykowi ju¿ w 1979 r w zbieraniu œrodków na 
budowê najpierw kaplicy, a nastêpnie koœcio³a. Zbiórkê na budowê 
koœcio³a prowadzono przez 10 lat w miesi¹cu maju. W miêdzyczasie, tym 
razem ju¿ samodzielnie, rozpoczê³a Pani El¿bieta adwentowe 
roznoszenie po domach op³atków wigilijnych - przez pierwsze 20 lat na 
terenie ca³ej parafii Chrystusa Zbawiciela, zaœ od 2000 r tj. po powstania 
nowej parafii pod wezwaniem Œw. Biskupa Polikarpa, na terenie parafii 
macierzystej. Jak odpowiedzialna i niebezpieczna to praca, zw³aszcza dla 
nie najm³odszej ju¿ przecie¿ kobiety, niech œwiadczy krótki fragment jej 
wspomnieñ z grudnia 2001 r  "w ostatnich dniach roznoszenia zosta³a mi 
odebrana mê¿a teczka przez nieznanych sprawców na ulicy".

Pani El¿bieta Mi¹skowska jest od 1982 r cz³onkiem 
parafialnego ¯ywego Ró¿añca. Przed laty w rodzinnej parafii Bo¿ego 
Cia³a w Prêgowie by³a cz³onkiem m³odzie¿owej Kongregacji Maryjnej i 
Szkaplerza Karmelitañskiego. 

Z jej licznego rodzeñstwa do chwili obecnej ¿yj¹ jedynie 
Jadwiga i Wojciech, bliŸniacy urodzeni w 1932 r. Mieszkaj¹ w 
rodzinnym, obecnie rozbudowanym domu w Prêgowie. Wnuczka 
Wojciecha  Anna, mieszka wraz z rodzin¹ w domu swej ciotki przy ul. 
Sopockiej w Osowie.

Pod koniec opowieœci o swym d³ugim i bogatym ¿yciu Pani 
El¿bieta z dum¹ pokazuje mi przyznany jej 23 listopada 2006 roku przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego i wrêczony przez Prezydenta 
Gdañska Paw³a Adamowicza  krzy¿ "Zes³añcom Sybiru".

Mimo i¿ bohaterka tej relacji za pó³ roku bêdzie obchodzi³a 80-
t¹ rocznicê urodzin, cieszy siê znakomitym zdrowiem i samopoczuciem, 
promieniuj¹c na otoczenie humorem i energi¹, czego ¿yczymy Jej jeszcze 
na d³ugie, d³ugie lata.

Rozmawia³ i zanotowa³
Andrzej Tele¿yñski

Z cyklu:  POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN!

Zawsze uœmiechniêty Ks. Marcin

KATECHEZY  NEOKATECHUMENALNE
DLA  DOROS£YCH I  M£ODZIE¯Y

,,Nie obawiajcie siê Chrystusa! 
On niczego nie zabiera a  daje wszystko/”

Benedykt XVI

    PrzyjdŸ i pos³uchaj katechez neokatechumenalnych dla doros³ych i
m³odzie¿y, gdy masz problemy w rodzinie, ma³¿eñstwie, w pracy, w 
¿yciu, gdy doskwiera Ci samotnoœæ, masz w¹tpliwoœci zwi¹zane z 
wiar¹ i sensem ¿ycia... Jest dla Ciebie ratunek! 
   Od 22.paŸdziernika katechezy bêd¹ siê odbywaæ w poniedzia³ki i 

30œrody o godzinie  19  w  koœciele p.w.  œw. Jakuba w Gdañsku Oliwie 
(ma³y koœció³ek  przy Archikatedrze; ulica Opacka).

PODZIÊKOWANIE 
 PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS

  W naszej parafii rozpowszechnia siê zwyczaj wrêczania 
nowo¿eñcom zamiast kwiatów - upominków  przeznaczonych do 
dalszego ofiarowania. Ostatnio Parafialny Zespó³ CARITAS otrzyma³ 
od nowo¿eñców - Karoliny i Tomasza - tak¹ iloœæ s³odyczy, ¿e wielu 
dzieciom w Tygodniu Mi³osierdzia mo¿na by³o sprawiæ 
przyjemnoœæ.W imieniu obdarowanych dzieci serdecznie dziêkujemy  
Karolinie i Tomaszowi. 

W imieniu PZ CARITAS
 Anna Balk



WALKA Z RELIGI¥ DZISIAJ
           Mówienie dzisiaj o walce z religi¹ wywo³uje na ogó³ sprzeciw, gdy¿ 
pod pojêciem tym bardzo czêsto rozumiemy metody stosowane w okresie 
rewolucji francuskiej czy w okresie komunizmu. Pojêcie "walka z religi¹" 
niejako automatycznie przywodzi na myœl niszczenie œwi¹tyñ, 
mordowanie osób duchownych czy te¿, jak wielu z nas jeszcze pamiêta, - 
zakaz budowy i remontu œwi¹tyñ, zakaz organizowania publicznych 
uroczystoœci religijnych, zakaz nauki religii w szkole, szykanowanie w 
¿yciu publicznym osób nie ukrywaj¹cych swoich przekonañ religijnych 
itd. Tymczasem dzisiaj, organizacje (partie polityczne) czy instytucje 
zwalczaj¹ce religiê, stosuj¹ metody znacznie bardziej "cywilizowane". 
Wydaje siê, ¿e na etapie kampanii wyborczej dobrze jest nazwaæ pewne 
sprawy po imieniu, gdy¿ mo¿e to wielu wyborcom pomóc w dokonaniu 
prawid³owego wyboru.
        Byæ mo¿e truizmem jest stwierdzenie, ¿e cz³owiek wierz¹cy 
religijnie zobowi¹zany jest do ¿ycia wed³ug zasad swojej wiary. A wiêc, 
je¿eli twoja wiara zabrania czynienia drugiemu cz³owiekowi krzywdy, to 
twoim obowi¹zkiem jest na co dzieñ tak postêpowaæ, aby nikt nie poczu³ 
siê przez ciebie skrzywdzony w jak najszerszym tego s³owa znaczeniu. 
Twoim obowi¹zkiem, jako cz³owieka wierz¹cego, jest równie¿ 
uczestniczyæ w takim organizowaniu ¿ycia spo³ecznego, aby  tworzone 
przez ludzi instytucje tego ¿ycia , a wiêc przede wszystkim system prawny, 
zapewnia³y równe i godne traktowanie wszystkich cz³onków tego 
spo³eczeñstwa. Jest to tym bardziej oczywiste, je¿eli z zasad religijnych 
wynikaj¹ te prawa i obowi¹zki, które z wielkim rozg³osem wiele pañstw 
proklamowa³o jako kartê podstawowych praw cz³owieka.
           Je¿eli natomiast pojawi¹ siê grupy nacisku czy partie polityczne 
b¹dŸ jakiekolwiek inne instytucje spo³eczne, które mimo werbalnych 
zapewnieñ o wolnoœci wyznania i praktykowania religii, usi³uj¹ nie 
dopuœciæ do stworzenia zbudowanego na okreœlonej wierze religijnej, 
systemu zapewniaj¹cego zdrowy rozwój spo³eczeñstwa a przy tym - np. 
pod has³em wolnoœci twórczej artystów promuj¹ wszelkiego rodzaju 
bluŸnierstwa, to nale¿y otwarcie mówiæ o walce z religi¹. Je¿eli pod 
has³em przestrzegania praw cz³owieka promuje siê wszelkiego rodzaju 

gotyckim. Natomiast wnêtrze jest w bogatym stylu barokowym. 
G³ównym naszym celem i celem wszystkich pielgrzymek jest w œrodku 
bazyliki umiejscowiony póŸnoromañski o³tarz £aski,  ze s³yn¹c¹ ³askami 
figurk¹ Matki Bo¿ej.  
         WyrzeŸbiona w drewnie 
lipowym, wysokoœci 47 cm, 
figurka przyby³a do Mariazell 
w  1 1 5 7  r o k u  w r a z  z  
benedyktyñskim mnichem 
Magnusem, który prowadzi³ tu 
¿ycie pustelnicze. Wzniós³ 
ma³¹ kapliczkê przypomi-
naj¹c¹ klasztorn¹ celê i ustawi³ 
w niej statuê Maryi - st¹d 
nazwa miejscowoœci Cela 
Maryi. W 1200 roku na miejscu 
pierwszej pustelni zbudowano 
romañsk i  koœc ió ³ .  Kró l  
wêgierski Ludwik I Wielki, 
ojciec œw. Królowej Jadwigi, 
ufundowa³, jako wotum za 
zwyciêstwo nad Turkami, 
Kaplicê £ask w nowym , 
g o t y c k i m  k o œ c i e l e .  
Umieszczono tam cudown¹ 
figurê. Œwi¹tynia w latach 
1 6 4 4 - 1 7 0 4  z o s t a ³ a  
przebudowana w stylu barokowym. W XVII wieku Mariazell sta³o siê 
sanktuarium ca³ej monarchii habsburskiej. Matka Bo¿a z Mariazell 
zosta³a ukoronowana w 1908 roku. Po dzieñ dzisiejszy wizerunek Matki 
Bo¿ej jest otaczany czci¹ jako Magna Mater Austriae. 
                Starym, XV - wiecznym zwyczajem, ubiera siê Cudown¹ 
Figurkê w bogate sukienki, których jest w skarbcu œwi¹tyni 150. Ich kolor 
zwi¹zany jest z okresem liturgicznym. I tutaj zwróci³am uwagê na polski 
akcent. Czêsto ubieraj¹  figurê w sukienkê bia³¹ z 2004 r. zwi¹zan¹ z  
“Pielgrzymk¹ Narodów”. Widnieje na niej  m.in. Polskie god³o. Poza tym 
Matka Boska i Dzieci¹tko s¹ ukoronowane. 

Dalszy ci¹g nast¹pi
Krystyna Miêdlar

AUSTRIACKIE  SANKTUARIA
     Korzystaj¹c z zaproszenia moich ¿yczliwych austriackich przyjació³, 
mog³am odwiedziæ cztery sanktuaria maryjne w górzystej czêœci Austrii. 
Na wstêpie mojej relacji muszê poinformowaæ, ¿e w jêzyku niemieckim 
u¿ywa siê  zamiast s³owa  sanktuarium  raczej pojêcia  Wallfahrtskirche - 
pielgrzymi koœció³ czyli koœció³, do którego zmierzaj¹ pielgrzymi. Otó¿ 
dziêki moim przyjacio³om odwiedzi³am: sanktuarium Mariazell, le¿¹c¹ na 
wzgórzach na lewym brzegu Dunaju bazylikê p.w. Matki Bosnej Bolesnej 
MARIA TAFERL, usytuowane w górzystej krainie na wysokoœci 880 
metrów barokowe sanktuarium MARIA KIRCHENTAL oraz piêkn¹ 
bazylikê z cudownym obrazem - sanktuarium w samym  Salzburgu - 
MARIA  PLAIN.

      Rozpocznê od 
sanktuarium Mariazell, 
obchodz¹ce w tym roku 
850. rocznicê istnienia.  
Przypominam, ¿e 13 
wrzeœnia 1983  r. miejsce 
to nawiedzi³ Papie¿ Jan 
Pawe³ II, a 8 wrzeœnia 
b i e ¿ ¹ c e g o  r o k u  d o  
Mariazell przyby³ Papie¿ 
Benedykt XVI. Jest to 
najstarsze austriackie 
sanktuarium. Jest ono 
jednym z  g ³ównych 
oœrodków pielgrzym-
kowych  w Europ ie .  
Rocznie przybywa tutaj 
ponad milion wiernych.   
     Bazylika po³o¿ona jest 
uroczo poœród  austriac-
kich Alp oko³o 130 
kilometrów od Wiednia. 
Sama bazylika  jest 

mieszank¹ stylów. Dziedziniec przed koœcio³em jest miejscem, gdzie 
spotykaj¹ siê przybywaj¹cy do sanktuarium pielgrzymi na ró¿nego 
rodzaju uroczystoœci. Wchodzimy do œrodka przez g³ówny portal w stylu 
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wynaturzenia takie jak homoseksualizm, jak aborcja, jak prowadzenie 
badañ "naukowych" naruszaj¹cych godnoœæ cz³owieka ( jak np ³¹czenie 
genów ludzkich ze zwierzêcymi )- to na pewno mamy do czynienia z 
walk¹ z religi¹ i to z bardzo aktywn¹ walk¹. I nikt , szczególnie z 
katolików, nie powinien daæ siê zwieœæ szumnym has³om o walce z 
nieuleczalnymi chorobami czy s³ownym zapewnieniom o wolnoœci 
wyznania i religii. Œw. Jakub pisze:
Tak jak cia³o bez ducha jest martwe, tak te¿ jest martwa wiara bez 
uczynków. (Jk2, 26) Tak wiêc sprzeciwianie siê realizowaniu w ¿yciu 
spo³ecznym zasad wiary jest bez w¹tpienia walk¹ z religi¹. To nie mo¿e u 
nikogo wierz¹cego budziæ najmniejszych w¹tpliwoœci.
             Warto mo¿e podnieœæ jeszcze inny aspekt tego problemu. Zdarza 
sie nieraz s³yszeæ argumenty jakoby wyznawcy wiary katolickiej, 
wprowadzaj¹c czy przestrzegaj¹c w ¿yciu spo³ecznym zasady swojej 
wiary, chcieliby doprowadziæ do powstania pañstwa wyznaniowego. 
Argumentacja taka nie wytrzymuje krytyki, gdy¿ to czego domagaj¹ siê 
wierz¹cy to realizacja podstawowych praw cz³owieka uchwalonych i 
proklamowanych nawet przez instytucje niewiele maj¹ce wspólnego z 
wiar¹.-takie jak np. ONZ. Ponadto nie mo¿na nie zwróciæ uwagi na 
okolicznoœæ, ¿e wierz¹cy domagaj¹cy siê wprowadzenia do systemu 
spo³ecznego instytucji zapewniaj¹cych przestrzeganie praw cz³owieka i 
obywatela ( czêsto chodzi o najbardziej elementarne prawa jak choæby 
prawo do ¿ycia) wykorzystuj¹ do tego celu istniej¹ce regulacje prawne, a 
wiêc dzia³aj¹ legalnie i nie dezorganizuj¹ funkcjonowania spo³eczeñstwa. 
Tymczasem oœrodki walcz¹ce z religi¹, ka¿d¹ próbê zrealizowania w 
¿yciu spo³ecznym prawa wyrastaj¹cego z pod³o¿a religijnego, nag³aœniaj¹ 
jako co najmniej próbê zamachu na wolnoœci obywatelskie.
         Bior¹c wiêc pod uwagê rzeczywiste preferencje w ¿yciu 
spo³ecznym mo¿na, bez obawy pope³nienia wiêkszego b³êdu, 
zorientowaæ siê, które ugrupowania czy partie nie, tylko na naszej scenie 
politycznej, zwalczaj¹ religiê, co dla cz³owieka wierz¹cego powinno byæ 
jedn¹ z najwa¿niejszych wskazówek w momencie wyboru kandydata na 
pos³a czy senatora.
                                                                                                              A B 

W Lipsku pod pomnikiem J.S.Bacha                                         Foto: Maciej Hoga
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      Podstawowym has³em Jubileuszowego Jamboree, zorganizowanym 
w  pierwszych dniach sierpnia 2007 roku w Anglii, by³o zawo³anie we 
wszystkich jêzykach œwiata:”Jeden œwiat, jedno Przyrzeczenie”. Bo 
Przyrzeczenie skautowe /harcerskie/, bêd¹ce fundamentem idei, ale te¿ 
praktyki wychowawczej /metody/ tego wspania³ego, sto lat istnej¹cego i 

ci¹gle rozwijaj¹cego siê 
miêdzynarodowego 
zwi¹zku,  ma treœæ 
³ ¹ c z ¹ c ¹  m ³ o d y c h  
duchem, otwartych 
umys³em i  gor¹cych 
se rcem ludz i .  J ak  
n a d m i e n i ³ e m  w  
poprzednim odcinku, 
i s t n i e j e  d u ¿ a  
ró¿norodnoœæ – mo¿na 
powiedzieæ: pluralizm- 
organizacji i federacji 
skautowych w skali 
krajów, kontynentów i 

œwiata. Jednak dziesi¹tki milionów m³odych ludzi w nich skupionych- 
wszystkich ras, kolorów skóry, pogl¹dów politycznych, religii i wyznañ, a 
równie¿ niezale¿nie od wieku i etapu czy poziomu wykszta³cenia- 
przyrzekaj¹ ¿yæ wg.tych samych, uniwersalnych zasad: s³u¿by Bogu, 
OjczyŸnie /skauci brytyjscy- Królowej/ i bliŸnim. W Polsce :”Mam 
szczer¹ wolê s³u¿yæ Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹ pomoc bliŸnim i byæ 
pos³uszn¹/pos³usznym Prawu Harcerskiemu”. Jednym z punktów 
programu Jubileuszowego Jamboree by³o odnowienie w dniu 1 sierpnia 
br. tego uniwersalnego Przyrzeczenia przez wszystkich uczestników, co 
zbieg³o siê z obchodami, w obozach polskich, kolejnej rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Pierwszy sierpnia 2007. roku to dok³adnie 
100 lat od rozpoczêcia pierwszego obozu /skautowego/ ch³opców 
angielskich pod przewodnictwem Baden-Powella, na wyspie Brownsea 
Island. Odwiedzenie tego miejsca by³o drugim g³ównym punktem 
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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 .

programu naszego pobytu. Rekonstrukcja obozu z 1907. roku, pokazana na 
pierwszym zdjêciu, da³a pogl¹d na skromnoœæ œrodków, którymi wtedy 
dysponowano. Np.tzw.”œledzie” mocuj¹ce linki odci¹gów namiotów do 
ziemi by³y zwyk³ymi, drewnianymi, zaostrzonymi ko³kami. Obóz sk³ada³ 
siê z namiotów poszczególnych 4 zastêpów , namiotu komendy i namiotu 
jadalni-œwietlicy. Pomiêdzy namiotami, w centrum, maszt z flag¹ 
narodow¹ oraz miejsce na ognisko. Na skraju, z jednej strony, kuchnia-
palenisko, na przeciwnej stronie kapliczka z krzy¿em.Ta konfiguracja 
obozu skautowego /harcerskiego/ przetrwa³a do dnia dzisiejszego.
     Na Brownsea Island najbardziej fotogeniczne miejsce to kamienny 
obelisk, który uwidoczniony jest na drugim zdjêciu. Ka¿da grupa 
zwiedzaj¹cych uwa¿a³a za swój obowi¹zek zrobiæ z nim pami¹tkowe 
zdjêcie. Na naszym zdjêciu grupa harcerek i harcerzy z Gdañska i Pomorza, 
uczestnicz¹ca w kontyngencie polskiego ZHR. Na obelisku wyryty jest 

napis w jêzyku angielskim, którego treœæ polska stanowi, ¿e jest to 
„Pami¹tka, ¿e w tym miejscu, w dniach od 1 do 9 sierpnia 1907 roku, 
znajdowa³ siê obóz próbny 20-tu ch³opców, za³o¿ony przez Baden Powella, 
póŸniejszego Lorda Gilwell.” W³aœnie Baden Powell jest 
niekwestionowanym przez nikogo twórc¹ œwiatowego skautingu. Jest on 
te¿ autorem uniwersalnego Przyrzeczenia, sk³adanego przez ka¿dego 
kandydata na skauta /harcerza/. Baden Powell i to Przyrzeczenie to dwa 
spoiwa wszystkich organizacji skautowych. W Polsce: wszystkich 
organizacji harcerskich, w tym ZHR, ZHP i  SHK  „Zawisza”-FSE.

Mieczys³aw Czajkowski

Ten gorszy
Koœció³ pierwotny nie zna³ podzia³u na kler i œwieckich w 

naszym rozumieniu, lecz tworzy³ wspólnoty braci, w których to 
wspólnotach charyzmaty i dary decydowa³y o funkcjach. Wraz z 
pojawieniem siê œwieckich, równolegle wytworzy³ siê kler. W III w. 
ró¿nice miêdzy nimi s¹ wyraŸne. Jednak¿e od III do V w. œwieccy 
uczestnicz¹ w pe³ni w ¿yciu wspólnoty w pracach administracyjnych, 
materialnych, nauczaniu i w g³oszeniu kazañ, przygotowuj¹ 
katechumenów, asystuj¹ przy sakramencie chrztu, rozdzielaj¹ 
konsekrowany chleb. Od koñca IV w., a wyraŸnie w VI w. (wraz ze 
Œredniowieczem) dualizm miêdzy tymi grupami staje siê coraz wiêkszy. 
Œwieccy zostaj¹ odsuniêci od o³tarza i pozbawieni mo¿liwoœci 
zarz¹dzania dobrami koœcielnymi. Na trwa³e zaczyna siê coraz wiêkszy 
roz³am miêdzy ,,dwoma rodzajami chrzeœcijan" (Por. J. Gaudemet, 
Œwieccy w pierwszych wiekach Koœcio³a, Communio (PL). 
Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny, (39)-Œwieccy w Koœciele, 
Pallottinum, Poznañ-Warszawa, s.14  15.).

W Œredniowieczu œwieccy mieli prawo domagaæ siê od 
duchownych udzielania sakramentów oraz ró¿nych czynnoœci 
koœcielnych. Mieli prawo do prezentacji i patronatu (w wyborach 
pasterzy), a tak¿e konsensusu na wyroki s¹dowe (wraz z 
ekskomunikami). Mogli tak¿e spowiadaæ siê u zaufanego i 
wypróbowanego kap³ana (Patrz A. Garcia y Garcia, Statut laikatu w 
Koœciele Œredniowiecza, tam¿e, s.17).

Laik jest wspó³czeœnie rozumiany jako ,,osoba, która stawszy 
siê przez chrzest cz³onkiem ludu Bo¿ego nowego przymierza, 
uczestniczy w funkcji prorockiej, liturgicznej i królewskiej Chrystusa 
oraz wype³nia te funkcje w Koœciele i œwiecie, ca³kowicie pozostaj¹c w Szczêœæ Bo¿e w pracy duszpasterskiej!        Foto: AB

stanie œwieckim" (J. G. Pagé, Teologiczne podstawy 
pos³annictwa œwieckich, tam¿e, s.49). W œwiadomoœci ludzkiej jednak 
utrzymuje siê podzia³ ,,na ,,kler" (chrzeœcijan stanowi¹cych w³aœciwy 
Koœció³) i na ,,laików" (nie wchodz¹cych w sk³ad kleru i nierzadko 
uwa¿anych za chrzeœcijan podporz¹dkowanych klerowi)" (H. U. v. 
Balthasar, Kim jest laik?, tam¿e, s.37).

Wierni œwiecy w dzisiejszym Koœciele mog¹ wspó³dzia³aæ w 
jego w³adzy. Mog¹ uczestniczyæ w synodach partykularnych, synodach 
diecezjalnych, w radach duszpasterskich, duszpasterstwie parafialnym, 
wspó³pracy w radach ekonomicznych, w trybuna³ach koœcielnych 
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Poznañ 1994, s.226  227), jak równie¿ 
posiadaæ funkcje: kanclerza Kurii i notariusza diecezjalnego, ekonoma 
diecezjalnego, cz³onka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, 
nadzwyczajnego szafarza chrztu, Eucharystii, kwalifikowanego œwiadka 
ma³¿eñstwa, cenzora ksi¹g, sêdziego diecezjalnego, rzecznika 
sprawiedliwoœci i obroñcy wêz³a, sta³¹ pos³ugê lektora i akolity, asesora, 
audytora, adwokata i prokuratora s¹du koœcielnego (Por. Bp T. A. Amaral, 
Œwieccy w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, tam¿e, s. 33  35), jak 
równie¿ zastêpczo pe³niæ: pos³ugê s³owa, przewodniczyæ modlitwom 
liturgicznym, udzielaæ chrztu i rozdzielaæ Komuniê œwiêt¹ (KKK, s.225).

Skrajnoœci¹ w jak¹ popaœæ mog¹ wierni œwieccy jest ich 
klerykalizacja, czyli upodabnianie siê do ksiê¿y. Z³otym œrodkiem jest to, 
aby wierny ¿yj¹cy w laickim œwiecie pozosta³ sob¹ i odnalaz³ w Koœciele 
swoj¹ specyficzn¹ duchowoœæ, inn¹ ni¿ posiadaj¹ duchowni, jednoczeœnie 
nie czuj¹c siê kimœ gorszym (ani tym bardziej lepszym) od kleru. Jest 
przecie¿ rzecz¹ oczywist¹, ¿e laik jak i kap³an stanowi¹ tê sam¹ czeœæ 
Koœcio³a, ¿e oni obaj maj¹ w takiej samej mierze byæ Chrystusami 
(chrzeœcijanami) w œwiecie, pomagaj¹c sobie nawzajem w tej misji. 

Mateusz IHNATOWICZ
mateuszIhnatowicz@interia.pl

Z cyklu:  Trudne tematy
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