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Nasza Wspólnota Parafialna w 
bie¿¹cym roku obchodzi 27 Imieniny oraz 27 
-m¹ rocznicê pierwszej mszy œwiêtej 
odprawionej 14. wrzeœnia 1980 roku “na 
r¿ysku”. 

W zwi¹zku z t¹ rocznic¹ pragniemy 
¿yczyæ naszym Duszpasterzom owocnej 
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz dobrej 
wspó³pracy z wszystkimi zespo³ami 
parafialnymi. Parafianom zaœ ¿yczymy, by 
czuli siê ¿ywotn¹ cz¹stk¹ naszej Wspólnoty.
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    Informujemy, ¿e Msza œw. odpustowa bêdzie 
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PARAFIALNE  DUSZPASTERSTWO  WAKACYJNE

KONIEC  WAKACJI

Wakacje to czas, który kojarzony jest z beztroskim 
wypoczynkiem, zbieraniem si³ na kolejne wyzwania, które czekaj¹ 
na nas, gdy powrócimy do naszych domów. W ¿yciu parafialnym 
zmienia siê intensywnoœæ pracy i jej charakter, ale nie mo¿na mówiæ 
jak niektórzy s¹dz¹, ¿e dzia³alnoœæ wychowawczo- duszpasterska 
ca³kowicie zamiera. Silnym argumentem, na odrzucenie tej w³aœnie 
tezy, s¹ nasze grupy czy te¿ zespo³y parafialne, które na pewno nie 
oddawa³y siê pró¿niactwu wakacyjnemu.

 Myœlê, ¿e warto zacz¹æ tu od duszpasterstwa 
m³odzie¿owego i zespo³u Efatha, który w drugiej po³owie lipca uda³ 
siê wraz ze mn¹ na kilkudniowy wyjazd na Kaszuby do miejscowoœci 
Krzeszna. Pobyt  ten nie mia³ tylko charakteru wypoczynkowego, ale 
równie¿ formacyjny. By³y to swoistego rodzaju warsztaty, w których 
mi³o by³o obserwowaæ trafne spostrze¿enia i cenne uwagi naszej 
m³odzie¿y. I tak obok wspólnych spacerów czy gry w siatkówkê, by³ 
czas na Mszê œw. oraz warsztatowe spotkania w grupach.

  Równie¿ nasza m³odsza m³odzie¿, zrzeszona w ramach 
zespo³u Allegretto pod przewodnictwem pani Anny Soleckiej, wraz z 
rodzicami bardzo aktywnie spêdza³a swój wolny czas. Ju¿ w 
pierwszym tygodniu wakacji udali siê na wakacyjny obóz w 
Chocimskim M³ynie, po³¹czony  ze sp³ywem kajakowym rzek¹ 
Brd¹, w którym osobiœcie mia³em zaszczyt braæ udzia³. Natomiast w 
drugiej po³owie sierpnia ta sama grupa odby³a warsztaty muzyczne w 
Raduniu, które powinny zaowocowaæ jeszcze piêkniejsz¹ opraw¹ 
muzyczn¹  na Mszy œw. o godz. 10:30.

 Niebagatelnym trudem by³ udzia³ w pieszej pielgrzymce z 
Gdañska na Jasn¹ Górê, której przewodnim tematem by³o zawo³anie 
Paw³a Aposto³a "Przypatrzcie siê bracia powo³aniu waszemu". W 
ca³ej Gdañskiej pielgrzymce z naszego osiedla wziê³o udzia³ ok. 10 
osób i choæ nie jest to zbyt imponuj¹ca liczba, na uwagê zas³uguje 
fakt za³o¿enia w naszej parafii Grupy Bia³o- Z³otej, w której sk³ad 
wchodzi³o 25 osób. By³y one modlitewnym zapleczem dla tych, 
którzy mieli odwagê wyruszyæ na pielgrzymi szlak. 

Równie¿ najm³odsze dzieci mia³y okazjê spêdzenia swego 
wypoczynku w ramach duszpasterstwa wakacyjnego a to za spraw¹ 
pañstwa Renaty i Grzegorza Grochowskich którzy, jak co roku, 
zorganizowali warsztaty muzyczno-liturgiczne w Mauszu. Tym 
razem zosta³y one przeprowadzone pod koniec wakacji. Dodaæ 
jednak nale¿y, ¿e by³y znacznie bogatsze w ró¿nego rodzaju atrakcje 
takie jak na przyk³ad jazda konna, nauka  tañca  nowoczesnego i 
wiele innych.

Mam œwiadomoœæ ¿e to nie wszystko, co dzia³o siê podczas 
minionych wakacji  ale ju¿ to, co napisa³em ukazuje rozmiar pracy i 
wk³ad ludzi zaanga¿owanych w wychowanie dzieci i m³odzie¿y. 
Bardzo serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy swój czas wolny od 
obowi¹zków zawodowych poœwiêcili na rzecz kszta³towania 
naszych m³odych parafian. Nie w¹tpiê, ¿e ta ich praca wspaniale 
zaowocuje w przysz³oœci. Za to wszystko ogromne Bóg zap³aæ.

Ks. Maciej Sobczak

ODPUST
PARAFIALNY
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Pobyt naszych goœci rozpoczêliœmy wspólnym uczestnictwem 
we Mszy Œw. koncelebrowanej przez obu proboszczów - proboszcza 
parafii z Bambergu oraz naszej parafii. Po Mszy Œw. zaprosiliœmy goœci na 
œniadanie w Betanii. Panie (g³ównie z parafialnej CARITAS) 
przygotowa³y wiktua³y ( za co bardzo gor¹co dziêkujemy!), których smak 
na pewno nie pozosta³ bez korzystnego wp³ywu na humory uczestników 
œniadania. Grono osób uczestnicz¹cych w œniadaniu si³¹ rzeczy by³o 
ograniczone do goœci oraz organizatorów. Parafian zaprosiliœmy po 
œniadaniu na spotkanie z goœæmi. Mimo, ¿e zaproszenie  og³oszono w 
niedzielê poprzedzaj¹c¹ przyjazd goœci - nie narzekaliœmy na t³ok. 
       Zakwaterowanie naszych goœci przewidziano na zasadzie 
wzajemnoœci . Niewielka liczebnie grupa sprawi³a, ¿e trzy osoby goœcili w 
swoim domu pp. Jadwiga i Edward GIERSZEWSCY. Goœcie byli bardzo 
zadowoleni i ujêci goœcinnoœci¹ pp. Gierszewskich, za co  serdecznie 
dziêkujemy -  BÓG ZAP£AÆ! 
    Trzeciego dnia pobytu jeden  goœci zaprosi³ naszych parafian na 
prelekcjê ilustrowan¹ zdjêciami (wideo) z motocyklowego wyjazdu do 
Ziemi Œwiêtej. Grupa pielgrzymów na motorach przeby³a trasê licz¹c¹ 
ponad 8000 km w ci¹gu 5 tygodni. Droga od Bambergu do Ziemi Œwiêtej. 
wiod³a przez Ba³kany , Turcjê, Syriê, Liban, i Jordaniê. Prelekcja by³a 
bardzo ciekawa szczególnie dlatego, ¿e  opisy zdjêæ i sytuacji na nich 
przedstawionych by³y wzbogacone   ciekawymi spostrze¿eniami na temat 
goœcinnoœci ludzi na ca³ej trasie przejazdu. Organizatorzy motorowej 
wyprawy nie korzystali z noclegów w hotelach. Zawsze otrzymywano 
nocleg i posi³ek u ludzi na ca³ej trasie. Szczególnie du¿e wra¿enie zrobi³a 
na grupie goœcinnoœæ Arabów, którzy nawet potrafili odst¹piæ ca³y dom na 
nocleg. Wyjazd grupy motorowej gromadzi³ zawsze  s¹siadów z 
okolicznych ulic i przeradza³ siê w uliczny festyn z obdarowywaniem 
¿ywnoœci na dalsz¹ drogê. Na ca³ej trasie mogli podziwiaæ zgodne 
wspó³¿ycie ludzi ró¿nych wyznañ  a szczególnie  ¿yczliwy i goœcinny 
stosunek do przyjezdnych.. Niestety, podobnie jak na spotkanie niedzielne,  

przyby³o tylko parê osób. 
Nieodparcie rodzi siê pytanie  jakimi tematami czy problemami byliby 
zainteresowani nasi parafianie? Je¿eli ktoœ mia³by jakieœ sugestie w tej 
kwestii - mo¿e podzieli³by siê nimi na ³amach parafialnych œrodków 
informacji.
.   Program pobytu goœci w Gdañsku opracowany by³ z du¿ym 
rozmachem. Poza zwiedzaniem samego Trójmiasta, przewidziano w nim 
równie¿  wyjazd na na Hel, na Westerplatte, zwiedzanie zamku 
malborskiego, wyjazd na Kaszuby oraz uczestnictwo w koncercie w 
filharmonii z okazji 27 rocznicy podpisania porozumieñ gdañskich.  

Zygmunt Manderla, jako dzia³acz Solidarnoœci, zorganizowa³ naszym 
goœciom, równie¿ spotkanie z legendarnym jej przywódc¹ Lechem 
Wa³ês¹. Postaæ Lecha Wa³êsy  kojarzy siê bowiem zarówno goœciom jak i 
Zygmuntowi Manderli z wielkimi przemianami w bloku wschodnim. 
Przemianami bez przelewu krwi. 

Wizyta na Kaszubach obejmowa³a zwiedzanie koœcio³a 
poklasztornego Norbertanek w ¯ukowie, nastêpnie koœcio³a 
poklasztornego w Kartuzach, Muzeum Kaszubskiego, pracowni znanych 
twórców ceramiki kaszubskiej, rodziny Necel w Chmielnie oraz przejazd 
Kaszubsk¹ Drog¹ S³oñca czyli przejazd od £apalic do Wie¿ycy.
           Na  zakoñczenie wizyty chór Orszulika zaprosi³ goœci na 
uroczysty obiad do Betanii. W czasie obiadu po raz pierwszy ujawni³y siê   
"wspólnotowe" talenty ks. Bogdana. Stwierdzono celowoœæ rozwoju 
kontaktów z parafi¹ w Bambergu. Pad³a sugestia, aby zespo³y 
m³odzie¿owe obu parafii, a wiêc z naszej strony przede wszystkim zespó³ 
EFATTHA (chocia¿ nie tylko), nawi¹za³ bli¿sze kontakty z zespo³em 
muzycznym z bamberskiej parafii. 
        Niezale¿nie od wszelkich innych kontaktów  - proponujemy 
równie¿ rozwa¿enie wyjazdu rowerowego z Gdañska do Bambergu-
Wunderburgu. D³ugoœæ trasy le¿y w zasiêgu naszych rowerowych 
mo¿liwoœci. "Wikt i opierunek" maj¹  uczestnicy wyprawy rowerowej w 
Bambergu zapewniony. A wiêc kto wie? 
Jest oczywiste, ze ka¿dy rozs¹dny "planista" , wzorem naszego Papie¿a,  
odwo³uje siê do  Tego, kto tak naprawdê decyduje - a wiêc  Jak Pan Bóg 
pozwoli.

Andrzej Balk  i Zygmunt Manderla

PO¯EGNALIŒMY  I 
POWITALISMY  WIKARIUSZY
     W lipcu zelektryzowa³a parafian wiadomoœæ o skierowaniu przez 
biskupa neoprezbitera - ks. Bogdana Pulczyñskiego do pracy w naszej 
parafii. Najwiêcej pytañ zwi¹zanych z t¹ wiadomoœci¹ sprowadza³o sie do 
tego kto odejdzie. Najbardziej prawdopodobne, w oparciu o "sta¿" w naszej 
parafii by³o twierdzenie, ¿e zmiana "dotknie" ks Marcina. W  sierpniu 
komunikat na diecezjalnej stronie internetowej wyjaœni³ i "zagmatwa³ " 
sprawê jednoczeœnie. Rzeczywiœcie decyzj¹ w³odarza diecezji z naszej 
parafii zosta³ odwo³any ks. Marcin, ale decyzja o skierowaniu do pracy w 
ordynariacie polowym dla wielu by³a niejasna, bo nie dawa³a odpowiedzi 
na pytanie  dok¹d? Ks. Marcin nie u³atwia³ odpowiedzi informuj¹c, ze 
ordynariat polowy obejmuje ca³¹ Polskê a nawet siêga daleko poza granice 
kraju. Dopiero w ostatnich dniach sierpnia wyjaœni³o siê, ¿e ks. Marcin 
zosta³ skierowany do pracy w parafii œw. Micha³a w Miñsku Mazowieckim.  
Nie zmienia to  w niczym faktu, ¿e diecezja polowa siêga naprawdê daleko.

    W rezultacie, w niedzielê, 26. 
s ierpnia po¿egnaliœmy ks 
Marcina. Tydzieñ wczeœniej 
spontanicznie zorganizowana 
zosta³a zbiórka na upominek 
po¿egnalny. Niestety, brak 
doœwiadczenia w zakupie 
przedmiotów liturgicznych 
sprawi³, ¿e zrealizowanie zakupu 
w ci¹gu tygodnia okaza³o siê  
niemo¿liwe tym bardziej, ¿e nasz 
upominek ma stanowiæ komplet 
naczyñ liturgicznych ceramicz-
nych, produkcji firmy œwiatowej 
s³awy - SLABBINCK. . 

Dalszy ci¹g na stronie 4
 

Od 25 sierpnia do 3 wrzeœnia br przebywali w naszej parafii 
goœcie  z parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy z Bambergu. Parafia 
ta niedawno obchodzi³a 100- lecie swojego istnienia. Natomiast 
archidiecezja Bamberg œwiêtowa³a 1000-lecie swojego powstania. 
Rocznice zaiste niezwyk³e. Zarówno stulecie, a tym bardziej tysi¹clecie, 
to jubileusze rzadko spotykane w historii pañstw. 

We wspomnianych uroczystoœciach 1000-lecia istnienia 
bamberskiej diecezji uczestniczy³  chór im. "Ks. Orszulika", co 
odnotowano w  Goœciu Niedzielnym Nr. 31, z dnia 5. sierpnia 2007. 
Równie¿ w Bambergu ukaza³a siê na ten temat obszerna relacja w 
diecezjalnym tygodniku Heinrichsblatt, Nr. 32/33 z dnia 12. sierpnia 
2007. Stronê tytu³ow¹ oraz  tam zamieszczony tekst w t³umaczeniu  Z. 
Manderli zamieœcimy  na stronie  internetowej naszej parafii 

Wzajemne kontakty pomiêdzy naszymi parafiami zainicjowali 
wspólnie  Andrzej Balk oraz Zygmunt Manderla.
          Grupa goœci z Bambergu liczy³a   6 osób. Na czele grupy sta³ 
proboszcz parafii MB Nieustaj¹cej Pomocy z Bambergu, ks. Heinz 
Oberle, który pe³ni funkcjê proboszcza od 32 lat. Jest jedynym ksiêdzem 
w parafii. W jego parafii  istniej¹ 2 koœcio³y. Do grupy do³¹czy³a równie¿ 
Magdalena ¯akowska, studentka dziennikarstwa, która przygotuje 
bardziej szczegó³owy  opis  pobytu  naszych goœci.  A oto  krótka relacja:

GOŒCIE  Z  PARAFII 
MB  NIEUSTAJ¥CEJ  POMOCY 

Nasi goœcie w na zamku w Malborku                                                 Foto: AB

Zawsze uœmiechniêty Ks. Marcin



Byæ mo¿e nasz koncert, jako koncert fina³owy obchodów 1000-lecia, 
zaowocuje p³yt¹, gdy¿ wg naszych informacji strona niemiecka 
prowadzi³a nagranie naszego œpiewu. 
          Wyjazd nasz mia³ miejsce 3 lipca br. i po drodze zapewnia³ naszemu 
zespo³owi wiele atrakcji turystycznych jak równie¿ mo¿liwoœci 
zaœpiewania w ró¿nych miejscowoœciach. 
           Pierwszym zwiedzanym miastem by³o Gniezno, a nastêpnie 4 lipca 
Drezno i 5 lipca Lipsk.
W niemieckich miastach nawi¹zaliœmy tak¿e kontakty z miejscowymi 
Polskimi Misjami Katolickimi.
            Bêd¹c od 6 lipca w Bambergu, oprócz  wykonania prze nasz Chór  
koncertu fina³owego,zwiedzaliœmy to przepiêkne miasto, a tak¿e 
wykonaliœmy koncert dla ludzi chorych przy uczestnictwie Arcybiskupa 
Bambergu prof. Dr. Ludwiga Schicka, który wrêczy³ nam pami¹tkowe 

krzy¿e jubileuszowe. Ponadto œpiewaliœmy dla turystów w katedrze i  
innych zabytkowych koœcio³ach oraz podczas uroczystej mszy w parafii 
œw. Henryka poprzedzaj¹ce j jubileuszow¹ procesjê po ulicach Bambergu, 
w której te¿ uczestniczyliœmy.
            Zostaliœmy tak¿e zaproszeni na festyn parafialny z okazji odpustu, 
który zakoñczy³ siê wspólnym œpiewaniem i osobistym wzajemnym 
zapoznaniem siê, co mo¿e zaowocowaæ przyjaŸni¹ i dalszymi kontaktami 

i wspó³prac¹.
           Nasz pobyt  w Niemczech, 
zakoñczony wspomnianym sukce-
sem - naszym piêknym koncertem, 
zamkniêty zosta³ wspóln¹ kolacj¹ 
naszego chóru i organizatorów ze 
strony niemieckiej, podczas której 
wymieniono pierwsze wra¿enia, a 
my przekazaliœmy ró¿ne pami¹tki, 
zw³aszcza ksi¹¿ki o naszym 
Gdañsku z myœl¹ podtrzymania ju¿ 
serdecznych kontaktów i promocji 
naszego piêknego grodu.  

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Muzycznego i Œpiewaczego 

im. Ksiêdza Prof. Józefa Orszulika
mgr Konrad Hoga   

Chór Orszulika w Bambergu.
       Parafia  pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku  Osowej od samego 
swojego powstania s³ynie z aktywnoœci, zw³aszcza w dziedzinie œpiewu i 
muzykowania. Dzia³aj¹cy tam od ponad 25 lat chór, który przyj¹³ nazwê 
Chóru Orszulika  osi¹gn¹³ taki poziom artystyczny, ¿e coraz czêœciej jest 
postrzegany w naszym œrodowisku muzycznym, a w zakresie 
organizacyjnym jest Stowarzyszeniem i posiada status instytucji po¿ytku 
publicznego.    
Tradycj¹ chóru sta³o siê takie dzia³anie, ¿e przed przerw¹ wakacyjn¹ jest 
organizowany wyjazd, który mo¿na okreœliæ jako pielgrzymka lub tourne 
artystyczne. 
        Dotychczasowe, bardzo udane imprezy to: pielgrzymka do Italii w 10 
rocznicê powstania Archidiecezji Gdañskiej, pielgrzymka  po 

sanktuariach w miesi¹c po œmierci Jana Paw³a II oraz zesz³orocznym 
tourne na Litwie i w Wilnie, z okazji dni Gdañska w tym mieœcie. 
         W tym roku przysz³a kolej na Niemcy. Dostaliœmy zaproszenie z 
Parafii pw. Œw. Henryka w Bambergu. Zaproszenie to dotyczy³o 
uczestnictwa w formie koncertu w obchodzonych tam w dniach 6-8 Lipca 
2007 r. 1000-lecia Archidiecezji w Bambergu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ranga 
tej uroczystoœci dla katolików niemieckich jest bardzo presti¿owa i 
prawdopodobnie po wyborze Papie¿a Benedykta XVI stanowi kolejn¹ 
wa¿n¹ datê w historii Niemieckiego Koœcio³a Katolickiego. Zdaj¹c sobie 
sprawê z tych okolicznoœci, a zw³aszcza z faktu, 
¿e Polacy zostali w³¹czeni do oficjalnego programu, czuliœmy ciê¿ar 
odpowiedzialnoœci za program koncertu i jego wykonanie.   
           Przygotowania rozpoczêliœmy ju¿ w lutym, a sam program zawiera³ 
przede wszystkim muzykê polsk¹, gdy¿ uznaliœmy, ¿e warto publicznoœci 
niemieckiej zaprezentowaæ kulturê polsk¹. Nasza decyzja okaza³a siê 
s³uszna i uzyska³a poparcie oraz dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach promocji polskiej kultury 
za granic¹. Uzyskaliœmy tak¿e poparcie Prezydenta Miasta Gdañska  oraz 
naszych tradycyjnych sponsorów.
    Sam program zawiera³ utwory Gomó³ki, Moniuszki, Chopina, 
Nowowiejskiego, ¯ukowskiego oraz naszego patrona ks. prof. Józefa 
Orszulika. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e chór przygotowa³ Mszê Polsk¹ ku czci 
œw. Jadwigi-J.Orszulika, opubliko-
wan¹ ostatnio w zeszytach 
naukowych Akademii Muzycznej 
im. ST. Moniuszki w Gdañsku. 
Zaœpiewanie tej mszy by³o 
niemieckim prawykonaniem tego 
utworu.
            Wszystkie te starania i 
przygotowania przynios³y sukces, 
bo przecie¿ inaczej nie mo¿na 
nazwaæ pochlebnych wypowiedzi 
miejscowych organizatorów i 
muzyków, a przede wszystkim 
t r z y k r o t n i e  b i s o w a n i e  i  
zakoñczenie koncertu naszym 
starodawnym hymnem Gaude 
Mater Polonia, który tak¿e zosta³ 
przyjêty z du¿ym aplauzem. 
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Foto M. Wandtke

W Lipsku pod pomnikiem J.S.Bacha                                         Foto: Maciej Hoga

Prezes Konrad Hoga wrêcza Arcybiskupowi list i upominki od naszego proboszcza; 
po prawej organizator pobytu chóru w Bambergu Pan Zygmunt Manderla.      Foto M. Hoga

Uroczysta msza œw. w parafii                               : Maciej Hogaœw. Henryka w Bambergu Foto

Koncert w Bambergu w oœrodku dla chorych i niepe³nosprawnych           Foto: Maciej Hoga
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/              Ju¿ za nami urlopy i wakacje, a z nimi wielka przygoda, jak¹ 
by³o spotkanie skautów i harcerzy ze 155 krajów œwiata, w którym 
mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ jako pe³noprawni - no, "prawie" 
pe³noprawni- uczestnicy.

              "Goœæ Niedzielny"nr 32 z 12 sierpnia br. zamieœci³ dwa  piêknie 
ilustrowane artyku³y okolicznoœciowe z okazji Stulecia Skautingu: 
"Pokolenie Bi-Pi" oraz "Œwiat wg. Skautów".Ten drugi opisuje wielki 
zlot- jamboree w Chelmsford pod Londynem. Jedna informacja jest tam 
nieœcis³a, a jedna niepe³na. Nieœcis³oœæ polega na tym, ¿e "uczestnik 
Jamboree musi mieæ od 14 do 18 lat". Odwiedzaj¹c jamboree w 
Chelmsford widzieliœmy tysi¹ce m³odych ludzi /organizatorzy podawali 
liczbê 45 tysiêcy/, ale równie¿ setki  z ró¿nych, czêsto egzotycznych 
krajów œwiata- skautów w starszym, a nawet w b.podesz³ym wieku, o 
g³owach przyprószonych siwizn¹ lub œwiec¹cych ³ysin¹.Wszyscy, 
niezle¿nie od wieku, z dum¹ nosili na sobie skautowskie czy harcerskie 
mundurki, kapelusze czy rogatywki. I piêkne, ró¿nokolorowe chusty 
wokó³ szyi, których kolory symbolizowa³y wszystkie kontynenty ziemi, 
na których rozwin¹³ siê ruch skautowy, zainicjowany 100 lat temu przez 
angielskiego genera³a Roberta Baden Powella, póŸniejszego lorda 
Gilwell. 
               Jamboree w Chelmford, hrabstwo Essex- organizowa³y 
najwiêksze œwiatowe federacje skautingu: WOSM (1922) /Œwiatowa 
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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 .

Organizacja Ruchu Skautowego/ i WAGGGS (1928) /Œwiatowe 
Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek/.Obie te miêdzynarodowe 
organizacje zrzeszaj¹ 38 milionów skautów i skautek Do tych organizacji 
nale¿¹ nie wszystkie zwi¹zki skautowskie. Przewa¿nie tylko 
najliczniejsze z poszczególnych pañstw. Z Polski - ZHP /od koñca 1995, 
po powrocie do przedwojennej roty Przyrzeczenia harcerskiego/. Tu 
dochodzimy do dope³nienia artyku³u "Œwiat wg.Skautów" z nr-u 32 
"Goœcia Niedzielnego":
                Na po³udniowym wybrze¿u Anglii odby³o siê równoleg³e, 
uzupe³niaj¹ce jubileuszowe jamboree, nazywane "Ma³ym Jamboree", 
zorganizowane przez FSE (1956) /Federacja Skautingu Europejskiego/ 
oraz C.E.S. (1978) /Konfederacja Skautingu Europejskiego, o 
ogólnoœwiatowym zasiêgu/. Do FSE nale¿y polskie Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", które jednak  z nieznanych autorowi 
powodów- nie uczestniczy³o w ¿adnym jamboree w Angli. 
                Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypopolitej /ZHR/- jako kandydat, 
raczej do C.E.S. ni¿ do innych, bardziej zliberalizowanych œwiatowych 
federacji, uczestniczy³ - jeden dzieñ  w Jamboree w Chelmsford, gdzie 
byliœmy goœæmi "kontygentu" ZHP, a rozbi³ swoje namioty, na pe³ne 4 dni 
zlotowe, na "Ma³ym Jamboree" w Braggers Wood-Christchurch, hrabstwo 
Dorset. Niedaleko historycznego miejsca pierwszego eksperymentalnego 
obozu 20-tu ch³opców, zorganizowanego przez gen.Baden-Powella w 
sierpniu 1907 roku  na wyspie, zwanej Brownsea Island, w zatoce Poole i 
Bournemouth. W nastêpnym odcinku zamieœcimy zdjêcia z pobytu na tej 
wyspie, równie¿ zdjêcie ze zrekonstruowanego obozu sprzed 100 lat.

                Powy¿ej zamieszczamy 2 zdjêcia z Jamboree w Chelmsford: 
nasz "kontygent ZHR" z komend¹ ZHP oraz wejœcie do najciekawszego 
pawilonu narodowego Wielkiej Brytanii.

Mieczys³aw Czajkowski

PO¯EGNALIŒMY I POWITALIŒMY WIKARIUSZY
Dokoñczenie ze strony 2

Skutek braku doœwiadczenia w tej dziedzinie jest taki, ¿e ks Marcinowi w chwili po¿egnania 
wrêczyliœmy werbalne zapewnienie, ze upominek "jest w drodze" i czekamy na zrealizowanie 
naszego zamówienia. Jednoczeœnie  ¿yczymy ks. Marcinowi wielu ³ask Bo¿ych i b³ogos³awieñstwa 
we wszystkich poczynaniach, a Hetmanka Polska - MB Czêstochowska, niech Go nieustannie 
wspomaga. Dla porz¹dku przypominamy, ¿e ks Marcin Czeropski zosta³ ustanowiony wikariuszem 
w parafii Chrystusa Zbawiciela w dniu 26 czerwca 1999 roku i prowadzi³ duszpasterstwo dzieci. Po 
pe³nych 8 latach duszpasterzowania w naszej parafii  biskup skierowa³ Go do innych zadañ.
     Obowi¹zki wikariusza w naszej parafii, jak ju¿ wspomniano  na wstêpie, przej¹³ od ks. Marcina - 
ks Bogdan Pulczyñski, który przez "swoje owieczki" zosta³ powitany w niedzielê 3. wrzeœnia w 
czasie  Mszy Œwiêtej  o godz. 11.30.  A oto co ks.  Bogdan mówi o sobie samym:
      Urodzi³em siê 15. Lipca 1979 r. w Pucku. Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³em w S³awoszynie. Szko³ê 
Zawodow¹ , a  potem  Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹ dla Doros³ych skoñczy³em  w Pucku. 
     W 2001 roku wst¹pi³em do Gdañskiego Seminarium Duchownego. W pi¹tym roku seminarium 
odby³em praktykê akolitatu w Matemblewie, a w szóstym roku praktykê diakonatu  w Straszynie. 
   23. czerwca bie¿¹cego roku otrzyma³em œwiêcenia kap³añskie z r¹k Ks. Abpa Tadeusza 
Goc³owskiego, a nastêpnie jako neoprezbiter zosta³em skierowany do pracy duszpasterskiej w 
Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku - Osowej. Mszê œwiêt¹  prymicyjn¹ odprawi³em w 
mojej  parafii rodzinnej, któr¹ jest parafia  p.w. Œw. Micha³a  Archanio³a w Starzynie.
      Mam siedmioro rodzeñstwa. Bardzo lubiê kwiaty. Wszêdzie, gdzie przebywa³em,  uwielbia³em 
prace w ogródku kwiatowym. Szczêœæ Bo¿e w pracy duszpasterskiej!        Foto: AB
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