
     W dniu 10. Czerwca 1979 roku  na B³oniach krakowskich 
Papie¿ Jan Pawe³ II udzieli³ historycznego i symbolicznego 
bierzmowania Narodowi Polskiemu. Jak¿e aktualne s¹ w dniu 
dzisiejszym jego s³owa!  Oto fragmenty tego orêdzia, które 
wyg³osi³ donoœnym g³osem pe³en gorliwoœci apostolskiej:
...
Wiêc mówiê za Chrystusem samym:
"WeŸmijcie Ducha œwiêtego!" (J 20,22)
I mówiê za Aposto³em:
"Ducha nie gaœcie!" (1 Tes 5,19)
I mówiê za Aposto³em:
"Ducha œwiêtego nie zasmucajcie!"( Ef 4,30)
     Musicie byæ mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie byæ 
mocni t¹ moc¹, któr¹ daje wiara! 
…
     I dlatego  zanim st¹d odejdê, proszê Was, abyœcie ca³e 
duchowe dziedzictwo, któremu na imiê Polska, raz jeszcze 
przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹  tak¹, jak¹ zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie œwiêtym:
-    abyœcie nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê, i nie zniechêcili;
-   abyœcie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszê Was:
-    abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka¿dej swojej s³aboœci, 
     abyœcie zawsze szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle 
      pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o;
-     abyœcie od niego nigdy nie odst¹pili;
-   abyœcie nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha, do której On 
      "wyzwala "  cz³owieka;
-     abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oœci¹, która jest 
      "najwiêksza", która siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez której 
      ¿ycie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu.

WE•MIJCIE  DUCHA  ŒWIÊTEGO!
Zes³anie Ducha Œw. manifestacj¹ 

obecnoœci Boga
           Maryja wraz z Aposto³ami, œwiadomi obietnicy nadejœcia 
Ducha Pocieszyciela, trwaj¹ na modlitwie, aby dobrze 
przygotowaæ swoje serca na nadejœcie Tego, który daje pocz¹tek 
Koœcio³owi. Trwaj¹ na modlitwie w miejscu nie byle jakim, bo w 
wieczerniku, który by³ œwiadkiem sprawowanej Eucharystii i 
ustanowienia kap³añstwa przez Jezusa. Miejscem trwogi 
uczniów, którzy chowali siê tam za zamkniêtymi drzwiami z 
obawy przed ¿ydami. To równie¿ tam poœród swoich uczniów 
chodzi³ Zmartwychwsta³y. Wieczernik - miejsce, w którym 
objawia³a siê potêga Boga, ale równie¿ ludzka s³aboœæ, ma teraz 
staæ siê œwiadkiem spe³nienia ostatniej obietnicy Chrystusa, 
przez któr¹ ludzka niemoc zostaje pokonana Bo¿a moc¹ a to, co 
s³abe i chore zostaje uzdrowione i pokrzepione. Ani miejsce ani 
czas wylania Ducha Œwiêtego nie jest przypadkowy.To czas 
Zielonych Œwi¹t gdzie do Jerozolimy zje¿d¿aj¹ ¯ydzi ró¿nych 
narodowoœci. Sposób ukazania Mocy Ducha ma wymiar bardzo 
symboliczny, bo oto przychodzi On przez wicher oraz ujawnia 
siê w jêzykach ognia. Moc Ducha ujawnia siê poprzez dwa 
wielkie ¿ywio³y, bez których ¿ycie na ziemi nie mog³oby istnieæ. 
W ten sposób Duch Bo¿y proklamuje osobiœcie, ¿e jest Ÿród³em 
prawdziwego ¿ycia, które dokuje siê w jednoœci przez mi³oœæ 
objawion¹ w Jezusie Chrystusie. Widzimy, ¿e moment Zes³ania 
Ducha Œw. jest wielk¹ manifestacj¹ obecnoœci Boga na ziemi.
          Mo¿emy zapytaæ, po co ten szum i zamieszanie. Na pewno 
nie tylko abyœmy dzisiaj jedynie wspominali to wydarzenie. 
Duch Pana jest ci¹gle obecny wœród nas i niejednokrotnie w 
podobny sposób manifestuje, ¿e nas nie pozostawi³
, ale niestety cz³owiek zamyka swoje serce. Kiedy pytamy o 
istnienie z³a i grzechu na œwiecie, kiedy wznosimy za nie 
pretensje do Boga, zapominamy o jednym, ¿e ludzkoœæ zamknê³a 
siê w sobie i nie pozwala dzia³aæ Bogu przez nas. Wtedy 
zwyciê¿a z³o, egoizm, nienawiœæ i wtedy przegrywa sam 
cz³owiek, który nie mo¿e znieœæ pora¿ki i zrzuca j¹ na Boga.
         Duch ci¹gle dzia³a i hartuje nasze serca abyœmy chcieli i 
byli gotowi Go przyj¹æ. Ca³kiem niedawno ogl¹da³em, zreszt¹ 
ju¿ po raz kolejny,  film pt. A walk to remember. Opowiada on o 
nie banalnej mi³oœci ch³opaka do dziewczyny, która jest 
nieuleczalnie chora. Owa bohaterka filmu wypowiada zdanie, 
które staje siê sentencj¹ filmu mówi¹c, ¿e wiara jest jak wiatr -  
nie widzimy jej, ale j¹ czujemy. Sadzê, ¿e tak samo jest z Duchem 
Œw., którego nie widzimy, ale kiedy przychodzi na pewno Go 
czujemy. Jest tylko jeden warunek: musimy go oczekiwaæ tak 
samo jak Aposto³owie w wieczerniku.

Ks. Maciej Sobczak

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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KWESTIA KATOLICKA 
W EUROPIE

       W Europie istnieje dziœ "kwestia katolicka". Zmuszanie katolików 
do milczenia to jednak przemoc - zwróci³ uwagê ks. bp Rino Fisichella, 
rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterañskiego. 
        Biskup rektor w czasie konferencji na temat "Chrzeœcijañska 
to¿samoœæ i œwieckie obywatelstwo w dzisiejszych W³oszech" 
zorganizowanej przez jego uczelniê przypomnia³, ¿e w ci¹gu dwóch 
tysiêcy lat katolicy dopracowali siê odpowiedzialnoœci obywatelskiej i 
spo³ecznej, od której nie mog¹ siê teraz uchylaæ, nawet gdyby chcieli. - W 
Europie i we W³oszech istnieje dziœ kwestia katolicka. Jesteœmy œwiadkami 
arogancji z wielu stron, gdy mówi siê, ¿e katolicy nie powinni zabieraæ 
g³osu w sprawach, które ich nie dotycz¹. Kiedy jednak chodzi o 
zagadnienia zwi¹zane z natur¹ cz³owieka, z podstawami cywilizacji, z 
prawem, któremu winniœmy siê podporz¹dkowaæ, wówczas nakaz 
milczenia jest przemoc¹ - stwierdzi³ ks. bp Rino Fisichella. Zwróci³ 
uwagê, ¿e œwiecki charakter pañstwa stanowi zasadniczy warunek, aby 
chrzeœcijanin móg³ wyra¿aæ swój punkt widzenia zgodnie z wyznawan¹ 
wiar¹. Doda³, ¿e jednoczeœnie demokratyczne pañstwo œwieckie nie mo¿e 
wykluczyæ chrzeœcijan z debaty spo³ecznej i politycznej.
       Ksi¹dz biskup, odnosz¹c siê do sytuacji W³och, powiedzia³, ¿e 
najgorsz¹ przys³ug¹, jak¹ mog³aby im wyœwiadczyæ polityka, by³aby 
marginalizacja katolików.

SJ KAI

PIERWSZA   KOMUNIA  NASZYCH   DZIECIPIERWSZA   KOMUNIA  NASZYCH   DZIECI

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 
otrzymaæ, a tak¿e sk³adaæ zg³oszenia na kurs pod adresem:

 www.ignatianum.edu.pl/pedagogika 
albo: 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.

      W trakcie “d³ugiego weekendu” w sobotê 5. maja na mszy œw. o 
godz. 10.30 pierwsza grupa 56. dzieci z naszej parafii przyst¹pi³a 
do I Komunii Œwiêtej. Druga grupa 40. dzieci przyjê³a I Komuniê w 
pi¹t¹ niedziele wielkanocn¹  czyli 6. maja  równie¿ na mszy œw. o 

godz. 10.30. £¹cznie w tym roku do I Komunii Œwiêtej 
przyst¹pi³o wiêc 96 naszych milusiñskich. Do sakramentu 
przygotowywa³ je przez kilka miesiêcy od strony 
duszpasterskieiej oraz æwiczy³ ¿mudnie œpiewy i obrzêdy 
zwi¹zane z liturgi¹ -  ksi¹dz Marcin Czeropski. Dzieci w albach 
wygl¹da³y przeœlicznie. Cieszymy siê, ¿e by³o to œwiêto ca³ych 
rodzin wraz z dzieæmi przystêpuj¹cymi do pierwszej Komunii, a 
wiêc ka¿demu dziecku towarzyszyli w intensywnych prze¿yciach  
Sakramentu  Eucharystii rodzice i rodzeñstwo.

Foto: Galeria na str. int. www.zbawiciel.gda.pl

Foto: Galeria na str. int. www.zbawiciel.gda.pl

Foto:   Galeria na str. int. www.zbawiciel.gda.pl

Foto: Galeria na str. int. www.zbawiciel.gda.pl
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       W sobotê 2 czerwca 2007 roku spotykamy siê nad brzegami jeziora 
Lednica na XI Ogólnopolskim Apelu Tysi¹clecia.
    Spotykamy siê, aby wybraæ Chrystusa jako wartoœæ najwy¿sz¹ i 
¿yciow¹ opcjê fundamentaln¹ oraz aby wyraziæ apostolsk¹ gotowoœæ 
g³oszenia Chrystusa s³owami œwiêtego Jacka:Poœlij nas!
    W 2007 roku przypada 750-lecie œmierci œwiêtego Jacka, wielkiego 
aposto³a, który zaanga¿owa³ siê w dzie³o nowej ewangelizacji na terenie 
Rzeczypospolitej i oœciennych krajów s³owiañskich. Jego misja 
pog³êbi³a chrzeœcijañstwo w Polsce i zanios³a je do krajów s¹siednich.
      Pragniemy, aby nabo¿eñstwo lednickie obficie czerpa³o z bogactwa 
jego osoby i osobowoœci, aby wielka decyzja apostolska wyra¿ona 
s³owami: Poœlij nas! udzieli³a siê m³odym Polakom, dziewczêtom i 
ch³opcom; i przemieni³a obraz naszej Ojczyzny i nas samych. Po 
dziesiêciu ju¿ spotkaniach, podczas których dojrzewaliœmy do wyboru 
Chrystusa, nadszed³ czas, aby wybór prze³o¿yæ na czyn apostolski, na 
entuzjazm niesienia Chrystusa naszym braciom i siostrom.
         ̄ yciorys œwiêtego Jacka i jego pasja zdobywania serc ludzkich dla 
Chrystusa s¹ kanw¹ przygotowañ atrakcyjnego spotkania lednickiego. 
Sta³¹ inspiracj¹ jest dla nas duchowa obecnoœæ Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II, który od pocz¹tku by³ osobiœcie zaanga¿owany w dzie³o 
Lednicy, popiera³ je i b³ogos³awi³.
        PrzyjedŸ nad Lednicê, aby zrobiæ krok do przodu w rozwoju 
w³asnego cz³owieczeñstwa i zaanga¿owania w chrzeœcijañstwo. Tym 
krokiem do przodu jest przejœcie od osobistego wyboru Chrystusa do 
decyzji aktywnego g³oszenia Chrystusa innym. W tym dziele g³oszenia 
Chrystusa i budowania Królestwa Bo¿ego nie mo¿e nikogo zabrakn¹æ! 
Zostañ aposto³em Chrystusa! Przepuœæ przez siebie promieniowanie 
Bo¿ej energii i ³aski!

Jan W. Góra OP

Dekalog. Kodeks moralnoœci czy prawa?
Ci¹g dalszy tekstu  z poprzednich  numerów  biuletynu 

Bogus³aw Górka  (UG i UJ)
Opr. Mateusz IHNATOWICZ

4. Forma kodeksu „dziesiêæ s³ów”

      W latach 30. dwudziestego wieku odkryto zapomniany gatunek 
prawny Bliskiego Wschodu, tzw. traktaty wasalskie. By³y one zawierane 
pomiêdzy w³adc¹ nadrzêdnym (suwerenem) a w³adcami mniejszych 
pañstewek (wasalami). Najstarsze z nich, które zapisane zosta³y w jêzyku 
akadyjskim i chetyckim, powsta³y pomiêdzy 1370-1220 r. p.n.e. M³odsze 
traktaty pochodz¹ z babiloñskiego i asyryjskiego obszaru kulturowego, a 
najm³odszy  z 677 r. p.n.e. W ich strukturze wyszczególniæ
 mo¿na kilka elementów:
1.  Tytu³y suwerena
2.   Prolog historyczny, w którym opisuje siê historiê dotychczasowej rela-
     cji stron przymierza z podkreœleniem dobrodziejstw, które suweren wy-
      œwiadczy³ wasalowi 
3.   Norma zasadnicza
4.   Prawa szczegó³owe rozprowadzaj¹ce normê zasadnicz¹
5.   Wezwanie bogów stron na œwiadków
6.   Lista b³ogos³awieñstw i przekleñstw
7.   Ryt wymiany przysiêgi
8.   Zobowi¹zanie do spisania traktatu, przechowywania go w sanktu a-
      rium  narodowym i  jego okresowego odczytywania.

W latach 50. ubieg³ego wieku na zbie¿noœæ formy traktatów 
wasalskich i Ksiêgi Powtórzonego Prawa oraz dekalogu wskaza³ G.E. 
Mendenhall (Wed³ug niego struktura dekalogu jest równoleg³a do 

kompozycji traktatów w trzech istotnych elementach: preambu³a, prolog 
historyczny, lista zobowi¹zañ). Wnikliwe studium porównawcze 
pomiêdzy form¹ traktatów i form¹ Pwt (4,45-30,19) przeprowadzi³ 
K.Baltzer. Hipotezê tê ugruntowa³ nowymi badaniami D.J. McCarthy 
(Nieznacznej modyfikacji swojej teorii dokona³ on w1978 r.).

Wyniki tych obserwacji sk³oni³y uczonych do wypracowania 
teorii, ¿e Izrael pos³u¿y³ siê, dla sformu³owania swego prawa odnoszonego 
do Przymierza synajskiego, instytucj¹ prawn¹ rozpowszechnion¹ w 
antycznym, bliskowschodnim „prawie miêdzynarodowym” (raczej pod 
uwagê brane s¹ starsze traktaty  chetyckie). Izrael jako Lud Przymierza 
doszed³ do wniosku, ¿e musi mieæ jakiœ dokument Przymierza, który 
ostatecznie zredagowano w konwencji rozpowszechnionego zwyczaju 
dyplomatycznego. Ograniczon¹ równoleg³oœæ do „traktatów wasalskich” 
dostrzega siê równie¿ w formie „dziesiêciu s³ów”. Nic w tym dziwnego, 
jeœli weŸmiemy pod uwagê okolicznoœæ, ¿e ten dekalog uchodzi na 
superkodeks Przymierza synajskiego.

Z drugiej strony wp³yw formy traktatów wasalskich bywa 
niekiedy kwestionowany, z tego wzglêdu, ¿e nie odnaleziono wszystkich 
jej elementów w jakimkolwiek miejscu ST. Mimo tego jednak rozs¹dn¹ 
rzecz¹ jest przyjêcie za³o¿enia, ¿e ten gatunek prawny oddzia³ywa³ na 
formê i Ksiêgi Pwt, i „kodeksu dziesiêciu s³ów”, chocia¿ nie wszystkimi 
elementami strukturalnymi. W ostatniej dekadzie pojawi³y siê i inne 
propozycje ujêcia struktury dekalogu. Np. R.E. Tappy twierdzi, ¿e dekalog 
Wj zosta³ skonstruowany w oparciu o analogiê do dwuczêœciowej 
kompozycji tzw. „Kodeksu Przymierza” (Wj 21,1-23,19): 
A) Wj 21,1-22 (korpus formalnolegalistyczny) ~ Wj 20,3-11; 
B) Wj 22,11-23,19(napomnienia moralne i m¹droœciowe) ~ Wj 20,12-17).

Dalszy ci¹g nast¹pi

Foto M. Wandtke

Zapamiêtaj!  2 VI 2007 
XI Ogólnopolski Apel Tysi¹clecia 
nad brzegami jeziora Lednica

Pierwszokomunijna refleksja

PIERWSZA KOMUNIA JAKO PROMOCJA 
RODZINY ?

      Wszyscy obserwujemy w dzisiejszej rzeczywistoœci ró¿norodne ataki 
na rodzinê. Ataki te, co powinno bardzo niepokoiæ, prowadzone s¹ w 
sposób zorganizowany zarówno na p³aszczyŸnie poszczególnych krajów 
jak  i na arenie  instytucji miêdzynarodowych. Dzia³ania przeciw rodzinie 
to zarówno aborcja, promowanie tzw. zwi¹zków  partnerskich jak i wiele 
innych dzia³añ. W tej sytuacji konieczne jest podjêcie na wielu szczeblach 
dzia³añ promuj¹cych rodzinê i neutralizuj¹cych zgubne skutki dzia³añ 
antyrodzinnych.
    Jedn¹ z mo¿liwych, a niewykorzystanych mo¿liwoœci promowania 
rodziny, wydaje siê organizowana czêsto z przerostem formy nad treœci¹, 
uroczystoœæ pierwszokomunijna. W dotychczasowej formie jest to w 
du¿ym stopniu uroczystoœæ parafialna.
     A mo¿e by do udzia³u w uroczystym przyst¹pieniu dziecka do pierwszej 
komunii  w sposób realny w³¹czyæ rodziców i nadaæ ca³ej uroczystoœci 
przede wszystkim charakter rodzinny. Aktywny udzia³ rodziców powinien 
siê ujawniæ ju¿ na etapie nauk przygotowawczych, które dzieci  mog³yby 
prze¿ywaæ wspólnie z rodzicami. Jest oczywiste, ¿e obecnoœæ rodziców 
ma miejsce ju¿ dzisiaj, tyle, ¿e zajmuj¹ oni tylne ³awki w charakterze 
obserwatorów. Gdyby  natomiast aktywnie uczestniczyli  siedz¹c razem 
ze swymi dzieæmi w ³awce, to o wiele ³atwiejsze by³yby rozmowy  z 
dzieckiem utrwalaj¹ce podstawowe prawdy wiary czy  wyjaœniaj¹ce 
w¹tpliwoœci.
  Wydaje siê, ze bardzo korzystny wp³yw na dziecko i na rodzinne ¿ycie 
religijne mia³aby rezygnacja z oddzielnego „wystêpowania „dzieci w 
czasie samej uroczystoœci pierwszokomunijnej. Zajêcie miejsca w ³awce 
wspólnie z rodzicami czy dziadkami na pewno u³atwi³oby dziecku 
skupienie  uwagi na uroczystoœci, bo dotychczasowe grupowanie dzieci w 
oddzielnych ³awkach wydaje siê dzia³aniem potêguj¹cym rozproszenie 
uwagi dzieci i stanowi wrêcz zachêtê do wymiany uwag z siedz¹cym obok 
koleg¹ czy kole¿ank¹ nie wspominaj¹c o obserwacji ruchu fotografów i 
kamerzystów, którzy równie¿ w proponowanej formie uroczystoœci do 
pewnego stopnia straciliby mo¿liwoœæ przeszkadzania w rzeczywistym 
uczestnictwie we Mszy Œwiêtej. Wspólne przystêpowanie do komunii œw  
z rodzicami to rzeczywiœcie wydarzenie podkreœlaj¹ce  wartoœæ rodziny 
jako wspólnoty prze¿ywaj¹cej wspólnie radoœci i smutki i wspieraj¹cej siê 
wzajemnie. W takiej rzeczywistoœci s³owa kap³ana, zachêcaj¹ce do 
ofiarowania przez dzieci komunii œw. za rodziców jako za osoby 
uczestnicz¹ce w ¿yciu dziecka, by³yby spójne  z rzeczywistoœci¹.
    Jest oczywiste, ¿e  propozycja ta, burz¹ca dotychczasowe  obyczaje, 
wzbudzi zapewne  wiele sprzeciwów. Gdyby jednak tak na spokojnie 
rozwa¿yæ „za i przeciw” to wydaje siê, ¿e po¿ytków by³oby zdecydowanie 

wiêcej. Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e przyjêcie takiego obyczaju mo¿e 
postawiæ w trudnej sytuacji dzieci z rodzin patologicznych czy tylko 
niepe³nych a przede wszystkim takich, w których rodzice maj¹ problemy z 
w³asn¹ wiar¹. Czy stres,  na który by³yby nara¿one dzieci z tych rodzin, nie 
stanowi wystarczaj¹cego argumentu przeciwko takim zmianom? Mo¿e 
wychowawcy  i osoby bardziej doœwiadczone zechc¹ siê wypowiedzieæ w 
tej sprawie.

AB



harcerskiej”/ pozna m.in. liczne pseudonimy, jakimi skauci okreœlali 
gen.Baden-Powella i ich genezê, o której mówi¹ ju¿ same ich nazwy. Na 
wy¿ej wymienionej stronie internetowej znajduj¹ siê komentarze 
metodyczne oraz wymagania, jakim musi sprostaæ harcerz, aby zdobyæ 
takie sprawnoœci jak: „Impeesa” /wilk, który nigdy nie œpi/, „Katankya” 
/cz³owiek w szerokim kapeluszu/ czy „Larkwei” /cz³owiek z wysoko 
podniesion¹ g³ow¹/. Nie tylko wiedza i umiejêtnoœci, ale tak¿e postawa ma 
byæ rozwijana przez te sprawnoœci.
       W roku jubileuszowym zachêcamy m³odzie¿ do wstêpowania do 
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. 
Aby to umo¿liwiæ podajemy kilka praktycznych kontaktów:
    ZHR - dziewczêta: zbiórki odbywaj¹ siê w harcówce Gimnazjum Nr 33 
w Osowej w soboty o godz. 11.40 /”Iskry”- prowadz¹ca druhna Anna 
Kaczyñska tel. kom. 0511660730/  i o 14.30 /”Zoœki”- prowadz¹ce Anita i 
Agata Broniewskie tel.dom.058Ê554 56 81/, 
   ZHR - ch³opcy na razie doje¿d¿aj¹ na zbiórki na ¯abiankê do 95.Gdañ
skiej Dru¿yny Harcerzy ZHR im. Jozefa „Czarnego” Grzesiaka,  
dru¿ynowy dh Krystian Nagiel tel.kom. 0511031613; mo¿na te¿ zg³aszaæ 
siê do p. W³odzimierza Szmyta, tel. kom. 0601664290 lub do ni¿ej 
podpisanego tel.kom.0601341585. 
  Do ZHP /dziewczêta i ch³opcy/ mo¿na siê zapisywaæ u p. Anny 
D¹browskiej,  tel. 058Ê552 70 31.,  kom. 0609050170.
           Zapisy dla tych, którzy chc¹ w tym roku wyjechaæ na harcerskie 
obozy letnie /tu nawi¹zujê do pierwszego obozu skautów z 1907 r./, nale¿y 
potraktowaæ jako pilne, gdy¿ na ka¿dy obóz /a to jest „piêkna sprawa”!/  
wypada mieæ ju¿ „szlify harcerskie” i trochê „zaprawy harcerskiej”. 
Kandydatom podajê te¿ adresy oficjalnych harcerskich stron 
internetowych, na których mo¿na znaleŸæ wiele ciekawych informacji : 
http://www.zhr.pl i http://zhp.pl . 

Mieczys³aw Czajkowski

  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej.  Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  abaos@xl.wp.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl                EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
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 Setna rocznica powstania skautingu i inne aktualnoœci.

          Latem 1907 roku Baden-Powell zorganizowa³ na wyspie 
Brownsea w po³udniowej Anglii pierwszy obóz ch³opców i rozpocz¹³ z 
nimi grê wychowawcz¹ zwan¹, od angielskiego „scout”- zwiadowca, 
skautingiem. Mia³ wtedy 50 lat. Rok 2007 jest wiêc rokiem 150. rocznicy 
urodzin Bi-Pi, ale przede wszystkim 100. rocznicy narodzin Skautingu, 
wspania³ego ruchu i systemu wychowawczego m³odzie¿y, który ogarn¹³ 
prawie ca³y œwiat i na którym opar³o siê, niewiele m³odsze, polskie 
Harcerstwo. Na stronach internetowych tych organizacji znaleŸæ mo¿na 
relacje historyczne i wiele ciekawych programów obchodów 
rocznicowych. Jedn¹ z nich jest strona ZHR-u, pod adresem 
http://www.100lat.zhr.pl. Mo¿na siê z niej m.in.dowiedzieæ, ¿e na 
prze³omie lipca i sierpnia b.r. odbêdzie siê wielki œwiatowy zlot-obóz -
”jamboree”w po³udniowej Anglii, na który wyjedzie z Polski kilka grup 
harcerzy i weteranów, reprezentuj¹cych wszystkie organizacje typu 
skautowego. Niewykluczone, ¿e ni¿ej podpisany do³¹czy do jednej z grup 
i po powrocie przeka¿e w tym miejscu osowianom ciekaw¹ relacjê.
         M³odzie¿ harcerska, w jubileuszowym roku 100. rocznicy 
powstania œwiatowego skautingu, w ramach samodoskonalenia przez 
zdobywanie „sprawnoœci” /opiszê je w nastêpnym odcinku „Metody 

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 .

KOMUNIKAT PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS

1.  Psycholog, doktor nauk humanistycznych, z du¿ym doœwiadczeniem zawodowym 
przyjmie zlecenia zwi¹zane z prowadzeniem szkoleñ zawodowych, dotycz¹cych 
nastêpuj¹cych zagadnieñ:
1. Rozwi¹zywanie konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.
2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi.
3. Motywowanie pracownika do pracy.
4. Zarz¹dzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi.
5. Zarz¹dzanie komunikowaniem siê w organizacjach.
Cena szkolenia do negocjacji. Telefon: 600 178 238.
2. Prosimy o przekazanie podopiecznej rodzinie  CARITAS bardzo potrzebnej  lodówki.

Mo¿e bêdziemy umieli Ci pomóc:
Parafialny Zespó³ CARITAS 

w poniedzia³ki i œrody  w godz. 17  18 
lub telef. (dom) 058 552 71 44

SPOTKANIA KLUBOWE W  
BETANII

    Spotkanie klubowe w maju zaowocowa³o 
inicjatyw¹ utworzenia wspólnoty modlitewnej 
dzia³aj¹cej w intencji intronizacji w naszej OjczyŸnie 
CHRYSTUSA KRÓLA.
      Z ksiêdzem proboszczem uzgodniono, ¿e w 
pierwszy pi¹tek miesi¹ca  adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu od godz. 18.45, do czasu rozpoczêcia 
koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia, poœwiêcona bêdzie 
modlitwie w intencji intronizacji Chrystusa Króla.

KLUB    BETANIA

43-LECIE  PRACY DUSZPASTERSKIEJ NASZEGO KS. PROBOSZCZA
    W czwartek dnia  17 maja  o godz. 
11:00 odprawiona zosta³a w 
koœciele uroczysta Msza œw. 
jubileuszowa. Ks. Proboszcz, wraz 
ze swymi czternastoma kolegami z 
roku (na zdjêciu obok), dziêkowa³ 
Bogu za 43 lata pos³ugi kap³añskiej. 
Z tej okazji sk³adamy naszemu Ks. 
Proboszczowi najserdeczniejsze 
¿yczenia wielu ³ask Bo¿ych oraz 
B³ogos³a-wieñstwa Bo¿ego na 
dalsze lata proboszczowania.
     W Eucharystii tej bra³a udzia³ 
du¿a grupa parafian. Naszemu 
Proboszczowi sk³adali kwiaty i 
¿yczenia przedstawiciele grup  
parafialnych i szkó³ osowskich. 
Dzieci wrêczy³y ró¿e wszystkim 
ksiê¿om- kolegom z jednego 
rocznika. Po mszy Proboszcz 
rozdawa³ dzieciom ³akocie.

Foto: Feliks Najbar


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

