
ODSZED£  DO  PANA  
FRANCISZEK  KREFT

          Pamiêtamy  œwiête. pamiêci Franciszka, jak z koszyczkiem zbiera³ 
kolektê w niedziele i œwiêta; pamiêtaj¹ go dzieci, które w trakcie 
kolekty g³aska³ po g³owie i uœmiecha³ siê do nich. W dniu 2. lutego, w 
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w wieku 94 lat, odszed³ do Pana, gdzie 
spotka³ siê ze sw¹ ¿on¹ œ. p. Stefani¹. Pozostali oboje w naszej pamiêci 
jako dobroczyñcy naszej wspólnoty.
      Msza œw. ¿a³obna zosta³a odprawiona w poniedzia³ek dnia 5. 
lutego. Mszy przewodniczy³ ks. Wies³aw Szlachetka, a 
koncelebrowali ks. Henryk Bietzke i siostrzeniec Zmar³ego ks.Antoni. 
Sakramentalium na cmentarzu przewodniczy³ Ks. Proboszcz Henryk 
Bietzke. W mszy i  kondukcie pogrzebowym uczestniczy³a du¿a grupa 
parafian, szacowana na 150 - 200 osób.

Prosimy Ciê, Panie, aby nic nie zginê³o 
z tego ukoñczonego ¿ycia ziemskiego

 naszego brata Franciszka. 
Spraw, aby ci, którzy przyjd¹ po nim, umieli 

szanowaæ to, co dla niego by³o œwiête, 
aby rzeczy, w których by³ wielki, 

mia³y swoj¹ wymowê i teraz, 
kiedy go ju¿ nie ma.

Oka¿ mu mi³osierdzie! 
Odpuœæ mu winy i daj mu zbawienie! 

Teraz i na wieki. Amen.

Œwiadectwo  o  œ. p. Franciszku na stronie 2 

WIELKI  POST
40 dni dla Boga

Wraz ze œrod¹ popielcow¹ rozpoczynamy czas 
Postu. Okres, który w jêzyku liturgicznym Koœcio³a 
nazywany jest Quadragesima  czasem czterdziestu dni. Jak 
zapewne siê domyœlamy liczba ta nie jest przypadkowa, ale 
jest silnie powi¹zana z wydarzeniami  historii zbawienia. 
Czterdzieœci lat wêdrowa³ Izrael przez pustyniê, czterdzieœci 
dni wêdrowa³ Eliasz do Bo¿ej góry Horeb, czterdzieœci dni 
Jezus poœci³ na pustyni…40 lat Izraela, aby spotkaæ siê z 
Obietnic¹, 40 dni Eliasza, aby spotkaæ Boga, 40 dni Jezusa, 
aby staæ siê Jego Objawieniem  wœród nas. Koœció³ chce 
przygotowaæ nas na to wszystko razem w czasie trwaj¹cego 
Postu nie w wymiarze symbolicznym, ale rzeczywistym. 
Trud, który mamy podj¹æ ma wyra¿aæ siê w naszym powrocie 
do zobowi¹zañ przyjêtych na chrzcie œwiêtym najpierw przez 
naszych rodziców, a potem powtarzanych wielokrotnie przez 
nas w naszym ¿yciu przy ró¿nych okazjach. Czasem  s³yszê w 
g³osach m³odych ludzi nutê pretensji do Boga, ale czêœciej do 
Koœcio³a oto, ¿e ich czas na zabawê i relaks czas, którego przy 
tylu obowi¹zkach jest tak ma³o jest im jeszcze odbierany 
przez jakieœ staroœwieckie zasady. Bóg nie chce odbieraæ ci 
twojej radoœci, ale pragnie byœ zazna³ tej prawdziwej 
wynikaj¹cej z przynale¿noœci do Chrystusa przez chrzest i 
inne sakramenty. Czterdzieœci dni, które s¹ przed nami to czas 
nam podarowany abyœmy sobie przypomnieli, kim jesteœmy i 
z czego powinniœmy zrezygnowaæ dla Tego, „Który uni¿y³ 
samego siebie przyjmuj¹c postaæ s³ugi, stawszy siê 
pos³usznym a¿ do œmierci a by³a to œmieræ Krzy¿owa”, (Flp 
2,7-8) Kiedy chce to odrzuciæ to oznacza ¿e chcê odrzuciæ 
Chrystusa i Jego chrzeœcijañstwo.

 Tylko czy a¿ 40 dni dla Boga ? Przeciwstawnych 
odpowiedzi na to pytanie s³ysza³em chyba tysi¹ce. Ale w 
kontekœcie  ¿ycia tego ju¿ prze¿ytego kilkanaœcie czy 
kilkadziesi¹t lat odpowiedz sobie sam czy to du¿o czy ma³o?. 
Wiem tylko jedno prze¿yj te dni uczciwe i poœwiêæ je 
naprawdê Bogu a ka¿dy inny czas te¿ bêdziesz chcia³ Mu 
poœwiêciæ. Prze¿yj  ten okres dobrze a Wielkanoc bêdzie dla 
ciebie prawdziw¹ radoœci¹ a nie tradycj¹ malowanych jajek i 
lukrowanych baranków. 

Tak wiele  w historii zbawienia zmieni³o siê i 
wydarzy³o prze owe 40 dni i lat. Warto, aby najbli¿sza 
Quadragesima zmieni³a równie¿ coœ w twoim ¿yciu.

Ks. Maciej Sobczak

POPIELEC
Od ciemnej grudki prochu, która smoli rêce,

z namaszczeniem rzucanej w Popielcow¹ Œrodê -
radoœæ roœnie jak balon. O, rzuæ prochu wiêcej
na grzywkê panny Zuli, proboszczom na brody.

Nadzieja w ciemnej grudce - wiosna w drzwiach koœcio³a,
srebrne krewniaczki wierzby gawrony ods³oni¹,

ten, co nie chcia³ religii, jak Tomasz uwierzy
i zacznie beczeæ ze szczêœcia pod lampk¹ czerwon¹.

Bêdzie wiêcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeñ -
wiele rzeczy skradzionych podrzuc¹ w czas krótki.

Rozpocznie siê zwyczajnie i zawsze od Œrody,
Wielki Post, co krzyczy nawet na kotlet malutki.

ks. Jan Twardowski
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REKOLEKCJE  PARAFIALNE
     Informujemy naszych parafian, ¿e rekolekcje w naszym 
koœciele rozpoczn¹ siê w IV Niedzielê Wielkiego Postu 18. 
marca i trwaæ bêd¹ do œrody 21. marca w³¹cznie. 
Rekolekcje g³osiæ bêdzie ks. dyrektor Tomasz Patoka z 
Pelplina.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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archiwalnym zdjêciu odnajdujemy grupê parafian, która 
niezwykle ofiarnie pomaga³a w pracach przy koœciele. Dlatego 
nazwa³em te osoby „domownikami plebanii”. By³a to moja 
najbli¿sza „rodzina parafialna”. Na zdjêciu tym obok mnie stoj¹ 
pañstwo Kreft - Franciszek i Stefania. Myœlê, ¿e rzeczywiœcie 
Franciszek i jego ma³¿onka Stefania czuli, ¿e nale¿¹ do naszej 
rodziny parafialnej. Byli obecni na wszelkich uroczystoœciach w 
domu parafialnym. Co roku zawozi³em ich do Czêstochowy i 
Lichenia, a tak¿e do pobliskich sanktuariów w Swarzewie, 
Sianowie i Piasecznie czy Wejcherowie lub Piaœnicy.
       Gdy w roku 1990 uda³o im siê sprzedaæ wiêksz¹ czêœæ swojej 
ziemi, ofiarowali znaczn¹ sumê na 3 dzwony koœcielne i st¹d 
imiona tych dzwonów: Maryja, Franciszek i Stefan 
(przypomnienie Prymasa Wyszyñskiego). Mo¿na œmia³o 
powiedzieæ, ¿e ka¿da nowa inwestycja w naszym koœciele 
zawiera³a ich cz¹stkê materialn¹ lub duchow¹. Pañstwo Stefania i 
Franciszek Kreft byli wielkimi dobroczyñcami naszej wspólnoty.
     Rewan¿ujemy siê im wdziêcznym wspominaniem, a zw³aszcza 
jak¿e czêstymi mszami œwiêtymi w ich intencji, na przyk³ad 
corocznymi mszami gregoriañskimi. Przez ca³y kwiecieñ 
codziennie rano bêdzie odprawiana Msza œwiêta o Bo¿e 
Mi³osierdzie dla œ. p. Franciszka.
      Franciszek bardzo siê cieszy³, ¿e móg³ pomagaæ przy koœciele. 
Zawsze wspomina³, ¿e „mój tato i ja jako dzieciak pomagaliœmy 
przy budowie koœcio³a w rodzinnym Czeczewie”. A jemu i Stefanii 
dane by³o z Bo¿ej Opatrznoœci dzie³o budowy koœcio³a w Osowej.

Panie Franciszku - dziêkujemy za wszystko.
BÓG ZAP£AÆ

ks. kan. Henryk Bietzke 

Osowa, dnia 11. lutego 2007 r. w Uroczystoœæ. Matki Bo¿ej z Lourdes

ŒWIADECTWO  KSIÊDZA  
PROBOSZCZA

     Stefania i Franciszek Kreft, rolnicy z Wysokiej, od  samego 
pocz¹tku ca³ym sercem zaanga¿owali siê w powstanie naszej 
wspólnoty parafialnej w Osowej. Podczas pierwszej Mszy œw. Na 
r¿ysku (14. wrzeœnia 1980 r.)  pan Franciszek spontanicznie, nie 
poproszony zrobi³ kolektê - ja jeszcze nikogo nie zna³em i nie 
mia³em odwagi kogokolwiek o to prosiæ.  I tê czynnoœæ sprawowa³ 
przez ponad 25 lat - jego charakterystyczna sylwetka w br¹zowym 
ubraniu i g³oœne „Bóg zap³aæ” stanowi³y nieod³¹czny element 
niedzielnej i œwi¹tecznej mszy œwiêtej. Bardzo czêsto ksiê¿a, a 
zw³aszcza proboszcz,  goœcili w ich domu. 
      W wydawnictwie, które na 20-lecie naszej parafii przygotowa³a 
Akcja Katolicka, jest zamieszczone miêdzy innymi zdjêcie 
grupowe (powy¿ej) opisane „Domownicy plebanii”. Na tym 

Domownicy plebanii - zdjêcie archiwalne
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chrzeœcijanie poszukuj¹ grzechów u swoich wspó³braci? Jak to 
wtedy jest, ¿e ,,Koœció³ jest œwiêty”? Kto w tym Koœciele jest œwiêty ze 
wspó³czesnych? Skoro ka¿dy ma obowi¹zek siê spowiadaæ, nawet sam 
papie¿. I ci¹gle co miesi¹c nawo³uje siê do spowiedzi. Czy¿by grzech sta³ 
siê nieodzown¹ i nieusuwaln¹ czêœci¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego? 

Na wy¿ej postawione sobie pytania nie jestem w stanie 
odpowiedzieæ. Porównuj¹c katolick¹ definicjê grzechu z praktyk¹ dnia 
codziennego ¿ycia chrzeœcijanina zacz¹³em siê zastanawiaæ, na ile jeszcze 
wierni s¹ œwiadomi i wolni. Czy przypadkiem nie zostali zniewoleni przez 
ci¹g³e, irracjonalne myœlenie o grzechu i zagubienie jednoczeœnie 
wra¿liwoœci moralnej ?.

Mateusz IHNATOWICZ

Dekalog. Kodeks moralnoœci czy prawa?

Wstêp
Dekalog, uchodz¹c za syntezê istotnych obowi¹zków 

religijnych wobec Boga i moralnych wobec bliŸniego, stanowiæ ma 
religijno-moraln¹ bazê judaizmu i chrzeœcijañstwa. W warstwie moralnej 
dekalog zawieraæ ma listê fundamentalnych, powszechnych i 
niezmiennych postulatów natury ludzkiej, których to postulatów jest 
najdoskonalszym wyrazem. Tak postrzegany jest dekalog zarówno w 
konfesyjnej [wyznaniowej; patrz Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 
Poznañ 1994, s. 477] jak i naukowej recepcji [odbiorze; zob. J. St. 
Synowiec, Dziesiêæ przykazañ. Wj 20,1-17; Pwt 5,6-20, Kraków 1999, s. 7 
i R. Krawczyk, Dekalog. Kodeks etyki spo³ecznej Starego Testamentu, 
Siedlce 1994].

Wprawdzie uczeni zdaj¹ sobie sprawê z jurydycznego 
[prawnego] charakteru dekalogu, jednak gdy przechodz¹ do artykulacji 
[podzia³u na czêœci] jego przes³ania, ulegaj¹ owemu etycznemu 
nachyleniu [por. H. Witczyk, Orêdzie Dekalogu (Wj 20,1-17), Zeszyty 
Naukowe KUL 40/1-2 (1997) 41-74, s. 41 a s. 7274.], które, naszym 
zdaniem, jest szkodliwe. W naszym przekonaniu dekalog tak 
w formie, jak w treœci, tak pod wzglêdem charakteru, jak i przes³ania jest 
kodeksem prawa, a nie kodeksem moralnoœci. G³ówne nasze wysi³ki w 
tym artykule zmierzaj¹ do ugruntowania powy¿szego przekonania.

Nazwa dekalog
Polskie s³owo dekalog jest skrócon¹ transliteracj¹ nazwy 

greckiej dekalogos. Ten grecki termin aplikowany [stosowany] jest do 
„ustawy synajskiej” [na górze Synaj Moj¿esz otrzyma³ od Boga tablice 10 
przykazañ] od czasów Klemensa Aleksandryjskiego [ok.150-ok.215]; 
teologa i filozofa wczesnochrzeœcijañskiego]. Od strony jêzykowej 
dekalogos to zrost dwóch s³ów: deka i logoi z tym, ¿e drugie s³owo w tym 
z³o¿eniu przekszta³cone zosta³o z liczby mnogiej na liczbê pojedyncz¹.

Wyra¿enie greckie: hoi deka logoi jest odpowiednikiem 
hebrajskiego zwi¹zku frazeologicznego (status constructus): 'asereth ha-
debharim. Wyra¿enie hebrajskie: 'asereth hadebharim wystêpuje 
trzykrotnie w Piêcioksiêgu: Wj 34,28; Pwt 4,13; 10,4. Septuaginta w Pwt 
4,13 t³umaczy je nie za pomoc¹: hoi deka logoi, jak czyni to w dwóch 
pozosta³ych przypadkach, lecz przez: ta deka hremata. Zwrot: 'asereth ha-
debharim tylko w Pwt 4,13 czyni referencjê [przedstawia] do objawienia 
dekalogu, zarejestrowanego wczeœniej, w Wj 20,1nn. Natomiast w Pwt 
10,4 nawi¹zuje on do Wj 34,28, gdzie mowa jest o koniecznoœci 
ponownego zapisania „dziesiêciu s³ów” na kamiennych tablicach. Treœæ 
jednak owego „ponownego” objawienia Boga, zreferowana w Wj 34,126, 
odbiega od zawartoœci „dziesiêciu s³ów”; jest to bowiem tzw. dekalog 
kultyczny.

Jakkolwiek zwrot 'asereth ha-debharim nie jest tytu³em 
obydwóch wersji „dziesiêciu s³ów” (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21), to z drugiej 
strony jego kluczowy termin debharim znajduje siê tak we wprowadzeniu 
do wersji Ks. Wyjœcia (20,1), jak i w podsumowaniu wersji Ks. 
Powtórzonego Prawa (5,22) w postaci: hadebharim ha-eleh (oto te s³owa). 
Termin hebrajski dabhar posiada w Biblii szeroki zakres znaczeniowy: 
s³owo, rzecz a nawet polecenie (por. Prz 13,13). Kiedy weŸmie siê pod 
uwagê fakt, ¿e lista zobowi¹zañ w traktatach chetyckich [staro¿ytny lud 
indoeuropejski ¿yj¹cy od XVIII do XII w. p. Ch. w centralnej Azji 
Mniejszej] (tzw. traktaty wasalskie) okreœlana by³a za pomoc¹ terminu 
„s³owa”, wy³oni siê interesuj¹ce t³o kulturowe dla dekalogu, do którego 
bêdziemy siê  odwo³ywaæ.

Dalszy ci¹g w nastêpnym numerze

Bogus³aw Górka (dr hist. staro¿. UG, dr religiozn. UJ)
Oryginalny artyku³ dostêpny jest  w ksi¹¿ce tego autora: ,,Biblia 

i cywilizacja Boga”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003,2004.
Opracowanie dla potrzeb Biuletynu:  Mateusz IHNATOWICZ

mateuszIhnatowicz@interia.pl
Od Redakcji: W poprzednim Biuletynie, pod  tekstem wprowadzenia do niniejszego 
cyklu, z winy redakcji zosta³o z b³êdem wydrukowane nazwisko autora opracowania 
-Pana Mateusza Ihnatowicza. Przepraszamy. 

Œwiêty grzech ?
Katechizm Koœcio³a Katolickiego definiuje grzech jako 

,,wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu”, Bogu i 
bliŸniemu (Poznañ 1994, s. 431) dokonane przez cz³owieka w pe³ni 
œwiadomego i wolnego. 

Zastanawia mnie, czy chrzeœcijanie (rzymscy katolicy) zostan¹ 
grzeszni do czasu Paruzji (Dnia Pañskiego, powtórnego przyjœcia Jezusa 
Chrystusa na ziemiê) ?.

Z ambony czêsto s³yszy siê o tym jak to katolicy duchowni i 
œwieccy s¹ grzeszni. Dlaczego tak jest, skoro ci chrzeœcijanie po odbyciu 
sakramentu pokuty i wype³nieniu warunków spowiedzi staj¹ siê od 
grzechu wolni. Dlaczego przed ka¿d¹ msz¹ œwiêt¹ te¿ przebaczaj¹ za 
grzechy, jeœli nawet nie pope³nili ¿adnego wykroczenia ?  Czy nie za du¿o 
mówi siê w Koœciele o grzechu? Dlaczego katolicy powracaj¹ do 
pope³nianych niegodziwoœci, dlaczego wspólnota nie jest w stanie mieæ 

ich pod kontrol¹ i obserwacj¹ aby 
tego nie czynili? Czy to wynika z 
tego, ¿e w Œredniowieczu wpro-
wadzono zamiast jednorazowej 
spowiedzi przed Zgromadzeniem 
Wiernych wielokrotn¹, zindywi-
dualizowan¹ spowiedŸ uszn¹, która 
odbywa siê w konfesjonale z 
zachowaniem tajemnicy? Czy to nie 
s p o w o d o w a ³ o  n a m n o ¿ e n i a  
grzechów o ró¿nym ciê¿arze winy, 
co w konsekwencji doprowadzi³o do 
tego, ¿e pojawili siê wierni  
skrupulanci odnotowuj¹cy z wielk¹ 
pieczo³owitoœci¹ ka¿de pope³nione 
przez nich wykroczenie oraz wierni, 

którzy stwierdzili, ¿e czego by nie zrobili to i tak pozostan¹ grzeszni, a 
œwiêtoœæ jest przeznaczona dla nielicznych. Tymi nielicznymi, którzy 
maj¹ najlepiej sprzyjaj¹ce warunki, aby zostaæ œwiêtymi, w œwiadomoœci 
wiernych, pozostaj¹ duchowni ksiê¿a jak i zakonnicy, zaœ w ostatecznoœci 
heroiczni œwieccy. Czemu, mimo powtarzania, ¿e ,,ka¿dy mo¿e zostaæ 
œwiêtym” fakty temu przecz¹? Ciekawe, ¿e sami ,,œwieci wyniesieni na 
o³tarze” mieli do koñca ¿ycia poczucie w³asnej grzesznoœci. Czy to te¿ nie 
spowodowa³o spowszechnienia grzechu? A mo¿e po prostu sami 

Foto M. Wandtke

Z cyklu:  Dekalog jako kodeks prawa

Z cyklu:  TRUDNE  TEMATY

Wspominamy œw. Polikarpa
BISKUPA I MÊCZENNIKA

     Œwiêty by³ uczniem œw. Jana Aposto³a. Œw. Jan Aposto³ ustanowi³ 
swego ucznia biskupem w Smyrnie, w Ma³ej Azji. W roku 155 uda³ siê 
œw. Polikarp osobiœcie do Rzymu. Oko³o roku 107 œw. Ignacy z Antiochii 
napisa³ piêkny list do œw. Polikarpa. W liœcie tym œw. Ignacy oddaje œw. 
Polikarpowi najwy¿sze pochwa³y, kiedy go nazywa: dobrym paterzem, 
niez³omnym w wierze i mê¿nym atlet¹ Chrystusa.  
     Wed³ug relacji pierwszego historyka Koœcio³a, Euzebiusza z Cezarei 
Palestyñskiej,œw. Polikarp rz¹dzi³ Koœcio³em w Smyrnie oko³o 60 lat i 
ukoronowany zosta³ œmierci¹ mêczeñsk¹. Mia³ ponad 86 lat, kiedy 
oskar¿ono go o lekcewa¿enie pogañskiej religii i jej obrzêdów, jak te¿ 
zwyczajów. Oskar¿ono go przed namiestnikiem rzymskim, stacjuszem 
Kodratosem, który skaza³ go na œmieræ przez spalenie na stosie. Gdy zaœ 
p³omienie nie chcia³y siê imaæ mêczennika, zgin¹³ od pchniêcia 
pugina³u. Dzia³o siê to na stadionie w Smyrnie pomiêdzy rokiem155 a 
169. Nie znamy daty œmierci œw. Polikarpa. Przyjêto datê wed³ug 
kalendarza greckiego 23. lutego.
      Œw. Polikarp zostawi³ nam piêkny list. Wa¿nym równie¿ pomnikiem 
starochrzeœcijañskiej literatury jest opis mêki œwiêtego biskupa 
(Martyrium Policarpi). Wed³ug tego opisu Œwiêty móg³ odzyskaæ 
wolnoœæ, gdyby tylko wypar³ siê Chrystusa, czego nie uczyni³. Zawo³a³: 
Có¿ z³ego wyrz¹dzi³ mi Chrystus, abym mia³ swemu Królowi i Zbawcy 
z³orzeczyæ?”.
      Nasza bratnia parafia pod wezwaniem œw. Polikarpa biskupa 
mêczennika i w dniu 23. lutego b.r. obchodzi ju¿ szósty raz swoje œwiêto 
patronalne.                              SZCZÊŒÆ  BO¯E!
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Wspominamy b³. ks. Stefana Frelichowskiego
PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO

      Urodzi³ siê 22. stycznia 1913 roku w Che³m¿y. Ojciec jego by³ mistrzem 
piekarskim i prowadzi³ piekarniê. Mia³ piêcioro rodzeñstwa. W Che³m¿y 
uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci i wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, uzyskuj¹c w roku 1937 œwiêcenia kap³añskie. 
By³ najpierw kapelanem i osobistym sekretarzem biskupa che³miñskiego, 
od 1. lipca 1938 roku wikariuszem parafii p.w. Wniebowziêcia NMP w 
Toruniu.
     W latach szkolnych zwi¹za³ siê z harcerstwem. W 1934 roku zdoby³ 
stopnie æwika i harcerza orlego oraz zamkn¹³ pozytywnie próbê 
podharcmistrzowsk¹. W latach 1937 - 1939 jako duszpasterz  pe³ni³ funkcjê 
kapelana Chor¹gwi Pomorskiej oraz redagowa³³ biuletyn harcerski “ZEW”.
          Dnia 18.10.1939 zosta³ aresztowany przez hitlerowców i osadzony w 
toruñskim Forcie VII, a nastêpnie w obozach koncentracyjnych: Stuthoff, 
Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. Niós³ ludzk¹ i kap³añsk¹ pociechê 
wszystkim. Spiesz¹c z pomoc¹ zara¿onym tyfusem wspó³wiêŸniom sam siê 
zarazi³.  Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ spowodowan¹ udrêkami i cierpieniami 
obozu koncentracyjnego dnia 23. lutego 1945 r.
     Dnia 7. czerwca 1999 Ojciec œw. Jan Pawe³ II og³osi³ ks. 
Frelichowskiego b³ogos³awionym oraz  ustanowi³ jego wspomnienie na 23. 
lutego. Przypominamy, ¿e 22.05.2004 odby³o siê uroczyste wprowadzenie 
relikwii B³ogos³awionego Mêczennika do o³tarza w naszym dolnym 
koœciele. Jest to w Trójmieœcie jedyne nieformalne sanktuarium tego 
B³ogos³awionego.

Ewangelii i ¿ywoty Œwiêtych. S¹ to bardzo piêkne i wychowawcze wskazania, 
jak najbardziej zwi¹zane z filozofi¹ ¿ycia „BYÆ”, ale s¹ to wskazania  
uniwersalne teoretyczne, na których wp³yw bardziej podatni s¹ ludzie 
wychowani w m³odoœci na dobrych wzorcach osobowych „namacalnych” 
/rodzice, przyjaciele, przywódcy, bohaterowie narodowi itp. itd./. I tutaj 
w³aœnie jest zadanie harcerstwa, które najbardziej ze wszystkich organizacji 
m³odzie¿owych opanowa³o metody „pocz¹tkowej” i „kompleksowej” 
edukacji m³odego cz³owieka, odpowiadaj¹ce jego m³odej psychice. 
Harcerstwo, zgodnie ze swoj¹ tradycj¹, wchodzi w spo³eczeñstwie na bia³e 
pola, którymi inne oœrodki wychowawcze siê nie zajmuj¹.       
    Jakie marzenia rozwija harcerstwo? O  tym dowiemy siê w ODCINKU 5.

Mieczys³aw Czajkowski
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            W Odc. 3.  omówiliœmy kszta³towanie uczuæ przez sztukê w 
harcerstwie. Jeœli w pracy wychowawczej rozbudzamy uczucia, co jest 
spraw¹ podstawow¹ w kszta³towaniu systemu wartoœci, to jednym z 
wa¿niejszych uczuæ jest nadzieja. Jakie nadzieje rozbudza harcerstwo wœród 
m³odzie¿y?
             Istnieje sprzê¿enie zwrotne /obustronne/ miêdzy naszym systemem 
wartoœci a naszymi nadziejami. Albo siê wspieraj¹ albo os³abiaj¹. Jeœli ktoœ 
uznaje za najwa¿niejsze wartoœci: etyczne dobro, s³u¿bê Bogu, OjczyŸnie i 
bliŸnim- to jego ambicje, zainteresowania , marzenia i poczucie sensu ¿ycia 
tworz¹ pewien zwarty system d¹¿¹cy ku dobru. Dominuje tu filozofia ¿ycia 
czêsto okreœlana s³owem „BYÆ”. £atwiej w niej o optymizm i szukanie 
dobrych dróg wyjœcia z ciê¿kich sytuacji ¿yciowych. Natomiast jeœli ktoœ za 
swój cel uznaje swój egoizm tzn. jak najwiêcej  „MIEÆ”
, to on bêdzie wytycza³ kierunek jego marzeniom i nadziejom w takich 
dziedzinach jak: ambicje, zainteresowania zawodowe /przysz³a praca/, 
zainteresowania rozrywkowe, ¿ycie uczuciowe i rodzinne, poczucie sensu 
¿ycia. Niepowodzenia bêd¹ sk³ania³y go do pesymizmu.
        Podstawow¹ spraw¹ dla rozwoju nadziei korzystnych dla poczucia 
naszego szczêœcia jest ukszta³towanie etycznego systemu wartoœci. 
Kszta³towanie uczuæ prowadz¹ce do tworzenia systemu wartoœci nie mo¿e 
obejœæ siê bez wyobraŸni i nadziei. Marzenia i nadzieje s¹ niezbêdnym 
sk³adnikiem normalnego ¿ycia. Od rozwijania ich i jakoœci tego rozwijania 
/tematycznej i wymiarowej/ zale¿y przyswajanie sobie przez m³odzie¿
 takiego czy innego systemu wartoœci, takiej czy innej filozofii ¿ycia. Gdzie 
marzenia i nadzieje s¹ rozwijane dziœ u dzieci i m³odzie¿y? W domu 
rodzinnym, gdzie zapracowani rodzice nie maj¹ czasu dla dzieci, niewiele 
siê o tym nawet mówi. W szkole jest program i rutyna; niewielu nauczycieli 
stara siê rozbudzaæ marzenia. Koœció³ budzi nadzieje i marzenia  w sferze 
¿ycia duchowego i g³ównie pozaziemskiego, w oparciu o wskazania 

METODA HARCERSKA 
   ODCINEK 4

 W lutym w Klubie...
      … ju¿ mia³y miejsce lub bêd¹ mia³y miejsce w najbli¿szych dniach 
pewne charakterystyczne dla  ¿ycia parafii wydarzenia. W œrodê 7 lutego  w 
Klubie spotkali siê rodzice chc¹cy systematycznie modliæ siê za swoje 
dzieci. Jak ju¿ w poprzednim numerze Rodziny Osowskiej informowaliœmy, 
z inicjatywy grupy rodziców spotykaj¹cych siê regularnie przed obrazem 
Matki Bo¿ej Oliwskiej ( w katedrze),  na wzór Rodzin Ró¿añcowych, 
powstaj¹ grupy rodziców podejmuj¹cych systematyczn¹ modlitwê 
ró¿añcow¹ za  swoje dzieci. Próba przeniesienia tej inicjatywy do naszej 
parafii zosta³a bardzo przychylnie przyjêta przez ksiêdza proboszcza i na 
spotkaniu w Klubie zawi¹za³y siê dwie ró¿e pod wezwaniem Rodziny 
Nazaretañskiej i Œw. Józefa Opiekuna Rodzin. Inicjatywa oczywiœcie nie 
jest niczym ograniczona, w zwi¹zku z czym ci wszyscy, którzy chcieliby 
przy³¹czyæ siê do tej formy wspólnotowej modlitwy, mog¹ wszelkie 
informacje organizacyjne uzyskaæ od prowadz¹cych wspomniane ró¿e pañ 
Haliny Czubak  i Genowefy Szudera lub w kancelarii parafialnej.
        Wydarzeniem powtarzaj¹cym siê raz w roku jest parafialne spotkanie 
chorych odbywaj¹ce siê w zwi¹zku ze œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes, które 
to œwiêto papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ Œwiatowym Dniem Chorych. Wzorem 
lat ubieg³ych w dniu 10  lutego z tej okazji celebrowana by³a uroczysta Msza 
Œw. po³¹czona z indywidualnym b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym 
Sakramentem a nastêpnie uczestnicy Mszy Œw. spotkali siê w Klubie  na 
wspólnym œniadaniu. Dla wielu chorych jest to jedna z nielicznych okazji do 
spotkania znajomych i porozmawiania  o wspólnych zainteresowaniach. W 
ubieg³ym roku muzyczn¹ oprawê tej uroczystoœci nada³ zespó³ Allegretto. 
Niestety, w bie¿¹cym roku ¿aden z wielu zespo³ów chêtnie przyznaj¹cych 
siê przymiotnika parafialny nie zdoby³ siê na to, by tê PARAFIALN¥ 
uroczystoœæ zaakcentowaæ. W tej sytuacji nieuniknione wydaje siê pytanie o 
charakterze bardziej ogólnym, a mianowicie jaki jest cel istnienia przy 
parafii zespo³ów i grup ? Czy ich wy³¹cznym zadaniem jest rozwijanie 
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Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

okreœlonych indywidualnych cech osobowoœciowych ich uczestników ? Czy 
te¿ mo¿e zarówno poczucie przynale¿noœci do wspólnoty parafialnej  oraz 
fakt rzeczowego zaanga¿owania parafii w dzia³alnoœæ tych zespo³ów 
powinna owocowaæ o¿ywieniem ¿ycia wspólnotowego i to nie tylko na 
zasadzie okresowego demonstrowania osi¹gniêtych umiejêtnoœci ? Wydaje 
siê, ¿e czas jest sposobny , aby na ten temat porozmawiaæ. A rozmowê dobrze 
by³oby zacz¹æ od zaprezentowania pogl¹dów liderów poszczególnych 
zespo³ów. Do nich wiêc kierujê powy¿sze pytania z nadziej¹, ¿e wszyscy 
bêdziemy mieli mo¿liwoœæ poznania stanowiska w tych kwestiach. 
Zapraszamy do dyskusji. Parafialna strona internetowa wydaje siê bardzo 
w³aœciwym forum wymiany pogl¹dów na temat ¿ycia wspólnotowego.
        Po tej nieco przyd³ugiej dygresji wróæmy jednak do klubowych spotkañ. 
I tak  w poniedzia³ek, 12 lutego, jak to ju¿  wiadomo z og³oszeñ, w Klubie 
rozpoczê³a  siê  rywalizacja szachistów o puchar ksiê¿y wikariuszy. Puchary 
ju¿ czekaj¹ na zwyciêzców. Przypominamy - od poniedzia³ku do pi¹tku od 
godz. 15  do 16.30  przez ca³e ferie.
      W œrodê 14. lutego odby³o siê spotkanie  czcicieli Maryi, którzy w drug¹ 
œrodê miesi¹ca uczestnicz¹ we Mszy Œw. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i 
TV TRWAM, a nastêpnie na spotkaniach klubowych staraj¹ siê pog³êbiaæ 
swoj¹ formacjê religijn¹; szczególnie z uwzglêdnieniem kultu maryjnego. 
Spotkania te  maj¹ ró¿ny charakter, nie brakuje w nich ciekawych dyskusji i 
rozmów. Na ubieg³ym spotkaniu wspólnie obejrzeliœmy film wideo o 
Medjugorie i to by³ dominuj¹cy temat rozmów. Zapraszamy  do udzia³u 
wszystkich, którzy chcieliby pos³uchaæ o ró¿nych doœwiadczeniach i 
prze¿yciach religijnych, a tak¿e podzieliæ siê z innymi swoimi 
doœwiadczeniami. Im wiêcej nas bêdzie tym wiêcej bêdzie ciekawych 
tematów. Zapraszamy wiêc  i czekamy w ka¿d¹ drug¹ œrodê miesi¹ca  !
   Powy¿sze omówienie nie obejmuje sta³ych spotkañ szachistów i 
mi³oœników bryd¿a sportowego czy prób chóru i zespo³ów wokalnych, które 
niejako z koniecznoœci s¹ spotkaniami o charakterze do pewnego stopnia 
zamkniêtymi, choæ nowopojawiaj¹cy siê „zawodnik” czy “œpiewak” 
przyjmowany jest bardzo ¿yczliwie.
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