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ADWENT
       W ¿ycie cz³owieka jest wpisane oczekiwanie na spe³nienie siê 
jakieœ nadziei b¹dŸ marzenia. Ju¿ jako dzieci wytyczamy sobie 
jakieœ cele pewnie jeszcze naiwne i ma³o wa¿ne, ale im jesteœmy 
starsi tym nasze marzenia i nadzieje s¹ coraz wa¿niejsze i 
trudniejsze. I tak wpierw jest to ukoñczenie jakieœ szko³y potem 
odnalezienie i realizacja swoje ¿yciowego powo³ania, trud 
wychowywania dzieci a potem czu³a opieka nad wnukami czy te¿ 
prawnukami. Tych zadañ jest bardzo du¿o i s¹ one rozmaite a¿ w 

koñcu przez œmieræ zatopimy 
nasze ¿ycie w Bogu.
      On doskonale zna naturê 
naszego cz³owieczeñstwa i wie, 
¿e owe oczekiwanie nadaje sens 
a potem radoœæ naszemu ¿yciu. 
Dlatego kiedy obserwujemy ca³¹ 
historiê zbawienia widzimy jak 
B ó g  p r o w a d z i  l u d z i  w  
poszukiwaniu szczêœcia i  
spe³nianiu nadziei. Wystarczy 
wskazaæ na Abrahama czy te¿ los 
narodu wybranego, by ujrzeæ ich 
drogê w perspektywie ci¹g³ego 
czekania, choæ nie biernego, na 
spe³nienie obietnicy przez 
Najwy¿szego. Prawdziwy szczyt 
spe³nianej obietnicy dokonuje 
siê w Jezusie Chrystusie, Który 
by ³ ,  Który  j e s t  i  K tó ry  
przychodzi. Koœció³ bardzo 

szybko zrozumia³ t¹ logikê Bo¿ego dzia³ania i dlatego w roku 
liturgicznym nakreœla nam etapy przygotowania, oczekiwania i 
spe³niania tajemnic Bo¿ych. Adwent bardzo wyraŸnie w prowadza 
nas w misterium wpatrywania siê w obietnicê. Jedn¹ z ewangelii 
rozpoczynaj¹cych ten okres liturgiczny jest przypowieœæ o s³ugach 
czekaj¹cych na swojego Pana, zapominaj¹cych o nim i 
zachowuj¹cych siê tak jak by sami byli Panami. Tu uwidacznia siê 
dramat cz³owieka, który czêsto znu¿ony oczekiwaniem na 
spe³nienie jakiegoœ wielkiego celu, zadowala siê czym kolwiek, 
jakimœ och³apem, imitacj¹ poszukiwanego szczêœcia. W ¿yciu 
religijnym to czuwanie jest jeszcze trudniejsze i kiedy zdaje siê nam 
¿e Pan nie nadchodzi cz³owiek wyobra¿a sobie, ¿e mo¿e Go 
zast¹piæ. W ten sposób skazuje siebie na wielka gorycz, w której 
prawdziwa nadzieja siê nie spe³nia. Cz³owiek nie mo¿e zast¹piæ 
Boga choæby posiad³ wszystko, co tylko jest mo¿liwe. Bo to w³aœnie 
Bóg jest spe³nieniem najwiêkszej nadziei cz³owieka, jego 
najwiêkszym marzeniem. 
      Mam œwiadomoœæ, ¿e ogromna rzesza ludzi nie tak pojmuje 
swoje szczêcie i w³aœnie dla tego nie potrafi¹ odpowiedzieæ, 
dlaczego  nie s¹ naprawdê i do koñca szczêœliwi. Prze¿yj dobrze 
czas oczekiwania a nadzieja sama do ciebie przyjdzie i rozraduje 
twoje serce. 

Ksi¹dz Maciej

     W niedzielê, dnia 2. grudnia  2006 roku rozpocznie siê w naszej Parafii 
wizytacja kanoniczna, któr¹ przeprowadzi Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz 
Goc³owski.
   W instrukcji o kanonicznej wizytacji parafii, która znajduje siê w dokumentach 
III Synodu Gdañskiego, czytamy: “Biskup diecezjalny jest kap³anem, 
nauczycielem i pasterzem wspólnoty diecezjalnej. W swej pos³udze pasterskiej 
uwydatnia te¿ eklezjaln¹ strukturê diecezji g³ównie zaœ, gdy celebruje 
Eucharystiê i g³osi S³owo Bo¿e w poszczególnych Parafiach oraz utwierdza 
wspólnotê w wierze, nadziei i mi³oœci. Biskup realizuje te cele w szczególnym 
wymiarze w ramach kanonicznej wizytacji parafii. Przeprowadza j¹ biskup 
diecezjalny lub biskup pomocniczy (por. kan. 396-397)”. 
 A oto garœæ informacji o naszym Arcypasterzu.
        Ksi¹dz Arcybiskup Tadeusz Goc³owski urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1931 roku 
w Piskach woj. mazowieckie, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, po 
powrocie z emigracji w USA. Jest absolwentem gimnazjum ksiê¿y misjonarzy 
w Krakowie, w szeregi których wst¹pi³ po maturze. Œwiêcenia kap³añskie 
przyj¹³ 24. czerwca 1956 w Krakowie. Jest 
doktorem prawa kanonicznego. Studiowa³ na 
KUL i w Rzymie. Pe³ni³ funkcjê wizytatora 
zgromadzenia misjonarzy, trzykrotnie by³ 
rektorem seminarium duchownego w Gdañsku. 
23 marca 1983 roku zosta³ mianowany 
biskupem tytularnym Benevento i biskupem 
pomocniczym biskupa gdañskiego Lecha 
Kaczmarka, konsekrowany 17 kwietnia 1983 w 
Bazylice Mariackiej w Gdañsku.
   31. grudnia 1984, po œmierci biskupa Lecha 
Kaczmarka, zosta³ mianowany biskupem 
gdañsk im,  od  25 .  marca  1992  jes t  
Arcybiskupem Metropolit¹ Gdañskim.
     Jest cz³onkiem Rady Sta³ej Episkopatu 
Polski, Wspó³przewodnicz¹cym Komisji 
W s p ó l n e j  E p i s k o p a t u  i  R z ¹ d u ,  
Przewodnicz¹cym Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz 
Moderatorem Krajowym Duszpasterstwa  Ludzi  Morza.
     Wolny czas spêdza na czytaniu ksi¹¿ek. Lubi ksi¹¿ki historyczne oraz z 
zakresu nauk spo³ecznych. S³ucha muzyki powa¿nej. Regularnie czyta gazety, 
sam chêtnie anga¿uje siê w dzia³alnoœæ publicystyczn¹.
   Pragniemy przypomnieæ, ¿e Ksi¹dz Arcybiskup dokona³ uroczystej 
konsekracji naszej œwi¹tyni, o³tarza i dzwonów w dniu 15. czerwca 1992 roku. 
Od tej pory odczuwamy mocno duszpastersk¹ opiekê naszego Arcykap³ana, 
który doœæ czêsto nawiedza parafiê, aby udzielaæ sakramentu bierzmowania 
naszej m³odzie¿y a tak¿e uczestniczy w uroczystoœciach odpustowych i 
jubileuszach naszej parafii.
       A oto program kanonicznej wizytacji parafii:
sobota 2. grudnia
17.45   Liturgiczne powitanie Ksiêdza Arcybiskupa - Wizytatora.
18.00  Msza œwiêta  i  poœwiêcenie postumentu s³ugi bo¿ego Jana Paw³a II.

niedziela 3. grudnia
-  Ksi¹dz Arcybiskup bêdzie uczestniczy³ we wszystkich Mszach œwiêtych 
g³osz¹c kazania, a o 12.00 odprawi Mszê œwiêt¹ Pontyfikaln¹.
-   Po Mszy œw. o 16.00 zejdziemy do dolnego koœcio³a, gdzie Ks. Arcybiskup 
spotka siê ze wszystkimi grupami naszej parafii. Liderzy grup pokrótce 
scharakteryzuj¹ swoj¹ pracê w ostatnich 10 latach. Serdecznie zapraszamy wiêc: 
Rodzinê Ró¿añcow¹, Semper Fidelis, Akcjê Katolick¹, wspólnotê 
m³odzie¿ow¹, s³u¿by liturgiczne, zespo³y œpiewacze  i schole, grupê CARITAS.
-  O godz. 18.00 Ks. Arcybiskup spotka siê w kawiarence BETANIA z 
katechetami i opiekunami dzieci i m³odzie¿y.

poniedzia³ek 4. grudnia
Ksi¹dz Arcybiskup odwiedzi nasz¹ Szko³ê Podstawow¹ Nr. 81; w planie jest 
równie¿ wizyta w  przedszkolu  przy  ulicy Juraty.

Cz³owiek by³ zawsze tajemnic¹, 
ale dziœ wydaje siê nam, 

¿e sam nie wie, co w nim jest.
Tylko Chrystus wie, 
co jest w cz³owieku.

Adwent to oczekiwanie 
na S³owo odwieczne.

Pozwólmy wiêc Chrystusowi mówiæ, 
co w nas jest.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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Angeliki Zielenieckiej, absolwentki wy¿szych studiów muzycznych w 
gdañskiej Akademii. Ma dwa fakultety: dyrygenturê i wychowanie 
muzyczne. 
   Dzia³alnoœci Katolickiego Stowarzyszenia Œpiewaczego i 
Muzycznego im. Ksiêdza Profesora Józefa Orszulika nie mo¿na 
przeceniæ. Poza œciœle religijn¹ i artystyczn¹ funkcj¹, chór pe³ni tak¿e 
znacz¹c¹ rolê inspiruj¹c¹ kulturê muzyczn¹ w Osowej. Znany jest 
tak¿e ze swoich wystêpów Trójmieœcie i innych miastach Polski.
         W niedzielê dnia 26. listopada w intencji chóru odprawiona 
zosta³a Msza œw., której liturgiê uœwietni³ nasz chór. Po mszy odby³ siê 
koncert wype³niony œpiewem chóru i wystêpem zaproszonych goœci: 
solistów z Akademii Muzycznej w Gdañsku. Chór mia³ doskona³e 
brzmienie. Dobrym pomys³em by³y pieœni wykonane wspólnie z 
chórem ze siostrzanej parafii œw. Polikarpa. Wystêpy przyjmowa³a 
liczna publicznoœæ gromkimi oklaskami, a na zakoñczenie s³uchacze 
koncertu odœpiewali chórowi 100-lat. W przerwie koncertu Prezes 
chóru p. Konrad Hogga otrzyma³ od obecnego Prezydenta 
Adamowicza Medal Gdañska i Plakietkê Senatu od obecnego równie¿ 
wœród publicznoœci Marsza³ka Borusewicza. Gratulacje!
       ¯yczymy cz³onkom i  kierownictwu chóru, a w szczególnoœci 
Prezesowi, Panu Konradowi - b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ich 
po¿ytecznej, pe³nej zaanga¿owania dzia³alnoœci. Niech Patronka 
chórzystów - œw.iêta Cecylia - wspomaga ten pracowity zespó³ 
œpiewaczy w jego chwaleniu Pana!  Szczêœæ Bo¿e!

J.J.

Flety: Kaja Morawiec, Monika Pawlak, wiolonczela: Agnieszka 
Pachulska, saksofon: Micha³ Sasinowski, gitara akustyczna: Pawe³
 Kabata, gitara basowa: Tomek Adamski, klawisze: Mariusz Pergo³, 
perkusja: Grzegorz Lewandowski). Liczna publicznoœæ mia³a 
niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ us³yszeæ 11 utworów, w tym premierowe 
wykonanie "Panie otwórz serce me". Wielkie uznanie nale¿y siê 
równie¿ solistom: Maciejowi Borowiczowi, Alicji Lipiñskiej i Ani 
Peruckiej. Gdy zespó³ zagra³ "Barkê" - piosenkê której s³owa zna 
ka¿dy, wszyscy przy³¹czyliœmy siê do wspólnego œpiewu. Po 
oklaskach na stoj¹co, us³yszeliœmy ponownie ostatni utwór- "Sh'ma 
Izrael/PrzyjdŸcie, radoœnie". Wspania³a gra instrumentalistów, œwietny 
œpiew ca³ego zespo³u i przemi³a atmosfera jeszcze na d³ugo pozostan¹ 
w naszych sercach, bo có¿ mo¿e byæ piêkniejszego ni¿ profesjonalna 
muzyka wykonywana na chwa³ê Bo¿¹? Kto nie by³, niech  ¿a³uje!

Agnieszka Marmo³owska

     W tym roku nasz Chór imienia Ks. Prof. Józefa Orszulika obchodzi 
jubileusz 25-lecia istnienia. Dzia³alnoœæ naszego chóru parafialnego 
opisywaliœmy w Rodzinie Osowskiej wiele razy. By³y to informacje o samym 
chórze oraz relacje z jego podró¿y i wystêpów. 
      Pocz¹tki dzia³alnoœci chóru parafialnego wi¹¿¹ siê z powstaniem parafii 
p.w. Chrystusa Zbawiciela. Dok³adnej daty za³o¿enia zespo³u nikt nie pamiêta, 
ale wiadomym jest, ¿e gdy powsta³a kaplica, to chór ju¿ œpiewa³ i mia³ 
specjalne miejsce do œpiewania „na chórze”.  Kierownictwo artystyczne i 
dyrygentura spoczywa³a wówczas w rêkach pani Romki Wandtke (póŸniej 
Kowalskiej) . Niestety z powodów rodzinnych, po kilku latach owocnej pracy, 
tego kierownictwa w zespole zabrak³o i nast¹pi³a  przerwa w dzia³alnoœci 
chóru.
      Wznowienie dzia³alnoœci chóru  nast¹pi³o jesieni¹ 1995 roku.  Nowy 
zespó³ zacz¹³ pracê pod dyrekcj¹ Magdy Rydel, która koñczy³a akurat 
Akademiê Muzyczn¹. Potem pani dyrygent wysz³a za m¹¿ i za³o¿y³a rodzinê. 
Poproszono wtedy pana Wojciecha Sobieraja, aby poprowadzi³ chór.
       Zespó³ œpiewaczy zdobywa³ doœwiadczenie i udoskonala³ swoje brzmienie 
przez  udzia³  w po³¹czonych chórach gdañskich, najpierw z okazji wizyty 
Ojca Œwiêtego w 1999 roku w Gdañsku, potem podczas pielgrzymki do W³och 
w 2002 roku, któr¹ odby³ w³¹czony do zespolonych chórów gdañskich.  W 
tym¿e roku w grudniu chór zosta³ zarejestrowany w S¹dzie Rejonowym w 
Gdañsku jako „Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze i Muzyczne im. Ks. 
Prof.. Józefa Orszulika”. W maju 2002 roku odby³a siê w naszej œwi¹tyni  
polska prapremiera oratorium “Susanna” Fryderyka Haendla. Równie¿ w 
naszym koœciele wykonano “Pasjê wg œw. Marka” J.S. Bacha, w której 
fragment wykonywa³ nasz chór. By³y to koncerty zorganizowane wspólnie z 
Akademi¹ Muzyczn¹ w Gdañsku. W roku 2005 roku chór odby³ pielgrzymkê w 
30 dni po œmierci Papie¿a Jana Paw³a II w intencji jego szybkiej beatyfikacji; w 
trakcie pielgrzymki chór œpiewa³ 12 razy miêdzy innymi na Jasnej Górze, w 
Wadowicach, Licheniu i £agiewnikach. W 2006 roku chór odby³ pielgrzymkê  
na Litwê, gdzie wystêpami swoimi uczestniczy³ w Dniach Gdañska.
     Chór nasz ma grono swoich fanów i s³uchaczy, którzy z czasem zaczêli 
wymagaæ od niego coraz wy¿szego poziomu wykonawczego. W zwi¹zku z 
tym zarz¹d chóru zdecydowa³, aby pa³eczka dyrygenta przesz³a do r¹k pani 

 RELACJA Z KONCERTU EFFATHY
      W sobotni wieczór (28. paŸdziernika) odby³ siê d³ugo wyczekiwany 

koncert organizowany 
przez Radê Osiedla 
Osowa. Zagra³ dla nas 
z e s p ó ³  " E f f a t h a "  
d y r y g o w a n y  p r z e z  
Macieja Borowicza z 
udzia³em licznego grona 
i n s t r u m e n t a l i s t ó w  
( s k r z y p c e :  A n i t a  
Bron iewska ,  Al ic ja  
Pielaszewicz, Bernadeta 
W u j t e w i c z ,  E d y t a  
Wujtewicz, Ludwika 
Wujtewicz, Yumi Ueno; 

Foto St. Czarnecki

Z A P R O S Z E N I E
Parafialna Grupa CARITAS

przy parafii Chrystusa Zbawiciela
oraz Dyrekcja Szko³y Podstawowej Nr.81 

im. prof. Siedleckiego
zapraszaj¹

OSOBY  STARSZE  I  SAMOTNE  na

SPOTKANIE  OP£ATKOWE
00w dniu 16. grudnia 2006r. - godzina 11

w szkole przy ul. Siedleckiego

ZAPRASZAMY  RÓWNIE¯:
Parafialnych Duszpasterzy, przedstawicieli Rady i 

Zarz¹du  Osiedla, MOPS’u, Policji, Przychodni 
oraz osiedlowych mediów.

25  LAT  NASZEGO
CHÓRU  PARAFIALNEGO

INFORMACJA  PARAFIALNEJ  GRUPY  “CARITAS”

POMÓ¯MY BEZDOMNYM
    W sezonie jesienno- zimowym, kiedy koñcz¹ siê prace (g³ównie 
budowlane), pozwalaj¹ce na dorywcz¹ pracê, ludzie bezdomni z 
bardzo  wielkim trudem znajduj¹ œrodki do ¿ycia i przetrwania zimy. 
Dlatego te¿ apelujemy do wszystkich, którzy mog¹ pomóc 
bezdomnym, g³ównie poprzez zatrudnianie do ró¿nych prac wokó³ 
swoich domostw, aby nie odmawiali zg³aszaj¹cym siê chêtnym do 
takich prac.

Foto St. Czarnecki
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Koncert chóru w dniu 26.XI.2006



Dlatego te¿ s³uszne wydaje siê postanowienie Konferencji Episkopatu 
mówi¹ce o powo³aniu uprawnionych komisji, które bêd¹ bada³y okreœlone 
fakty. Natomiast poddawanie siê propagandowym has³om i to 
nag³aœnianym szczególnie mocno przez œrodowiska, które dotychczas nie 
wykazywa³y przyjaznego zainteresowania sprawami Koœcio³a, mo¿e byæ 
wykorzystane do walki z Koœcio³em. Dlatego, jako katolicy, ludzie 
tworz¹cy ten Koœció³, powinniœmy byæ bardzo powœci¹gliwi i ostro¿ni w 
formu³owaniu jakichkolwiek zarzutów czy oskar¿eñ, aby nie uczyniæ 
krzywdy komuœ niewinnemu. Powinniœmy zawsze pamiêtaæ co 
powiedzia³ nam Chrystus:  Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni.(Mt,7,1).  
    Dodatkowym aspektem zagadnienia lustracji w Koœciele jest sprawa 
wbicia tzw. klina pomiêdzy duchowieñstwo a œwieckich. Jest to 
niebezpieczeñstwo realne, o którym warto zawsze pamiêtaæ wtóruj¹c 
liberalnym œrodowiskom opiniotwórczym.

AB

Z cyklu:  TRUDNE  TEMATY

Zwyciêstwo kata ?
S³owo lustracja (³ac. lustratio) oznacza m.in. ofiarê 

oczyszczaln¹. Taka ofiara zarówno w instytucjach œwieckich jak i w 
koœcielnych jest potrzebna. Zastanawiam siê, dlaczego pañstwo dla dobra 
Narodu, a Koœció³ dla dobra wiernych zabiera siê do niej tak opieszale. 
Przy obecnej sytuacji politycznej, moim zdaniem najkorzystniejszej, 
Koœció³ ma najlepsz¹ okazjê, aby j¹ raz na zawsze przeprowadziæ. 
Przedstawiê po krótce w jakich pañstwach ten proces siê powiód³ oraz 
wyjaœniê pojêcie OZI - ego.

Lustracja zosta³a przeprowadzona w by³ej Niemieckiej 
Republice Demokratycznej pod kierownictwem pastora J. Gaucka (tzw. 
Instytut Gaucka do spraw STASI - odpowiednik naszej SB) oraz w by³ej 
Czechos³owacji na podstawie ustawy z 1991 r., której dzia³anie 
przed³u¿ono do 2000 r. Na Wêgrzech ustawê lustracyjn¹ odrzuci³ 
tamtejszy Trybuna³ Konstytucyjny. W Bu³garii podobnie, ustawa zosta³a 
zablokowana. Lustracji w Niemczech podda³y siê tak¿e koœcio³y 
chrzeœcijañskie. Dokona³y tego wewn¹trz swoich struktur, 
a nastêpnie upubliczni³y  wyniki swoim  wiernym.

Osobowe Ÿród³o informacji (OZI) to osoba, która œwiadomie 

wyrazi³a zgodê (pisemnie lub ustnie) na wspó³pracê, udziela³a 
pomocy lub systematyczne przekazywa³a informacje funkcjonariuszowi 
SB. Naukowcy z IPN podkreœlaj¹, ¿e rejestracja OZI nie opiera³a siê na 
swobodnym uznaniu, lecz by³a konsekwencj¹ realizacji sformalizowanych 
procedur. Zainteresowanym t¹ tematyk¹ Czytelnikom polecam, artyku³ dr 
Filipa Musia³a pt. „Osobowe Ÿród³a informacji”, który zosta³ 
opublikowany w ostatnim „Biuletynie IPN” i jest dostêpny na

. 
Koœció³ w okresie 55 lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej (demokracji ludowej) poddawany by³ inwigilacji przez 
komunistyczn¹ s³u¿bê bezpieczeñstwa i jak twierdz¹ historycy, tylko ok. 
10 % duchownych by³o tajnymi wspó³pracownikami. Koœció³ nie ma siê 
czego wstydziæ, ma przecie¿ piêknie zapisane karty mêczeñstwa i walki z 
totalitarnym systemem komunistycznym. Mam nadziejê, ¿e autorytet i 
zaufanie do Koœcio³a, który w spo³eczeñstwie polskim jest du¿y, nic nie 
straci na ujawnieniu prawdy o tajnych wspó³pracownikach. Czy 
rzeczywiœcie zwyciêzcami nie przeprowadzonej lustracji i dekomunizacji 
bêd¹ byli UB - i SB - cy? Moim zdaniem jest teraz ostatni moment (choæ i 
tak spóŸniony o jakieœ 10 lat), aby raz na zawsze ,,po¿egnaæ siê” z t¹ 
bolesn¹ przesz³oœci¹.

Mateusz Ihnatowicz
mateuszIhnatowicz@interia.pl

 
www.ipn.gov.pl

Lustracja w Koœciele?  Tak, ale ...
  Problem lustracji w Koœciele, czyli problem ujawnienia faktów 
wspó³pracy osób duchownych  ze s³u¿bami bezpieczeñstwa w PRL, 
wywo³uje du¿o emocji i kontrowersji. W tym „rwetesie” o lustracji w 
Koœciele nale¿y chyba zwróciæ uwagê, ¿e niezwykle g³oœno lustracji 
domagaj¹ siê  okreœlone œrodowiska dziennikarskie zgrupowane  w 
pewnych, nie najciekawiej je¿eli chodzi o obiektywnoœæ informacji, 
notowanych redakcjach.  Nie mo¿na przy tym nie zauwa¿yæ, ¿e w tych 
œrodowiskach lustracja jest co najmniej tak samo albo o wiele bardziej 
wskazana  ni¿ w Koœciele. Tymczasem nag³aœniana jest tylko ta ostatnia. 
Koœció³, czego nikt nie ukrywa, jest zbiorem nie tylko ludzi œwiêtych  ale 
pewnie w wiêkszoœci ludzi grzesznych. Dlatego te¿ zdarza³y siê równie¿ 
duchownym osobom ró¿ne przypadki, które dzisiaj nazywane s¹ 
wspó³prac¹ ze s³u¿bami. Przeciêtnemu katolikowi trudno ferowaæ wyroki. 

Foto M. Wandtke

SIEDEM  ANTYFON  ADWENTOWYCH
     Ze Œpiewnika Koœcielnego Micha³a Mioduszewskiego z roku 1841 
drukujemy pieœñ adwentow¹, której s³owa pochodz¹ z Liturgii Godzin, 
gdzie wystêpuj¹ jako antyfony w kolejnych 7 dniach przed Bo¿ym 
Narodzeniem. Melodiê skomponowa³ Micha³ Marcin Mioduszewski.

1. M¹droœci, która z Bo¿ych ust wyp³ywasz, * wszystko urz¹dzasz, * 
zewsz¹d cel dobywasz; * PrzyjdŸ nas nauczyæ drogi roztropnoœci, * 
Wieczna m¹droœci!
2. O adonai! Wodzu Izraela, * Coœ go wybawi³ z r¹k nieprzyjaciela, * 
Przyb¹dŸ upad³ym pod ciê¿kim brzemieniem, * Z  silnym ramieniem!
3. Korzeniu Jesse! Tyœ chor¹gwi¹ ludów, * Zamilkn¹ króle na widok 
Twych cudów: * Przyb¹dŸ i poœpiesz, u¿al siê z³ej doli, * Wybaw z 
niewoli!
4. Kluczu Dawidów! Izaraela Bo¿e, * Co Ty otworzysz, nikt zamkn¹æ 
nie mo¿e; * Przyb¹dŸ, a wywiedŸ moc¹Twej prawicy * WiêŸniów z 
ciemnicy!
5. O Wschodzie ranny! Œwiat³o wiekuiste, * Sprawiedliwoœci s³oñce 
promieniste, * Przyb¹dŸ i oœwieæ w ciemnoœciach siedz¹ce * Nêdznych 
tysi¹ce!
6. Królu narodów! Tyœ ich upragnieniem, * Tyœ jest wêgielnym jednoœci 
kamieniem, * Przyb¹dŸ, niech cz³owiek przez Ciebie stworzony, * 
Bêdzie zbawiony!
7. Emanuelu! Królu! Prawodawco, * Oczekiwanie narodów i Zbawco; * 
Przyb¹dŸ i nasze wys³uchaj wo³anie, * Bo¿e, nasz Panie!

Czy to ju¿ pora na cmentarz w 
pobli¿u Osowej?

Szanowna Redakcjo.

     Odwiedzaj¹c swoich bliskich zmar³ych na cmentarzach   nie tylko z 
okazji Wszystkich Œwiêtych,  trudno nie dostrzec, jak one wzmacniaj¹ 
integracjê lokalnych wspólnot (zw³aszcza w ma³ych miejscowoœciach). 
Jest to swoisty dar tych, którzy ju¿ odeszli dla ¿ywych wspólnie 
zamieszkuj¹cych miasteczko, wieœ osiedle. 
     Osowa doczeka³a siê ju¿ drugiej parafii, lecz jej mieszkañcy s¹ nadal 
odprowadzani przez naszych Kap³anów na wieczny spoczynek na ró¿ne 
cmentarze Trójmiasta. Niektórzy czyni¹ to z wyboru - chc¹ byæ
 razem ze swoimi bliskimi, pozostali coraz czêœciej jednak z koniecznoœci 
- bo brak gdañskiego cmentarza w pobli¿u Osowej. Wraz z up³ywem 
czasu tych drugich (którzy siê tu urodzili podobnie jak ich przodkowie), 
bêdzie przybywa³o.
    Mo¿e wiêc warto ju¿ teraz pomyœleæ o przysz³oœci - nie tylko doczesnej, 
naszej osowskiej wspólnoty? Myœlê, ¿e warto wspólnie zastanowiæ  siê 
nad  powy¿szym tematem.

Czes³awStachowiak

Od Redakcji:
     Uwa¿amy, ¿e pomys³ naszego Czytelnika jest trafny. Nasza Osowa siê 
rozrasta i chocia¿ nie jesteœmy jeszcze du¿¹ dzielnic¹ Gdañska, to w 
planach zagospodarowania przestrzennego powinien byæ chyba  
przewidziany cmentarz. Nie znamy jednak koncepcji urbanistycznej 
administracji Gdañska w tym zakresie. S¹dzimy, ¿e ten temat winien trafiæ 
do naszej Rady Osiedla, która posiada kompetencjê do ewentualnego 
wnioskowania  w  tej  sprawie.

LIST  DO  REDAKCJI

M¹    -  droœ       -   ci,            któ    -      ra               z ust          Bo    -   ¿ych      wy-
Wszy - stko            u   -        rz¹     -    dzasz           zew     -   sz¹d        cel         do-

-   p³y       -        wasz;
-    by        -       wasz

Przy      -     b¹dŸ      i              na        -       ucz

  nas           dróg           roz       -     trop          -      noœ          -           ci,

Wie      -     czna          M¹      -   droœ                  -                          ci.
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zbieraæ siê(...)  i znaleŸæ zajêcie i rozrywkê, jasn¹ i radosn¹ atmosferê. Je¿eli 
tylko dru¿ynowy potrafi to zorganizowaæ, dokona naprawdê dobrego 
dzie³a(....).”
      „Mówienie prawdy, a w konsekwencji wyniesienie cz³owieka na 
poziom autorytetu, na którym mo¿na polegaæ, ca³kowicie przemieni¹ 
charakter cz³owieka i charakter narodu. Dlatego to le¿y na nas obowi¹zek 
uczyniæ wszystko, co mo¿emy, aby podnieœæ poczucie honoru i 
prawdomównoœæ wœród ch³opców / i dziewcz¹t/.”
         „....obóz ( a powinno siê go organizowaæ tak czêsto, jak to tylko 
mo¿liwe) jest jeszcze dalszym i nawet silniejszym antidotum od œwietlicy 
/harcówki/. Otwarta i œwie¿a atmosfera i kole¿eñstwo, wyrobione przez 
wspó³¿ycie pod namiotami, w polu i przy ognisku obozowym, stwarzaj¹ 
naprawdê najlepszy nastrój pomiêdzy ch³opcami /dziewczêtami/ i daj¹ 
dru¿ynowemu szczêœliw¹ jak nigdy sposobnoœæ wziêcia swoich ch³opców 
dobrze w garœæ(...). Tydzieñ takiego ¿ycia znaczy tyle, co szeœæ miesiêcy 
teoretycznego kszta³cenia w izbie (...).”
           „(...) dru¿ynowy sam musi skrupulatnie przestrzegaæ Prawa 
Skautowego i wszystkiego, na czym ono siê opiera. (...) ch³opcy pójd¹ za 
nim. Zadaniem dru¿ynowego(....) jest zbadaæ ka¿dego ch³opca i poznaæ
, co w nim jest a nastêpnie uchwyciæ dobre strony i rozwin¹æ je tak, aby 
wykluczy³y z³e. Dru¿ynowy ma stan¹æ na stanowisku starszego brata, to 
znaczy ma patrzeæ na rzeczy pod k¹tem widzenia ch³opca /dziewczyny/ i 
prowadziæ i przodowaæ i budziæ entuzjazm we w³aœciwym kierunku. Oto 
wszystko !” Zwróæmy uwagê na zasadnicz¹ rolê dru¿ynowego, czyli 
instruktora harcerskiego. Wszystko zale¿y od tego, czy mamy kogoœ 
odpowiedniego na tym stanowisku. St¹d te¿ wielka ostro¿noœæ i starannoœæ 
doboru i kszta³cenia instruktorów harcerskich.
      Znajomoœæ powy¿szych myœli przewodnich odkrywcy i organizatora 
skautingu pozwala zrozumieæ METODÊ HARCERSK¥, która jest 
wzbogacon¹ metod¹ angielskiego skautingu. Wzbogacaj¹ j¹
 liczne elementy gier i zabaw w izbie i w terenie : harce, st¹d „harcerstwo”.
      W nastêpnym odcinku mo¿emy przejœæ do wymienienia i omówienia 
zasadniczych, podstawowych cech metody harcerskiej, wydobytych z ¿ycia 
i z pracy, z dorobku instruktorów oraz z ich przemyœleñ.         

 c.d.n.
c                                                                     

 Mieczys³aw Czajkowski
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    Oto dalsze myœli i wskazania Naczelnego Skauta Œwiata, Roberta 
Baden-Powella, zawarte w ksi¹¿ce „Wskazówki dla Skautmistrzów”, 
przet³umaczonej w 1911 roku z angielskiego na j. polski przez ojca 
Harcerstwa Polskiego Andrzeja Ma³kowskiego:
   „Wyg³aszanie praw skautowych w kazaniach lub wydawanie ich w 
formie rozkazów t³umowi ch³opców nie przynosi najmniejszego po¿ytku : 
ka¿dy umys³ wymaga specjalnego ich ujêcia i pobudzenia ambicji do ich 
wykonywania.”
    „Dawanie odpowiedzialnoœci jest kluczem do powodzenia w pracy z 
ch³opcami.(...) W³ó¿ nañ jakiœ obowi¹zek (...) pozwól mu zrobiæ to na 
w³asny sposób, przyjdŸ mu z pomoc¹, jeœli trzeba, ale w ka¿dym 
razie . . .oka¿ mu zaufanie ,  ¿e  zrobi ,  co w jego mocy.”
     „Je¿eli dru¿ynowy daje swemu zastêpowemu rzeczywist¹ w³adzê,....i 
pozostawia mu woln¹ rêkê w wykonaniu pracy, uczyni wiêcej dla 
rozwiniêcia charakteru ch³opca, ni¿by mog³o uczyniæ wszelkie szkolne 
nauczanie.
    „G³ównym antidotum przeciw z³emu otoczeniu jest naturalne 
stworzenie dobrego otoczenia.”
      „ W ogóle jest ryzykown¹ rzecz¹ polecaæ ch³opcom czegoœ nie czyniæ: 
to natychmiast otwiera przed nimi sposobnoœæ do przygody robienia danej 
rzeczy na przekór rozkazom.”
   „Wychowanie jest tym, co ma znaczenie w kszta³towaniu 
charakteru.(...).”
      „ Stworzenie dobrego otoczenia (...) najlepiej zrobiæ przez œwietlicê  
(izbê) i obóz ch³opców. Przez izbê (...) mam na myœli miejsce, które 
ch³opcy /dziewczêta/ mogliby rzeczywiœcie uwa¿aæ za swe w³asne, choæby 
to nawet by³o w piwnicy lub na poddaszu; jakieœ miejsce, gdzie mogliby 

uzyskaæ œwiêtoœæ konieczn¹ do wejœcia do radoœci nieba, a  1031: To 
koñcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymœ ca³kowicie innym ni¿ 
kara potêpionych, Koœció³ nazywa czyœæcem. Naukê wiary dotycz¹c¹ 
czyœæca sformu³owa³ Koœció³ przede wszystkim na Soborze Florenckim ...
O koniecznoœci oczyszczenia w czyœæcu mówi³ równie¿ Jan Pawe³ II w 
swoich katechezach przed modlitw¹ Anio³ Pañski.
   Treœæ wskazanych wy¿ej dokumentów stanowi oczywiœcie kanon, 
którego dyskutowaæ nie mo¿na, dlatego te¿ dalsza czêœæ rozmowy szybko 
zesz³a na ksi¹¿eczkê Marii Simma p.t. Moje prze¿ycia z duszami 
czyœæcowymi. Ten tekst wzbogacony uwagami o. J Posackiego stanowi³ 
materia³ do ciekawej dyskusji, z której szczególnie nale¿y podkreœliæ 
problem kontaktów z duszami czyœæcowymi i problem spirytyzmu. 
Wydaje siê, ¿e choæby dla zrozumienia ró¿nicy miêdzy tymi 
rzeczywistoœciami,  warto  na takie tematy  rozmawiaæ. 
     Na zakoñczenie trzeba zwróciæ uwagê na pewne niedobre przekonanie, 
które dla wielu z nas jest swego rodzaju usprawiedliwieniem obojêtnoœci i 
niechêci do wszelkich form pog³êbionej refleksji na temat naszego ¿ycia 
religijnego. Myœlê, ¿e nasi parafialni duszpasterze zgodz¹ siê ze 
stwierdzeniem, ¿e obecnoœæ kap³ana z wielu powodów czêsto jest 
niemo¿liwa, a mimo to ró¿ne poza liturgiczne formy ¿ycia parafialnego nie 
powinny „zamieraæ”. W ka¿dym przypadku nale¿y oczywiœcie dzia³aæ w 
³¹cznoœci z ksiêdzem proboszczem, przy czym „³¹cznoœæ” wcale nie musi 
oznaczaæ fizycznej obecnoœci, ale zawsze musi oznaczaæ akceptacjê ks. 
proboszcza lub któregoœ z ksiê¿y wikariuszy.  Gdyby powsta³a 
koniecznoœæ pewnych autorytatywnych wyjaœnieñ z zakresu doktryny 
wiary, to na pewno da siê ustaliæ taki termin, ¿e duszpasterz znajdzie czas.  
Dlatego te¿ zachêcam do czynnego uczestnictwa  w tych poza 
liturgicznych formach ¿ycia wspólnotowego i ju¿ dzisiaj zapraszam na 
nasze grudniowe spotkanie kiedy to bêdziemy rozmawiali o oddaniu siê w 
niewolê Najœwiêtszej Maryi Pannie. A wiêc do zobaczenia 13 grudnia po 
Mszy Œw. o godz. 17.00  w Klubie Betania.

AB

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Galeria Zbawiciela

Foto: Stanis³aw Czarnecki

KLUB    BETANIA
ŒRODOWE  SPOTKANIE 

LISTOPADOWE
W KLUBIE BETANIA

   W œrodowy, listopadowy wieczór grupa  parafian, chc¹cych poszerzyæ 
swoje horyzonty religijne,  spotka³a siê, aby porozmawiaæ o duszach 
czyœæcowych.. I mimo, ¿e ks. proboszcz  jeszcze w trakcie og³oszeñ 
niedzielnych zastrzeg³ siê, ¿e nie przyjdzie, spotkanie okaza³o siê wielce 
interesuj¹ce.
    Temat czyœæca jest oczywiœcie trudnym tematem, wiêc rozmowy nasze 
mog³y przede wszystkim  polegaæ na wspólnym zapoznawaniu siê z 
okreœlonymi materia³ami pisanymi. Podstaw¹ powinno byæ oczywiœcie 
Pismo Œwiête i Katechizm Koœcio³a Katolickiego.  W Piœmie Œwiêtym  co 
prawda nie u¿yto ani razu pojêcia czyœciec, to jednak sprawa modlitwy za 
zmar³ych,  w rozumieniu modlitwy o wybaczenie zmar³ym ich grzechów i 
win, wystêpuje w wielu miejscach Pisma Œwiêtego. Dla przyk³adu: 
1.  W drugiej ksiêdze Machabejskiej -2 Mch 12,38-45 - przywo³ana jest  
modlitwa i ofiara za   zmar³ych.
2. W Ewangelii Mateusza  Mt 12,31-3 - wed³ug nauczania Jezusa 
Chrystusa istnieje mo¿liwoœæ odpuszczenia niektórych grzechów po 
œmierci. Jezus mówi, ¿e grzechy (poza grzechem przeciw Duchowi 
Œwiêtemu) mog¹ zostaæ odpuszczone w "tym wieku, albo w przysz³ym".
3.  W Ewangelii £ukasza - £k 12:47-48 -  ch³osta wystêpuje jako synonim 
sprawiedliwej kary i cierpienia. S³uga, który nie postêpowa³ zgodnie z wol¹ 
Bo¿¹ otrzyma "ch³ostê" po œmierci.
4.   Œw. Pawe³ w Liœcie do Koryntian -1 Kor 3:10-15 - pisze  o oczyszczeniu 
po œmierci. Alegoria ¿ycia budowanego na fundamencie Jezusa Chrystusa: 
Wartoœæ tego, co ka¿dy budowa³ oka¿e siê po œmierci. Ten, kto nie  buduje 
na Bo¿ym fundamencie, mo¿e ocaleæ, ale przejdzie "jakby przez ogieñ".
5.  KKK w 1030  mówi tak - Ci, którzy umieraj¹ w ³asce i przyjaŸni z 
Bogiem, ale nie s¹ jeszcze ca³kowicie oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni 
swego wiecznego zbawienia, przechodz¹ po œmierci oczyszczenie, by 

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 .
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