
     Nie ma drugiego takiego dnia w ca³ym roku liturgicznym 
jak pierwszy listopada, kiedy to œwiêtujemy uroczystoœæ 
Wszystkich Œwiêtych. Œwiêtujemy to chyba za du¿o 
powiedziane; œwiêtowanie kojarzy siê z radoœci¹ z weselem 
a tu raczej popadamy przynajmniej w chwilow¹ zadumê nad 
¿yciem i œmierci¹. Chocia¿ Koœció³ kieruje nasz¹ uwagê na 
chwa³ê nieba, na tych z poœród naszych braci i sióstr, którzy 
ogl¹daj¹ Boga my raczej  naszymi myœlami pod¹¿amy do  
najbli¿szych, którzy uprzedzili nas w tej ziemskiej 
wêdrówce. Jest to myœl pe³na nadziei, ¿e ju¿ s¹ tam gdzie 
pragnie byæ ka¿dy z nas. Ale sama myœl o œ
mierci i umieraniu powoduje w nas lêk a czêsto i smutek. 
Smutek tym wiêkszy im krótszy jest czas rozstania z tym, 
nad kogo mogi³¹ stoimy. To ból pewnego rodzaju nie 
paradnoœci, w której wyrzucamy sobie, ¿e kogoœ 
kochaliœmy zbyt ma³o, ¿e nasza mi³oœæ nie by³a tak wielka 
by ochroniæ go czy j¹ od œmierci. To ods³ania prawdziw¹ 
naturê naszej mi³oœci w³aœnie takiej niedoskona³ej, która nie 
jest silniejsza od œmierci. Chrystus  zna³ wszystkie lêki 
ludzkoœci po imieniu zna³ równie¿ i ten to  dla tego 
przyszed³ ze swoj¹ mi³oœci¹, aby nas uzdrowiæ i daæ ¿ycie. 
¯ycie pe³ne i w obfitoœci wiêc od tej chwili i tego momentu 
nikt ju¿ sam nie umiera i nie umiera naprawdê. Ten dzieñ 
powoduje, ¿e ch³odne p³yty nagrobków po³yskuj¹ œwiat³em, 
które poprzez nadziejê prowadzi nas do  radoœci. To, co 
wyziêb³e zimne i umar³e w naszych oczach pozyskuje 
ciep³o i nieœmia³¹ radoœæ. Byæ mo¿e to dzieñ gdzie 
zamyœlimy siê równie¿ nad naszym ¿yciem i przemijaniem. 
Ale na pewno jest to moment wielkiej ³¹cznoœ
ci nas ¿ywych i tych „bardziej ¿ywych”, którzy chc¹ nas do 
siebie poci¹gn¹æ abyœmy byli wszyscy razem w domu 
naszego Ojca. Wspomagaj¹ nas abyœmy dotarli do tego, co 
jest naturalnym powo³aniem ka¿dego z nas - do œwiêtoœci. 
Byœmy w koñcu mogli staæ siê podobni do Chrystusa. Tak 
naprawdê to dzieñ naszej refleksji nad ¿yciem a nie nad 
œmierci¹, bo Pan, który nas stworzy³ jest Bogiem ¿ywych a 
nie umar³ych. 

Dla tego warto sobie przypominaæ mo¿e nawet 
ka¿dego dnia to jedno ³aciñskie zdanie, które tak silnie 
przebija siê w naszej liturgii pogrzebowej: Domine, vita 
mutatur, non tollitur - ¿ycie twoich wiernych o Panie 
zmienia siê, ale siê nie koñczy. To dzieñ prawdziwego 
œwiêtowania w którym nasza mi³oœæ staje ponad œmierci¹ i 
po raz kolejny pozwala ja zwyciê¿yæ.

Ks. Maciej Sobczak

foto Wojciech Kapusta

UROCZYSTOŒÆ
WSZYSTKICH  ŒWIÊTYCH

I  WSPOMNIENIE  
WSZYSTKICH  WIERNYCH

ZMAR£YCH

¯ycie Twoich wiernych o Panie 
zmienia siê, ale siê nie koñczy...

O Chryste, Zbawco ludzkoœci,
Czuwaj nad swymi s³ugami,
Wzruszony orêdownictwem
B³ogos³awionej Dziewicy.

                    Niebieskich duchów zastêpy,
                    Swoj¹ potêg¹ oddalcie
                    Wszelkie z³o, które by³o,
                    Jest i nadejszie w przysz³oœci.

Prorocy Sprawiedliwego,
Aposto³owie Chrystusa,
Niech wasze mod³y to sprawi¹,
Byœmy zyskali zbawienie.

                    O mêczennicy chwalebni,
                    Boga promienni wyznawcy,
                    Pomó¿cie dojœæ nam do nieba
                    Waszym skutecznym b³aganiem.

A wy, nietkniête dziewice,
Mnisi ¿yj¹cy dla Pana
I wszyscy Œwiêci, uproœcie
Dla nas królestwo Chrystusa.

                    Zechciejcie z nami po³¹czyæ
                    G³osy, by pieœni¹ wdziêcznoœci
                    Wys³awiaæ teraz i zawsze
                    Ojca i Syna, i Ducha. Amen.

Hymn brewiarzowy na Nieszpory 1 listopada

Przy grobie S³ugi  Jana Paw³a IIBo¿ego
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naszej parafii. Konkluduj¹c mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e misje pozwoli³y 
poznaæ nowe obszary modlitewne i stworzy³y podstawy do 
poszerzenia naszych praktyk religijnych.
         Nie pominiêto w programie misji równie¿ bardzo wa¿nego w¹tku 
jakim jest modlitwa o powo³ania kap³añskie i zakonne. Modlitwa o 
robotników na ¿niwo Pañskie to rzeczywiœcie problem, którego 
wa¿noœci nie sposób przeceniæ czyli inaczej mówi¹c modlitw o 
powo³ania nigdy nie bêdzie za du¿o.
         Pozostaje jeszcze problem skutecznoœci g³oszonych misji. Jest to 
oczywiœcie problem sumienia ka¿dego z nas. Ka¿dy powinien sobie 
odpowiedzieæ na podstawowe pytania choæby takie jak :
Czy po zakoñczeniu misji uczestniczê czêœciej we Mszy Œw ?
Czy zwiêkszy³a siê moja czeœæ dla Mi³osierdzia Bo¿ego ?
Czy przejawia siê to czêstszym odmawianiem Koronki do Bo¿ego 
Mi³osierdzia?
Czy o godzinie 15 ka¿dego dnia znajdujê choæ niewielk¹ chwilê czasu, 
któr¹ poœwiêcam na wspomnienie Mêki Pana Jezusa ?
Czy uczestnictwo w misjach zainspirowa³o mnie do nie 
praktykowanych dotychczas form prywatnej religijnoœci?
Czy modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne wesz³y w sk³ad moich 
codziennych modlitw?
         Pozytywna odpowiedŸ na te lub podobne pytania, potwierdzaj¹ca 
skutecznoœæ wys³uchanych nauk misyjnych, to by³by najcenniejszy 
owoc czasu misyjnego. Czy mo¿emy sobie pozytywnie odpowiedzieæ?
         Nale¿y jeszcze  zwróciæ uwagê na g³ówne w¹tki nauk stanowych. 
Dla mê¿czyzn g³ównym w¹tkiem by³ problem odpowiedzialnoœci za 
rodzinê, od czego coraz wiêcej mê¿czyzn ucieka; czasami dos³ownie. 
Z tytu³u kontaktów z CARITAS wiem na przyk³ad, ¿e wœród 
bezdomnych mê¿czyzn bardzo wielu to ojcowie uciekaj¹cy przed 
p³aceniem alimentów. Z nauki stanowej dla kobiet, dotar³o do mnie, ¿e 
g³ównym w¹tkiem by³a sprawa instrumentalnego traktowania kobiet, 
co w sposób ra¿¹cy widoczne jest w czasopismach kobiecych tak 
chêtnie czytanych.
      Mo¿e ktoœ z czytelników uzupe³ni te informacje o problemy 
poruszane w naukach dla m³odzie¿y i dzieci. Do mnie dotar³o jedynie 
to, ¿e zainteresowanie wyra¿aj¹ce siê liczb¹  uczestników tych nauk 
nie by³o buduj¹ce.

AB

naczelny Jan Juranek, Przewodnicz¹cy Parafialnego Oddzia³u Akcji 
Katolickiej oraz cz³onek redakcji Andrzej Balk, ksi¹dz Proboszcz 
Henryk Bietzke, ksi¹dz Maciej Sobczak  cz³onek redakcji i moderator, 
pañstwo Janina i Jerzy Staniszewscy - szefostwo drukarni ES - GRAF, 
która od pierwszego numeru drukuje nasz bliuletyn, panie Janina 
Turowa i Barbara Juranek,  panowie Wac³aw Dudek, Andrzej 
Tele¿yñski i Mieczys³aw Czajkowski  cz³onkowie  redakcji, adiustator 
i ostatnio fotograf pan Stanis³aw Czarnecki. Siedz¹: adiustator pan 
Jerzy Tur oraz panie Jolanta Czarnecka i Anna Balk. Zdjêcie wykona³ 
nasz d³ugoletni fotograf redakcyjny Pan Feliks Najbar. Na spotkanie ze 
wzglêdów zdrowotnych nie przyby³y: by³y cz³onek redakcji Pani 
Jadwiga Komorowska oraz przedstawiciel m³odzie¿y w naszej redakcji 
Pani Joanna Bu³³o. Nie przybyli tak¿e zaproszeni byli moderatorzy 
naszego biuletynu: mile wspominany pierwszy asystent parafialny 
ksi¹dz Wies³aw Szlachetka oraz poprzedni nasz moderator i inspirator  
ksi¹dz Jaros³aw Piotrowski.
       Ksi¹dz Proboszcz serdecznie podziêkowa³ ca³emu zespo³owi za 
wysi³ek przy realizacji naszego parafialnego biuletynu i przekaza³ 
ka¿demu osobiœcie  prezent w postaci ksi¹¿ki lub albumu.
        Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze wspomnieñ przy kawie, 
herbatce oraz ciastach sporz¹dzonych osobiœcie przez redaktora 
naczelnego. W drugiej czêœci spotkania uczestniczy³ ksi¹dz Marcin 
Czeropski. Jak zorientowaliœmy siê - jest on sympatykiem naszego 
biuletynu. ̄ a³ujemy jednak, ¿e dotychczas nic w nim nie opublikowa³.

MISJE  W  PARAFII
      Wchodz¹c do naszej œwi¹tyni g³ównym wejœciem po prawej stronie 
znajdujemy krzy¿, na którym tabliczki z wyrytymi datami przypominaj¹ nam 
misje jakie mia³y miejsce w naszej parafii. Mo¿emy tam przeczytaæ, ¿e po raz 
pierwszy misje odby³y siê w dniach 18  25.10.1990 roku a prowadzili je 
Ojcowie Sercanie. Misje Jubileusz 2000 prowadzili Ksiê¿a 
Zmartwychwstañcy w dniach 19  26.11.1999 roku.
       W dniach 9 - 16 wrzeœnia br. wa¿nym wydarzeniem dla naszej parafii by³o 
nawiedzenie parafii przez peregrynuj¹cy w naszej diecezji obraz Jezusa 
Mi³osiernego oraz misje parafialne o tematyce Mi³osierdzia Bo¿ego, które 

g³osili Ojcowie Pallotyni. Wydaje siê, ¿e misje te znacznie poszerzy³y nasze 
horyzonty religijne gdy¿ œwiadomoœæ o czterech kana³ach (jak to okreœli³ 
misjonarz, o. Emilian), którymi mo¿e docieraæ do nas Mi³osierdzie Bo¿e nie 
by³a chyba zbyt powszechna. Jakkolwiek czeœæ do Jezusa Mi³osiernego 
przedstawionego na obrazie powsta³ym z inspiracji œw. Faustyny oraz 
odmawianie koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia jest rozpowszechnione, to ju¿ 
praktykowanie Godziny Mi³osierdzia jest wyraŸnie mniej zauwa¿alne a 
czczenie œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego (pierwsza niedziela po Wielkanocy) ma 
wrêcz charakter incydentalny. Dziêki naukom misyjnym o. Emiliana 
œwiadomoœæ parafian w tym zakresie niew¹tpliwie wzros³a i byæ mo¿e pojawi¹ 
siê równie¿ bardziej widoczne przejawy czci Bo¿ego Mi³osierdzia.
         Sposób i forma przedstawiania poszczególnych prawd religijnych ma 
zawsze du¿y wp³yw na skutecznoœæ g³oszonych nauk i nie bêdê zapewne 
osamotniony w stwierdzeniu, ¿e Pan Bóg nie posk¹pi³ talentów w tej 
dziedzinie o. Emilianowi oraz o. Wojciechowi.
      Szczególnego podkreœlenia wymaga ponadto, ¿e misje nie zosta³y 
ograniczone do nauk, ale stwarza³y równie¿ szanse do pog³êbienia zwyczajów 
modlitewnych przez publiczne kultywowanie Godziny Mi³osierdzia i Apelu 
Maryjnego. Teraz tylko od nas zale¿y czy te formy wspólnotowej modlitwy 
zostan¹ przez nas zaakceptowane i na sta³e wejd¹ do porz¹dku nabo¿eñstw w 

SPOTKANIE  Z  OKAZJI  100-NEGO  NUMERU 
RODZINY  OSOWSKIEJ

      Pod koniec sierpnia w klubie Betania spotkali siê wszyscy parafianie 
uczestnicz¹cy  w  tworzeniu  naszego biuletynu  parafialnego oraz nasi 
duszpasterze. Na pami¹tkowym zdjêciu poni¿ej od lewej stoj¹: redaktor 

PARAFIALNY  ODDZIA£  CARITAS 
informuje,

¿e dorywczo istnieje mo¿liwoœæ otrzymania pomocy 
¿ywnoœciowej. Pomoc ta przeznaczona jest dla osób w 
trudnej sytuacji materialnej.  Potrzebuj¹cy takiej 
pomocy proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Parafialnego 
Oddzia³u CARITAS w poniedzia³ki lub œrody w 

00 00godzinach od 17 do 18  lub o kontakt telefoniczny na 
telefon  domowy  numer  0 58  552  71  44.
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W niedzielê, 1. paŸdziernika mieliœmy okazjê uczestniczyæ w 
niezwyk³ym wydarzeniu artystycznym, które mia³o miejsce w naszym 
koœciele w czasie i po Mszy Œw. o godzinie 16-ej. Wykonawcami  
koncertu, pierwszego tego typu w Osowej, by³a  rodzina  Raatz  znana z 
uzdolnieñ  muzycznych i osi¹gniêæ artystycznych jej cz³onków.

Koncert poœwiêcony by³ pamiêci W³adys³awa i Gerdy Raatz 
zwi¹zanych z Osow¹ od wczesnych lat powojennych. Pan W³adys³aw by³ 
wieloletnim kierownikiem  szko³y podstawowej mieszcz¹cej siê wówczas 
przy ul. Juraty w Osowe. Pani Gerda zaœ wraz z mê¿em wychowa³a  
oœmioro dzieci, z  czego czworo zdoby³o wykszta³cenie muzyczne.

W koncercie wziê³o udzia³ ³¹cznie 13 cz³onków rodziny (trzy 
pokolenia) wywodz¹cych siê od Pañstwa W³adys³awa i Gerdy. I tak z 
dzieci Pañstwa Raatzów wyst¹pili: Jadwiga Ewald- absolwentka 
Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Gdañsku- znakomity pedagog, 
wiolonczelistka Filharmonii Ba³tyckiej. Eugenia Sakowicz- absolwentka 
Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Gdañsku fagocistka orkiestry Opery 
Ba³tyckiej. Marian Raatz-absolwent Akademii Muzycznej w Gdañsku- 
puzonista Filharmonii Koszaliñskiej. Drugie pokolenie reprezentowali: 
Bernardeta Krzy¿anowska absolwentka Akademii Muzycznej w 
Gdañsku wieloletnia altowiolistka Orkiestry Wojciecha Rajskiego, Ewa 
Jankowska absolwentka Akademii Muzycznej w Gdañsku-fagocistka 
Filharmonii Ba³tyckiej. Katarzyna Ewald Alemany wiolonczelistka 
Narodowej Opery w Pary¿u oraz wokalistka scen europejskich , 
Bernardeta Raatz absolwentka Akademii Muzycznej w Gdañsku 
(fortepian) i Agata Raatz studentka Akademii Muzycznej w Krakowie 
(skrzypce). Wreszcie z trzeciego pokolenia  wnuków W³adys³awa i Gerdy 
wyst¹pili: Marta Wandtke Om¹kowska oraz Pawe³ Om¹kowski -
absolwenci Akademii Muzycznej w £odzi (wiolonczela), Anna Wandtke 
absolwentka Akademii Muzycznej w Gdañsku i Hochschule Fuer Musik w 
Mannheim (skrzypce) i Filip Kowalski student Hochschule Fuer Musik w 
Lipsku (altówka). W charakterze dyrygenta wyst¹pi³a Pani Romka 
Kowalska absolwentka Akademii Muzycznej w Gdañsku  za³o¿ycielka i 
dyrygent pierwszego chóru przy Parafii Chrystusa Zbawiciela w Osowej, 
córka Pani Basi Posañskiej z domu Raatz, która patronowa³a temu 
rodzinnemu, muzycznemu spotkaniu.

Ju¿ w czasie Mszy Œw. próbkê swego talentu i wielkich 
mo¿liwoœci wokalnych da³a Katarzyna Ewald - Alemany (sopran), córka 
prof. Jadwigi Ewald. Mieszkaj¹ca na sta³e w Pary¿u Pani Kasia wykona³a 
na wejœcie, przy akompaniamencie Pani Romki na organach AVE MARIA 
Gunoda. Na Ofiarowanie, w towarzystwie organów a tak¿e Ewy 
Jankowskiej (fagot) i Bernardety Krzy¿anowskiej (altówka) artystka 
wykona³a AVE  VERUM  CORPUS. W. A. Mozarta. 
           Na komuniê zespó³ w sk³adzie Anna Wandtke  skrzypce, Agata 
Raatz-skrzypce Katarzyna Ewald-wiolonczela,Marta Wandtke-
Om¹kowska-wiolonczela ,Bernadeta Krzy¿anowska-altówka,wykona³ 
ariê na strunie G Jana Sebastiana Bacha.

Po zakoñczeniu Mszy Œw. i krótkich s³owach powitania ks 
Proboszcza, inicjator i organizator koncertu Pan Marian Wandtke 
przedstawi³ poszczególnych muzyków, po czym ca³y zespó³ pod batut¹ 
Pani Romki wykona³ JESUS  BLEIBET  MEINE  FREUDE. 

Kolejno poszczególni artyœci w ró¿nych konfiguracjach 
wykonali utwory Kar³owicza, Haendla, Goltermana, Bacha, Boisortie, 
Schuberta, Mozarta, Joliveta i Mascagniego. Poza okazj¹ wys³uchania 
ponownie piêknego sopranu Katarzyny Ewald (PIEŒNI POLSKIE 
Kar³owicza, ALLELUJA Mozarta i SALVE REGINA Joliveta), wielkie 
brawa zebra³o trio wiolonczelowe: Jadwiga i Katarzyna Ewald, Marta 

Wandtke - Om¹kowska za LA FOI (WIARA) Goltermana, a nastêpnie 
kwartet wiolonczelowy w tym samym sk³adzie uzupe³niony o Paw³a 
Om¹kowskiego za SARABANDÊ J S Bacha. W obu tych utworach 
mogliœmy delektowaæ siê piêknym brzmieniem wiolonczeli i znakomit¹ 
akustyk¹ naszego koœcio³a. Uwaga powy¿sza dotyczy równie¿ niemal 
wszystkich z wykonywanych utworów w tym równie¿ b.ciekawego 
brzmienia fagotów w SONACIE NA 2 FAGOTY Boisortie (Ewa 
Jankowska, Eugenia Sakowicz) i AVE MARIA Schuberta w wykonaniu 
Ewy Jankowskiej przy akompaniamencie Bernardety Raatz .
      Wreszcie wysoki kunszt muzyczny i piêkne brzmienie instrumentu 
zaprezentowa³ puzonista Marian Raatz równie¿ przy akompaniamencie 
Pani Bernardety Raatz. Na zakoñczenie tej, si³¹ rzeczy, lakonicznej relacji 
z tego wyj¹tkowego w naszym koœciele wydarzenia, warto wspomnieæ o 
bardzo mi³ym wra¿eniu jaki pozostawi³ po sobie chyba najm³odszy 
uczestnik koncertu syn Pani Romki Kowalskiej  Filip Kowalski (altówka) 
akompaniuj¹cy najpierw w SALVE REGINA Joliveta swej znanej ju¿ na 
europejskich scenach ciotce Katarzynie (œpiew).
          Ostatnim utworem wieñcz¹cym to wydarzenie by³o tango 
argentyñskie, które wykona³ kwartet smyczkowy w sk³adzie: Anna 
Wandtke I skrzypce,Agata Raatz II skrzypce,Filip Kowalski altówka i 
Katarzyna Ewald Alemany wiolonczela . 

Na zakoñczenie, po d³ugiej owacji na stoj¹co s³uchaczy, ksi¹dz 
proboszcz podziêkowa³ serdecznie obu „muzycznym” rodzinom za 
prze¿ycia tego wieczoru. Szczególne s³owa podziêkowania skierowa³ do 
g³ównego mena¿era i organizatora wieczoru Pana Mariana Wandtke, 
prosz¹c go równoczeœnie o zaplanowanie, ju¿ teraz, podobnego 
rodzinnego koncertu  w przysz³ym roku.

Relacjê z koncertu, m.in. na podstawie materia³ów i opowieœci 
Pani Basi Posañskiej i Pana Mariana Wandtke, opracowa³

Andrzej Tele¿yñski

STANOWISKO  AKCJI  KATOLICKIEJ
W  SPRAWIE WYBORÓW  DO  SAMORZ¥DÓW 

     Kolejny raz stajemy przed wyzwaniem jakie stawia przed nami 
wspólczesna rzeczywistoœæ. Tym razem s¹ to wybory do Samorz¹dów 
Lokalnych. Nie mo¿emy byæ obojêtni wobec wydarzenia, od którego 
zale¿¹ losy naszej “Ma³ej Ojczyzny”.
     Dokonajmy dobrego wyboru. Potrzeba nam uczciwych, 
kompetentnych i odwa¿nych Prezydentów, Burmistrzów i Radnych, 
którzy bêd¹ œwiadkami Chrystusowej Ewangelii, wcielaj¹c w ¿ycie jej 
idee i zasady.
     Nie okazujny poparcia dla kandydatów i ugrupowañ , które postuluj¹ 
treœci godz¹ce w ¿ycie i rodzinê. Poprzyjmy tych, którzy s¹ przeciwko 
ró¿nym manipulacjom, legalizacji aborcji, eutanazji i tzw. zwi¹zkom 
partnerskim, których próba ustawowego zrównania z ma³¿eñstwem 
uderza w sam¹ istotê ma³¿eñstwa i rodziny.
     Szukajmy ludzi, dla których odwo³ywanie siê do Boga, nie jest jedynie 
pustym gestem, lecz wyrazem pragnienia budowania nowej, lepszej 
rzeczywistoœci opartej na dekalogu i nauczaniu Chrystusa.
     Nie pozwólmy, aby inni decydowali za nas. Nie zaniechajmy tej 
wa¿nej powinnoœci. Od nas zale¿y przysz³oœæ Polski. Jesteœmy za ni¹ 
odpowiedzialni. Uczyñmy zatem wszystko, aby silna Bogiem, s³u¿y³a 
cz³owiekowi. Jest to nasze zadanie i nasz obowi¹zek, z którego rozliczy 
nas Bóg i historia.

Zarz¹d Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiececji Gdañskiej

NIEZWYK£Y KONCERT

Ksi¹dz  Jerzy
i dziœ

potrzebny!
     Ze œmierci ks. Popie³uszki p³yn¹ 
wskazania dla nastêpnych pokoleñ: 
“Kochaæ prawdê bez lêku i czyniæ 
sprawiedliwoœæ w mi³oœci”. Tylko 
prawda, której naucza³ Ksi¹dz Jerzy 
mo¿e przynieœæ wyzwolenie od z³a. 
I chocia¿ nie ma go wœród nas, nie 
zosta³a naruszona jego wielkoœæ i 
wielkoœæ przes³ania, jakie g³osi³.

Foto M. Wandtke
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socjal-totalitarnych na wschodzie. Eksperymenty te zaowocowa³y 
powa¿nym kryzysem skautingu i harcerstwa w tamtych latach. Skutki tego 
kryzysu odczuwamy do dnia dzisiejszego, tym bardziej, ¿
e nie ze wszystkich eksperymentów zrezygnowa³y niektóre organizacje w 
Polsce / np. koedukacyjnoœæ powy¿ej zastêpu w ZHP trwa nadal /. Jest ju¿ 
jednak tylko kwesti¹ czasu, gdy we wszystkich organizacjach harcerskich, 
wypróbowana „przed wojn¹” metoda i organizacja, powróci w ca³ej 
rozci¹g³oœci. Ju¿ tak jest w Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz w 
Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Przeœledzimy wiêc j¹
 na bazie wydawnictw metodycznych tych organizacji.
     Metoda harcerska ma swoje korzenie w podstawowym dziele 
angielskiego odkrywcy i organizatora skautingu, gen. Roberta Baden-
Powella, który wyda³ „Wskazówki dla skautmistrzów”. Przytoczmy kilka 
najwa¿niejszych wskazówek Naczelnego Skauta Œwiata. Pisze on m.in.:
„ Jest to /skauting/ gra, w której starsi bracia lub siostry mog¹ stworzyæ dla 
swych m³odszych braci /sióstr/ zdrowe otoczenie i zachêciæ ich do 
zdrowych zajêæ, które dopomog¹ im rozwin¹æ w sobie cnoty 
obywatelskie...”

„Ruch jest radosnym braterstwem, tym bardziej radosnym, ¿e w Grze 
Skautingu robisz wielk¹ rzecz dla bliŸnich, zwalczasz kulturê egoizmu.”

Nie dajcie siê przestraszyæ pozorn¹ wielkoœci¹ zadania.(...).Nie to ma 
wielkie znaczenie, czy aktualnie osi¹gamy nasze najwy¿sze idea³y, lecz to, 
¿e one s¹ wysokie.”

„Ruch skautowy (...) pobudza samorozwój jednostki od wewn¹trz.(...), 
wychowywaæ, to znaczy nak³aniaæ ch³opca / dziewczynê/, aby ze wzglê
du na siebie samego, z w³asnej woli uczy³ siê rzeczy, które zd¹¿aj¹ do 
budowania w nim charakteru.” 

c.d.n.
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Artyku³ bêdzie drukowany w kilku odcinkach, nie zawsze w kolejnych 
numerach Rodziny Osowkiej. Opracowano ten artyku³ na podstawie 
literatury metodycznej G³ównej Kwatery Harcerek i G³ównej Kwatery 
Harcerzy ZHR oraz Naczelnictwa Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego  „Zawisza”.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                   
      Na temat metody harcerskiej i jej zastosowania istnieje bogata 
literatura, z której korzystaj¹ instruktorzy harcerscy. Jest ona ogólnie 
dostêpna  w Wydawnictwach i sk³adnicach harcerskich, m.in. w Gdañsku 
na ul. Chlebnickiej, a równie¿ w Osowej- w Ksiêgarni „Przy Kominku”.
    Metody pracy w harcerstwie s¹ oparte na d³ugoletnich doœ
wiadczeniach, najpierw angielskich, potem g³ównie francuskich, a od 1915 
roku polskich ! By³y one doskonalone i uzupe³niane, wraz ze zmian¹ 
uwarunkowañ historycznych i rozwojem techniki. Nad metod¹ pracy w 
harcerstwie pracowa³y pokolenia wybitnych instruktorów harcerskich, 
wywodz¹ce siê spoœród elit intelektualnych, w tym wielu wybitnych 
psychologów, socjologów i pedagogów, zarówno œwieckich jak i 
duchownych. Lata 50-te, 60-te i 70-te XX wieku by³y, oglêdnie mówi¹c, 
latami nieudanych eksperymentów, zmierzaj¹cych do dostosowania nie 
tylko ideologii, programu i organizacji, ale równie¿ metod wychowania 
harcerskiego, do ówczesnych trendów socjal-liberalnych na zachodzie i 

osobistym ¿yciu religijnym. I tak na przyk³ad dla niektórych prawie 
wstrz¹sem by³o pytanie misjonarza  czy podziêkowaliœcie ju¿ Bogu za sam 
fakt, ¿e mogliœcie dzisiaj przyjœæ na naukê misyjn¹? Inny uczestnik 
wspomina³ o mocno akcentowanej przez misjonarzy koniecznoœci 
modlitwy za misjonarzy i ksiê¿y. Jeszcze ktoœ przypomina³ sprawê ofiar „ z 
brudnych pieniêdzy”, o czym by³a mowa w jednej z nauk misyjnych. 
Przytoczone przyk³ady wskazuj¹, ¿e odbiór treœci, uzale¿niony zreszt¹ nie 
tylko od osobowoœci s³uchacza , mo¿e byæ bardzo ró¿ny. Jest to 
bezdyskusyjne i naturalne. Jednak dalszy ci¹g  wynikaj¹cy w³aœnie z takich 
rozmów  pozwala nie tylko ugruntowaæ zas³yszane prawdy, ale pog³êbiæ 
czy poszerzyæ ich zrozumienie a czêsto równie¿ pozwala zauwa¿yæ prawdy 
z ró¿nych powodów przez nas przeoczone. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e 
swobodne omówienie i przedyskutowanie nauk (misyjnych, 
rekolekcyjnych czy niedzielnych homilii) czêsto pozwala na nowo spojrzeæ 
na okreœlone tematy. Konkluzj¹ rozmów o misjach by³ wniosek, aby na 
³amach Rodziny Osowskiej i naszej strony internetowej zaproponowaæ 
wszystkim parafianom podzielenie siê swoimi refleksjami na temat 
wp³ywu misji na ich ¿ycie religijne. Z uwagi na to, ¿e wypowiedzi mog¹ 
mieæ charakter bardzo osobisty ( bardzo nam na tym zale¿y) anonimowoœæ 
bêdzie odbierana jako rzecz naturalna i uzasadniona a ewentualne 
wypowiedzi mo¿na przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na kontakt przez stronê 
parafialn¹ natomiast pisemne wypowiedzi mo¿na sk³adaæ do skrzynki przy 
g³ównym wyjœciu z koœcio³a.
             Istotnym szczegó³em rozmów w czasie œrodowych spotkañ jest 
okolicznoœæ, ¿e nikt nie próbuje swoich pogl¹dów narzucaæ
 a rozmowy maj¹ dos³owny charakter wymiany pogl¹dów.
            Nastêpne spotkanie planowane jest w œrodê, 15 listopada br. 
Tematem wiod¹cym spotkania bêdzie ( przygotowane przez uczestników 
na podstawie dostêpnej literatury) sprawa kontaktu z duszami czyœæ
cowymi i modlitwy za nie. Materia³em „Ÿród³owym” bêdzie publikacja 
Marii Simma "Moje prze¿ycia z duszami czyœæcowymi" oraz tekst O. 
Posackiego "Maria Simma i problem dusz czyœæcowych”. Tekst o. 
Posackiego jest niezwykle wa¿ny, aby umieæ odró¿niæ kontakty z duszami 
czyœcowymi od spirytyzmu. 
             Ponadto bêdziemy starali siê nawi¹zaæ kontakty z podobnymi 
grupami dzia³aj¹cymi w innych parafiach. Zapraszamy wszystkich 
chêtnych i zainteresowanych poszerzaniem horyzontów religijnych 
natomiast tych, których s³owa „Radio Maryja” przyprawiaj¹ o wysypkê 
namawiamy do prze³amania swoich stereotypów myœlowych i podjêcia z 
nami zarówno modlitwy o to by w OjczyŸnie naszej dzia³o siê
 dobrze równie¿ w dziedzinie œrodków przekazu jak i rozmów 
prowadz¹cych do obiektywizowania s¹dów na okreœlone tematy.

ABA
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KLUB    BETANIA
ŒRODOWE  SPOTKANIA  PRZYJACIÓ£

          W œrodê 11. paŸdziernika po raz drugi po wakacjach odby³o siê 
kolejne (praktykowane ju¿ od roku), œrodowe spotkanie przyjació³. Nie jest 
to  formalna nazwa,  lecz okreœlenie  charakteru spotkañ
Spotkania odbywaj¹ siê zawsze w drug¹ œrodê miesi¹ca po Mszy Œw. 
sprawowanej (z inicjatywy tej grupy) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i 
tv TRWAM. 
           Grupê tworz¹ ludzie, którym formalna religijnoœæ nie wystarcza i 
dlatego tematem spotkañ s¹ bardzo ró¿ne sprawy z ¿ycia religijnego 
przeciêtnego katolika. W czasie pierwszego powakacyjnego spotkania ( 
we wrzeœniu) uczestnicy tegorocznych pielgrzymek do Medjugorie dzielili 
siê swoimi refleksjami z pielgrzymek. W czasie wczorajszego spotkania 
mówiliœmy o tym, w jaki sposób oœmieliæ i zachêciæ naszych znajomych i 
s¹siadów do uczestniczenia w spotkaniach i dzielenia siê swoimi 
spostrze¿eniami, przemyœleniami czy uwagami na temat ¿ycia religijnego 
osobistego i wspólnotowego. Temat wynik³, jak ³atwo siê domyœleæ z 
niewielkiej frekwencji, utrzymuj¹cej siê na „œrednim poziomie 
parafialnym”, czyli siêgaj¹cym 10- 15 uczestników. Propozycja podjêcia 
kroków w celu zwiêkszenia iloœci uczestników wynika st¹d, ¿e sprawy, o 
których mówimy nie kwalifikuj¹ siê do rozstrzygania wiêkszoœci¹ g³osów 
ani inn¹ metod¹ œcis³¹ natomiast wieloœæ opinii pozwala zobiektywizowaæ 
pogl¹dy. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e obecnoœæ ks. Macieja jest 
wielkim wsparciem dla nas i nale¿y ¿a³owaæ, ¿e liczne obowi¹zki nie 
pozwalaj¹ na sta³e uczestnictwo ksiêdza w naszych spotkaniach.
           Innym tematem omawianym w czasie spotkania to sprawa 
intronizacji Jezusa Chrystusa na szczeblu krajowym. Jedna z 
uczestnicz¹cych osób przedstawi³a nawet, do podpisu przez obecnych, list 
adresowany w tej sprawie do Episkopatu Polski. W wyniku wymiany 
pogl¹dów obecni stwierdzili, ¿e wystêpowanie do Episkopatu w tej 
sprawie jest przedwczesne. Pocz¹tek powinien mieæ miejsce na poziomie 
osoby, nastêpnie rodziny a dalej poprzez parafie i diecezje do poziomu 
krajowego. W takiej samej kolejnoœci powinno siê rozwijaæ nabo¿eñstwo I 
sobót miesi¹ca, które w naszej parafii kontynuowane jest od czerwca 2005 
roku.
           Z punktu widzenia naszej wspólnoty parafialnej poruszono równie¿ 
ciekawy temat dotycz¹cy wp³ywu przeprowadzonych niedawno misji 
parafialnych na przejawy parafialnego ¿ycia religijnego. W wyniku 
wymiany zdañ stwierdzono, ¿e w ¿yciu wspólnotowym zewnêtrznych 
przejawów wp³ywu misji nie daje siê jednoznacznie zauwa¿yæ natomiast 
bez w¹tpienia treœæ nauk misyjnych pozostawi³a wyraŸny i trwa³y œlad w 

Harcerstwo /Skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo 
(skauting).
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