
Bracia moi i Siostry moje!
Wszyscy, dla których to Bo¿e Narodzenie jest znakiem 

nadziei! Zapraszam was do takiej duchowej jednoœci! 
Otoczmy szerokim - jak¿e rozleg³ym! - wieñcem serc to 
miejsce, na którym Bóg sta³ siê cz³owiekiem! Otoczmy tê 
Dziewicê, która da³a mu ludzkie ¿ycie w noc Bo¿ego 
Narodzenia! Otoczmy Œwiêt¹ Rodzinê!.

     

O Chryste, Królu narodów, oczekiwany i upragniony od 
wieków przez ludzkoœæ zranion¹ i zagubion¹ z powodu 
grzechu. Ty, który jesteœ kamieniem wêgielnym, na którym 
ludzkoœæ mo¿e odbudowaæ siebie i otrzymaæ ostatecznego 
i oœwiecaj¹cego przewodnika na swoj¹ drogê w historii. Ty, 
który poprzez swój ofiarny dar z³o¿ony Ojcu z³¹czy³eœ 
rozdzielone ludy - przyb¹dŸ i zbaw cz³owieka, nêdznego 
i wielkiego, któregoœ uczyni³ z “prochu ziemi”, a który nosi 
w sobie Twój obraz i podobieñstwo!

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978 - 1982, Pallotinum

foto Wojciech Kapusta
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na grudzieñ

Powszechna:  Aby ka¿dy kraj podj¹³ konieczne kroki, by jego 
priorytetem sta³a siê przysz³oœæ ludzi m³odych, zw³aszcza tych, 
którzy cierpi¹.

BOZE
NARODZENIE

TERMINARZ  KOLÊD
                                       na str. 3

INFORMACJE  PARAFIALNE
W Wigiliê Narodzenia Pañskiego, która w tym roku wypada 

we wtorek po 4. niedzieli Adwentu, przypominamy wiernym 
o tradycyjnym, postnym i bezalkoholowym charakterze polskiej 
wieczerzy wigilijnej, której powinna towarzyszyæ wspólna 
modlitwa, Ewangelia wg œw. £ukasza rozdz. 2, 1-14, ³amanie siê 
op³atkiem, wspólny œpiew kolêd.

W œrodê 25 grudnia, w Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego - 
msze œwiête bêd¹ odprawiane w porz¹dku niedzielnym. 

W czwartek 26 grudnia - drugi dzieñ Œwi¹t - msze œwiête bêd¹ 
odprawiane równie¿ w porz¹dku niedzielnym. Podczas mszy œw. 
o godz. 13.30 udzielimy sakramentu chrztu œwiêtego. Nastêpny 
termin mszy œwiêtej chrzcielnej w niedzielê Chrztu Pañskiego 
12. stycznia.

W okresie kolêd, tj. od 27. grudnia  do 1. lutego 2020 r. 
zmieniony zostaje harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: 
msze œw. bêd¹ rano o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu o godzinie 
16.00. Nie bêdzie mszy œw. o godzinie 17.00 i 18.00; jedynie 
w soboty bêd¹ odprawiane wieczorne msze œwiête (niedzielne) 
o godzinie 18.00.

Ostatni dzieñ roku kalendarzowego (Sylwester) przypada we 
wtorek. Tego dnia zapraszamy parafian na Mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ 
za mijaj¹cy rok 2019 o godzinie 18.00.

Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne bêdzie czynne tylko 
w soboty od 11.00 do 13.00. Metryki do I Komunii i bierzmowania 
mo¿na zamawiaæ telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po 
niedzielnych mszach.

Natomiast wieczorem na Pasterkê o 22.00 zapraszamy dzieci, 
a na Pasterkê o 24.00 zapraszamy wszystkich Parafian.

Wszystkim naszym Czytelnikom 
i Duszpasterzom ¿yczymy 

obfitych ³ask 
narodzonego Jezusa. 

Niech Jezus-Bóg bêdzie dla nas 
wszystkich najwiêksz¹ radoœci¹, 

niech poruszy nasze serca 
wiar¹ i nadziej¹ oraz wype³ni 

codziennoœæ roku 2020 
najlepsz¹ treœci¹.

Redakcja Rodziny Osowskiej
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O ZNACZENIU ¯£ÓBKA
Z listu pasterskiego Admirabile signum (2 fragmenty)

Godny podziwu znak ¿³óbka, tak drogi chrzeœcijanom, zawsze 
budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia 
narodzin Jezusa oznacza 

zwiastowanie tajemnicy wcie-
lenia Syna Bo¿ego, z prostot¹ 
i radoœci¹. ̄ ³óbek jest jakby ¿yw¹ 
Ewangeli¹, która wyp³ywa z kart 
Pisma Œwiêtego. Kontempluj¹c 
scenê Bo¿ego Narodzenia, 
zaproszeni  do duchowego 
wyruszenia w drogê, poci¹gniêci 
pokor¹ Tego, który sta³ siê cz³owiekiem, aby spotkaæ ka¿dego 
cz³owieka. I odkrywamy, ¿e On nas mi³uje tak bardzo, ¿e jednoczy siê 
z nami, abyœmy i my mogli siê z Nim zjednoczyæ.[...]

Gdy stajemy przed ¿³óbkiem, myœl chêtnie powraca do okresu 
dzieciñstwa, kiedy niecierpliwie oczekiwaliœmy, aby zacz¹æ go 
budowaæ. Wspomnienia te prowadz¹ nas do ci¹g³ego uœwiadamiania 
sobie wielkiego daru, który zosta³ nam dany wraz z przekazan¹ nam 

wiar¹. Jednoczeœnie sprawiaj¹, ¿e odczuwamy obowi¹zek i radoœæ 
umo¿liwienia naszym dzieciom i wnukom udzia³u w tym samym 
doœwiadczeniu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób urz¹dzony jest 
¿³óbek. Mo¿e byæ zawsze taki sam, albo  przerabiany co roku. Liczy 
siê to, aby przemawia³ do naszego ¿ycia. Wszêdzie i w jakiejkolwiek 
formie, ¿³óbek mówi o mi³oœci Boga – Boga, który sta³ siê 
dzieckiem, aby nam powiedzieæ, jak blisko jest ka¿dego cz³owieka, 
niezale¿nie od stanu, w którym siê on znajduje.

Drodzy bracia i siostry, ¿³óbek nale¿y do mi³ego 
i wymagaj¹cego procesu przekazywania wiary. Pocz¹wszy od 
dzieciñstwa, a nastêpnie w ka¿dym okresie ¿ycia, uczy nas 
kontemplowaæ Jezusa, odczuwaæ mi³oœæ Boga do nas, odczuwaæ 
i wierzyæ, ¿e Bóg jest z nami, a my jesteœmy z Nim, wszyscy jako 
dzieci i bracia dziêki temu Dzieci¹tku, Synowi Boga i Dziewicy 
Maryi. I odczuwaæ, ¿e na tym polega szczêœcie. W szkole œwiêtego 
Franciszka otwórzmy serce na tê prost¹ ³askê, pozwólmy, aby 
z zadziwienia zrodzi³a siê pokorna modlitwa: nasze „dziêkujê” 
Bogu, który zechcia³ dzieliæ z nami wszystko, aby nas nigdy nie 
zostawiæ samymi.

W Greccio, w Sanktuarium ¯³óbka, 1 grudnia 2019 r., 

FRANCISZEK

BETLEJEMSKIE ŒWIAT£O 
POKOJU JU¯ P£ONIE

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju ju¿ p³onie. Zapali³a je 
26 listopada w Grocie Narodzenia Jezusa 11 - letnia Victoria 
Kampenhuber, wybrana przez Czerwony Krzy¿ Górnej 

Austrii jako „dziecko pokoju 2019” za 
aktywn¹ dzia³alnoœæ w m³odzie¿owej 
grupie tej organizacji. 

Ca³a ceremonia ma od lat sta³y 
przebieg. W Bazylice Narodzenia 
Pañskiego œwiat³o zapala mnich 
prawos³awny od lampy oliwnej, wisz¹cej 
nad srebrn¹ gwiazd¹, oznaczaj¹c¹ 
miejsce narodzenia Jezusa. Nastêpnie 
œwiat³o jest przenoszone do przyle-
gaj¹cego do bazyliki katolickiego 
koœcio³a  œw. Katarzyny i ustawiane na 
g³ównym o³tarzu, przy którym nastêpnie sprawowana jest Msza œw. 
i tam zapala lampkê “dziecko pokoju”, wybrane w danym roku. 

Rozes³anie Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju odbywa siê 
w po³owie grudnia podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w Wiedniu 
z udzia³em delegacji harcerzy z ró¿nych krajów i przedstawicieli 
Koœcio³ów chrzeœcijañskich. W tym roku odby³o siê ono 14 grudnia w 
obecnoœci 1200 harcerzy. Jako „znak pokoju z Betlejem” ogieñ 
zostanie rozes³any do ró¿nych miejsc w Austrii, w Europie, a tak¿e 
w USA i kilku krajów Ameryki £aciñskiej

Polscy harcerze od wielu lat uczestnicz¹ w tej akcji, roznosz¹c 
Œwiat³o Betlejemskie do szpitali, szkó³, domów opieki spo³ecznej, 

koœcio³ów, urzêdów i instytucji w ca³ym kraju. Akcjom tym 
towarzysz¹ zazwyczaj zbiórki upominków dla dzieci, spêdzaj¹cych 
œwiêta w szpitalach i domach dziecka oraz dla pensjonariuszy 
domów spokojnej staroœci.

https://ekai.pl/betlejemskie-swiatlo-pokoju-juz-plonie/

Akcja CARITAS
W  pi¹tek i sobotê (6 i 7 grudnia) nasz parafialny zespó³  CARITAS w³¹czy³ siê w ogólnopolsk¹ akcjê „TAK POMAGAM”. Nasi 

wolontariusze zbierali ¿ywnoœæ, œrodki czystoœci, chemiê itp. w sklepach Mariol, Marcin oraz Delfin w godzinach 9.00-16.00. 
 Wszystkim darczyñcom sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Dla wszystkich

Niektórzy narzekaj¹, ¿e Wigilia siê nie uda³a, bo nie by³o 
wszystkich przy stole i wszystkiego. czego potrzeba, na 
stole. Mówi siê nawet o tak zwanej depresji œwi¹tecznej, na 

któr¹ choruj¹ samotni.
Przypomnijmy sobie jak Najœwiêtsza Rodzina obchodzi³a 

pierwsze œwiêta Narodzenia Pañski: bez domu, bez choinki, bez 
karpia. Nawet œwiêtej ciotki El¿biety zabrak³o na gwiazdkê. 
Œwiêtego Miko³aja jeszcze nie by³o.

Jednak¿e zdumiewa radoœæ Maryi i Józefa, pochylonych 
troskliwie nad ¿³obkiem; radoœæ anio³ów i pasterzy.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia - to tajemnica, której niepodobna ani 
zrozumieæ, ani sobie wymyœliæ.

W Bo¿ym Narodzeniu widzimy przede wszystkim œwiêta 
dzieciêce. Mówimy o nich przez kolêdy, wzruszamy siê choink¹, 
cieszy nas Œwiêty Miko³aj i bawi Herod w szopce.

Przecie¿ te œwiêta nie s¹ tylko dla ma³ych dzieci, ale dla 
wszystkich. Jezus przychodzi na œwiat uczyæ nas wszystkich, 
m³odych i starych, dzieciêctwa Bo¿ego. Przez zwi¹zek z Jezusem 
jesteœmy dzieæmi Boga. Mo¿e na staroœæ uœwiadamiamy sobie 
najbardziej tê radosn¹ prawdê.

Ksi¹dz Jan Twardowski, Wszêdy pe³no Ciebie, s.114

MARIOL MARCIN DELFIN
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  DUSZPASTERSKA 2019/2020WIZYTA  
Mi³oœci to Twojej dzie³o, z mi³oœci pocz¹tek wziê³o. Byœ nas zrówna³ z Anio³ami, poni¿asz siê miêdzy nami.

Spraw to, Jezu, Boskie Dzieciê - niech Ciê kochamy nad ¿ycie; niech mi³oœci¹ odwdziêczamy mi³oœæ, której doznawamy.
Kochani Parafianie! Stajemy przez chwilê wobec Bo¿ego Narodzenia - Bóg zstêpuje na ziemiê. 

Cicho, prawie niezauwa¿alnie przychodzi do ka¿dego z nas, chc¹c nas obdarowaæ Swoj¹ Mi³oœci¹. Przychodzi do nas w Swoim S³owie, czêsto przez 
drugiego cz³owieka, jednak najbardziej osobiœcie przychodzi do nas w Komunii Œwiêtej, która jest Wielk¹ Tajemnic¹ naszej wiary.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy ¿yczyæ Wam 
umiejêtnoœci dostrzegania obecnoœci Boga w ka¿dym momencie Waszego ¿ycia. 

By ta obecnoœæ nadawa³a sens i stawa³a siê jego Ÿród³em. 
I by zaowocowa³a przekazywaniem innym tej prawdy, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹ 

i ¿e zawsze, ilekroæ pozwolisz, by Bóg pokocha³ innych przez Ciebie, jest Bo¿e Narodzenie.

Duszpasterze parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowej

27.12.2019 (pi¹tek): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona
28.12.2019 (sobota): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady,

                                           Mirandy, Planetarna, Saturna

30.12.2019 (poniedzia³ek): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za  
                                                         kapliczk¹ parzysta i nieparzysta

02.01.2020 (czwartek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa
03.01.2020 (pi¹tek): Barniewicka parzysta (do kapliczki), Letniskowa
04.01.2020 (sobota): Barniewicka nieparzysta (do kapliczki), Okrêtowa

07.01.2020 (wtorek): Kielnieñska nieparzysta (+ Zatokowa 29), Sopocka
08.01.2020 (œroda): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska
09.01.2020 (czwartek): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12)
10.01.2020 (pi¹tek): Parterowa, Willowa, Rabatki
11.01.2020 (sobota): Juraty, Zatokowa

13.01.2020 (poniedzia³ek): Balcerskiego bloki 4, 6 i 8, Kwiatkowskiego
14.01.2020 (wtorek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
15.01.2020 (œroda): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
16.01.2020 (czwartek): Wendy
17.01.2020 (pi¹tek): Kozioro¿ca, Gryfa Pomorskiego
18.01.2020 (sobota): Antygony (bez Antygony 1)

20.01.2020 (poniedzia³ek): Chirona, Pegaza, Minerwy
21.01.2020 (wtorek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
22.01.2020 (œroda): Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii
23.01.2020 (czwartek): Konstelacji, Herosa, Seleny
24.01.2020 (pi¹tek): Izydy, Centaura
25.01.2020 (sobota): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6

27.01.2020 (poniedzia³ek): Borchardta, Maciejewicza, Victorii
28.01.2020 (wtorek): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16)
29.01.2020 (œroda): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71), Szafera
30.01.2020 (czwartek): Osiedle Tadeusza
31.01.2020 (pi¹tek):

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele i Œwiêto Trzech Króli od godz. 15.00 do 21.00.

 KOLÊDA DODATKOWA

29.12.2019 (niedziela): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru,  Jagodowa, Borówkowa, 
                                                  Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

05.01.2020 (niedziela): Komandorska
06.01.2020 (poniedzia³ek): Cumowników

12.01.2020 (niedziela): Balcerskiego, Siedleckiego 18, 28, 45 i 47

19.01.2020 (niedziela): Antygony 1, ca³a Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy

26.01.2020 (niedziela): Daru Pomorza, Otago, Afrodyty

W tym roku w prze-
prowadzaniu wizyt 
duszpasterskich, po-
dobnie jak w roku 
ubieg³ym, bêd¹ po-
magaæ nam:

oraz ks. Dawid Szabowski,
Dyrektor Ekonomiczny 
Gdañskiego Seminarium 
Duchownego.

ksi¹dz Nikos Skuras, 
który w 2013 roku 
w naszej parafii g³osi³ 
rekolekcje wielkopostne,
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Siostra Wanda Boniszewska
(1907 - 2003)

Przed tygodniem zapyta³a mnie nasza 
parafianka - czy znana mi jest postaæ 
Wandy Boniszewskiej. Obieca³em, 

¿e w najbli¿szym numerze Rodziny 
Osowskiej parê s³ów o tej niezwyk³ej, 
a bardzo ma³o znanej, postaci parê s³ów 
napiszê. Wanda - jedna z dziesiêciorga 
dzieci - ju¿ od m³odoœci by³a g³êboko 
zainteresowana problematyk¹ umartwieñ 
dla Jezusa i adoracj¹ Najœwiêtszego 
Sakramentu. W dniu I Komunii œwiêtej, 
gdy mia³a 11 lat, us³ysza³a po raz pierwszy 
g³os Pana Jezusa. Od tego czasu 
rozmawia³a z Chrystusem, póŸniej Go 
tak¿e widzia³a. Bardzo wczeœnie otrzy-
ma³a od Boga zaproszenie do szczególnej misji ofiarowania cierpieñ 
za kap³anów i zakony.

Nastolatka, chêtnie podejmowa³a wyrzeczenia i regularnie 
przystêpowa³a do Komunii œwiêtej. W dniu Bierzmowania poprosi³a 
o œwiat³o Ducha Œwiêtego w sprawie swojej przysz³oœci. Pragnê³a 
wst¹piæ do zakonu, jednak rodzice zdecydowanie siê sprzeciwili. 
Dopiero w 1924 roku wst¹pi³a w progi Zgromadzenia Sióstr od 
Anio³ów. W zakonie spêdzi³a 76 lat ¿ycia, chocia¿ pocz¹tek zupe³nie 
tego nie zapowiada³. Marzy³a o ¿yciu kontemplacyjnym, a w zakonie 
zajmowa³a siê g³ównie sprawami ogrodniczo - gospodarskimi. 
Przebywa³a w placówkach w Kalwarii, Wilnie i Pryciunach. Nikt nie 

wiedzia³ o tym, ¿e ta skromna zakonnica regularnie rozmawia 
z Jezusem. Pisze o tym w Dzienniku Duszy* - ukryta przed œwiatem.

Pojawi³y siê tak¿e stygmaty zw³aszcza w pierwsze czwartki 
i pi¹tki miesiêcy. Podczas Wielkiego Postu rany obficie krwawi³y. 
Prosi³a Pana, by nikt o tym nie wiedzia³. Jednak wiedzieli o tym: 
spowiednik, prze³o¿ona, pielêgniarki i lekarz, który bada³ te 
zjawiska. Przyzna³a w swej ksi¹¿ce: “Tak, s³yszê, ¿e Jezus ¿¹da: 
ofiary, ofiary. Natura wzdryga siê, ale ufam, ¿e Pan mi da si³ê 
i mêstwo.”

W czasie drugiej wojny i ju¿ po wojnie siostra Wanda ukrywa³a 
kap³anów - “szpiegów” watykañskich. Za to w roku 1951 
wyl¹dowa³a w sowieckim lagrze z kilkuletnim wyrokiem. By³a 
torturowana i wyszydzana. Wtedy mia³a m.in.wizjê piek³a.

W roku 1956 siostra Wanda wróci³a do Polski jako repatriantka. 
By³a w Bia³ymstoku, Lutkówce, Czêstochowie i Konstancinie, gdzie 
2 marca 2003 roku zosta³a wezwana do Domu Ojca.

Z jej ksi¹¿ki wiemy tak¿e, i¿ mia³a wizjê nieba. Widzia³a Trójcê 
Œwiêt¹, Maryjê, anio³ów, rozmawia³a ze swymi bliskimi zmar³ymi. 
Choæ siostrze Wandzie dane by³o doœwiadczyæ wielu 
nadprzyrodzonych ³ask i wizji mistycznych, to jej duchowoœæ 
polega³a przede wszystkim na wiernoœci na co dzieñ Panu Bogu: na 
¿yciu sakramentalnym, na spe³nianiu obowi¹zków stanu i na 
przyjmowaniu w drodze ofiary cierpieñ, których jej Pan Jezus nie 
sk¹pi³.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

*Dziennik Duszy. Pierwszy raz, i to w tak obszernej formie, publikowany 
jest dziennik duchowy siostry Wandy Boniszewskiej, obejmuj¹cy zeszyty z lat 
1921-1980, który ujawnia to, co zgodnie z proœb¹ za jej ¿ycia by³o okryte 
przed  œwiatem  tajemnic¹. (Patrz zdjêcie ok³adki)

https://swietyjacek.pl/pl/p/s.-Wanda-Boniszewska-Ukryta-przed-swiatem.-Dziennik-duszy-
/10861
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WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

SKAUCI  EUROPY

W niedzielê 20 paŸdziernika goœciliœmy przedstawicieli 
Skautów Europy, staraj¹cych siê utworzyæ œrodowisko 
harcerstwa katolickiego w naszej parafii. Wszyscy 

zainteresowani mogli po ka¿dej mszy œwiêtej udaæ siê na spotkania 
informacyjne w Betanii.  W wyniku tej akcji promocyjnej powsta³ 
zastêp dziewczêcy. Zg³osili siê te¿ chêtni do zastêpu ch³opiêcego, ale 
jest ich zbyt ma³o by utworzyæ samodzielny zastêp. Poszukiwani s¹ 
tak¿e chêtni doroœli do kadry. Zachêcamy do w³¹czenia siê w to 
dzie³o.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja 
Skautingu Europejskiego - to obok ZHP i ZHR jedna z trzech 
najwiêkszych formacji harcerskich dzia³aj¹cych w Polsce. 
Strukturalnie, stanowi¹ czêœæ miêdzynarodowej federacji, 
zrzeszaj¹cej po jednej formacji skautowej z 18 krajów Europy. 
Organizacje zrzeszone w ramach federacji skautowej pos³uguj¹ siê 
tym samym umundurowaniem i t¹ sam¹ metod¹ pedagogiczn¹. W 
Polsce Skauci Europy zrzeszaj¹ 5 tys. cz³onków.

Jak wyjaœnia krajowy duszpasterz Skautów Europy - ksi¹dz Piotr 
Zamaria, doskona³¹ promocj¹ stowarzyszenia s¹ liczne wydarzenia 
krajowe i miêdzynarodowe, w które skauci w³¹czaj¹ siê nie tylko jako 
uczestnicy, ale te¿ wspó³organizatorzy. Jednym z takich wydarzeñ 

by³y Œwiatowe Dni M³odzie¿y, w których wziê³o udzia³ 1,5 tys. 
Skautów Europy, wolontariuszy. “Skauci Europy wychowuj¹ w 
sposób ca³oœciowy i jest to wychowanie na wskroœ katolickie. 
Ponadto obecnie widaæ du¿e zapotrzebowanie na kultywowanie 
wartoœci katolickich, które w skautingu s¹ bardzo ¿ywe i odwo³uj¹ 
siê ¿ywo do naszej historii i bohaterów naszego ¿ycia (...) Wartoœci 
Bóg, Honor, Ojczyzna s¹ bardzo podkreœlane” - mówi kap³an, 
wyjaœniaj¹c popularnoœæ tej formacji harcerskiej.

Skauci Europy realizuj¹ program “ROZWÓJ SKAUTINGU” 
finansowany ze Ÿróde³ otrzymanych z Narodowego Instytutu 
Wolnoœci i rz¹dowego PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI 
HARCERSKICH  I  SKAUTOWYCH  NA  LATA  2018 - 2030.

Chcesz do³¹czyæ i prze¿yæ przygodê?
Poszukujesz œrodowiska dla swojgo dziecka?
Chcesz wesprzeæ rozwój skautingu katolickiego?
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Ignacy Piszczek - ch³opcy i mê¿czyŸni
tel: 784-539-290 mail: piszczekignacy@gmail.com

Aleksandra Olechowska - dziewczêta i kobiety
tel: 506-050-817 mail: olechowskaaleksandra@gmail.com

Przyjmowani s¹ ch³opcy i dziewczêta od 9 lat do doros³oœci do 
oddzielnych grup wiekowych.

Wilczki 9 - 12 latHarcerze 12 - 17 lat Harcerki 12 - 17 lat
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