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CZERWIEC 2010

DWANAŒCIE OBIETNIC
Pan Jezus da³ œw. Ma³gorzacie Alacoque dwanaœcie obietnic, dotycz¹cych
czcicieli Jego Serca:
1. Dam im ³aski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalê pokój w ich rodzinach.
3. Bêdê ich pociesza³ w utrapieniach.
4. Bêdê ich pewn¹ ucieczk¹ w ¿yciu, a szczególnie w godzinê œmierci.
5. Bêdê im b³ogos³awi³ w ich przedsiêwziêciach.
6. Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu Ÿród³o i ocean mi³osierdzia.
7. Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prêdko dojd¹ do doskona³oœci.
9. Bêdê b³ogos³awi³ domom, w których wizerunek Serca mojego bêdzie
czczony.
10. Osoby, które bêd¹ to nabo¿eñstwo rozszerza³y, bêd¹ mia³y imiê swoje
wypisane w Sercu moim.
11. Dam kap³anom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12.W nadmiarze mi³osierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim,
którzy bêd¹ komunikowaæ w pierwsze pi¹tki miesi¹ca przez dziewiêæ
miesiêcy z rzêdu w intencji wynagrodzenia, ¿e mi³oœæ moja udzieli ³askê
pokuty, i¿ nie umr¹ w mojej nie³asce, ani bez Sakramentów œwiêtych a
Serce moje bêdzie im pewn¹ ucieczk¹ w ostatniej godzinie ¿ycia.

KALENDARIUM LITURGICZNE
do dnia 30. czerwca 2010 r.
14.06 Wspomn. b³. Micha³a Kozala, biskupa i mêczennika
15.06 Wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy
17.06 Wspomn. œw. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
20.06 XII NIEDZIELA ZWYK£A
21.06 Wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika
24.06 Urocz. NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA
27.06 XIII NIEDZIELA ZWYK£A
28.06 Wspomn. œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika
29.06 Uroczystoœæ ŒW. APOST. PIOTRA i PAW£A
Koœció³ widzi w Nabo¿eñstwie do Serca
Jezusowego znak mi³oœci Boga ku ludziom. Chce tak¿e
rozbudziæ w sercach ludzkich wzajemn¹ mi³oœæ ku Bogu
poprzez to nabo¿eñstwo. Nadto sam Chrystus nada³
temu Nabo¿eñstwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma
nas ono uwra¿liwiaæ na grzech, mobilizowaæ w imiê
mi³oœci Chrystusa do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwiêcej rani¹ Bo¿e
Serce. Bóg jest mi³oœci¹.
Z mi³oœci Bo¿ego Serca istnieje ca³y wszechœwiat i
rodzaj ludzki. Kiedy zaœ rodzaj ludzki sprzeniewierzy³
siê Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal nie przesta³
go mi³owaæ. Dowodem zaœ tej niepojêtej mi³oœci by³o to,
¿e da³ swojego Syna. Uosobieniem tej najwiêkszej
Bo¿ej mi³oœci jest Serce Jezusowe. Z mi³oœci tego Serca
powsta³ Koœció³, sakramenty œwiête.
W miesi¹cu czerwcu w naszym koœciele
odprawiamy nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w dni powszednie po mszy œw. o godz.
1800 a w niedziele po mszy œw. o godz. 1600.

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(maj 2010):
£aski chrztu dost¹pili:
Livia Maria Burghard 08.05
Oskar Adam Kunowski 08.05
Maciej Szypulewski 15.05
Amelia Weronika Jankowiak 16.05
Olga Ma³gorzata Pisarewicz 16.05
Szymon Piotr Pokorski 16.05
Borys Dominik Najbar 30.05
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i
inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez
przelew na konto: Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd.
Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk
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BÓG GO POWO£A£ DO MÊCZEÑSTWA
œw. Paw³a (List do Rzymian 12,7):
Tylko ten mo¿e zwyciê¿aæ z³o, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o
rozwój i ubogacenie siebie tymi wartoœciami, które stanowi¹ o ludzkiej
godnoœci dziecka Bo¿ego. Odnawiaæ dobro i zwyciê¿aæ z³o, to dbaæ o
godnoœæ dziecka Bo¿ego, o godnoœæ swoj¹, ludzk¹. ¯ycie trzeba godnie
prze¿yæ, bo jest tylko jedno!. Trzeba
dzisiaj bardzo du¿o mówiæ o godnoœci
cz³owieka, aby zrozumieæ, ¿e cz³owiek
przerasta wszystko, co mo¿e istnieæ na
œwiecie, prócz Boga. Przerasta m¹droœæ
ca³ego œwiata. (...)
Zachowaæ godnoœæ, by móc
powiêkszaæ dobro i zwyciê¿aæ z³o, to
kierowaæ siê w ¿yciu sprawiedliwoœci¹.
(...) Sprawiedliwoœæ musi iœæ w parze z
mi³oœci¹, bo bez mi³oœci nie mo¿na byæ w
pe³ni sprawiedliwym. Gdzie brak mi³oœci
i dobra, tam na ich miejsce wchodzi
nienawiœæ i przemoc. (...) Aby z³o
dobrem zwyciê¿aæ i zachowaæ godnoœæ
cz³owieka, nie wolno walczyæ przemoc¹.
(...)
"Niech przemawia do nas
œwiadectwo tego kap³ana, które siê nie
przedawnia, które by³o wa¿ne nie tylko
wczoraj, ale jest wa¿ne tak¿e dzisiaj.
Mo¿e dzisiaj jeszcze bardziej" - mówi³ o
ks. Jerzym Popie³uszce Jan Pawe³ II.
Dzisiaj ksi¹dz Jerzy dostrzeg³by na
pewno g³êbokie pok³ady dobra w
narodzie polskim. By³by szczêœliwy,
patrz¹c na mo¿liwoœci ka¿dego z nas,
¿yj¹cego w wolnym kraju, mog¹cego
wprost z³u powiedzieæ: "Nie". Cieszy³by
siê z tego, ¿e mamy prawo i obowi¹zek
jako chrzeœcijanie wybieraæ miêdzy
dobre a z³em, i to nie tylko w swoim
¿yciu indywidualnym, lecz tak¿e w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym.
Ten "wierz¹cy kap³an", jak go
nazywa³o otoczenie, wyszed³ z domu
rodzinnego w Okopach ko³o Suchowoli,
na Bia³ostocczyŸnie, gdzie urodzi³ siê 14. wrzeœnia 1947 r. By³ wielki
wielkoœci¹ swojej rodziny. Rodziny, w której realizowana by³a treœæ
znanej pieœni: "Nad moj¹ ko³ysk¹ matka siê schyla³a i po polsku pacierz
mówiæ naucza³a...". Ca³e jego ¿ycie wi¹za³o siê z ró¿añcem. Œrodowisko
rodzinne oraz œrodowisko spo³eczne mia³y du¿y wp³yw na jego
powo³anie.
Bóg powo³a³ go do mêczeñstwa. 19. paŸdziernika 1984 roku zosta³
porwany przez funkcjonariuszy SB a nastêpnie z premedytacj¹ i
nies³ychanym okrucieñstwem zamordowany.
Zebra³ JJ

51 km

Augustów 35 km >

foto: galeria na stronie Zbawiciela

< Bia³ystok

Doczekaliœmy siê na zakoñczenie Roku Kap³añskiego w Dniu
Dziêkczynienia 6. czerwca b. r. uroczystego wyniesienia na o³tarze
Kap³ana, który by³ oddany ca³ym sercem Bogu i OjczyŸnie. Proces
beatyfikacyjny wykaza³, ¿e ks. Jerzy przyj¹³ œmieræ w duchu
chrzeœcijañskim, z cierpliwoœci¹ i mêstwem oraz wytrwa³oœci¹ a¿ do
koñca, w powszechnym przekonaniu
wiernych, ¿e poniós³ œmieræ mêczeñsk¹
za wiarê. Uroczystoœci beatyfikacyjnej
przewodniczy³ delegat Ojca Œwiêtego
Benedykta XVI ks. abp Angelo Amato,
prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Mszê koncelebrowa³o
ok. 100 biskupów i 2000 kap³anów.
Rozpoczê³a siê ona odczytaniem
dokumentu Stolicy Apostolskiej o
wyniesieniu na o³tarze S³ugi Bo¿ego ks.
Jerzego Popie³uszki oraz wniesieniem
relikwii nowego B³ogos³awionego.
Dziœ wspominamy Ksiêdza Jerzego
z szacunkiem i czci¹. ¯y³ wœród nas. Tak
w homilii w 1984 r. mówi³, ówczesny
proboszcz, ksi¹dz pra³at Teofil Bogucki:
Uwa¿am za swój pasterski obowi¹zek (...) ukazaæ jasn¹ postaæ ks. Jerzego,
którego zaliczam w poczet najlepszych
kap³anów, gorliwych i pe³nych Ducha
Bo¿ego i do najwspanialszych Polaków,
szlachetnych i oddanych ca³ym sercem
OjczyŸnie. Wszyscy zaœwiadczyæ mog¹, ¿e
nikogo nie nawo³ywa³ do nienawiœci i
zemsty, ale zachêca³ do mi³oœci i
przebaczenia. Nie podnieca³, ale ucisza³
wzburzone serca.(...)
W stanie wojennym og³oszonym 13.
grudnia 1981 r. przej¹³ prowadzenie Mszy
œw. za Ojczyznê. W³¹czy³ do wspó³pracy
artystów, aby - jak mówi³ - pomogli nam
lepiej i g³êbiej prze¿ywaæ liturgiê Mszy
œw. za Ojczyznê. (...)
Ks. Jerzy wyg³osi³ 26 homilii, w
których interpretowa³ moralny wymiar
bolesnej wspó³czesnoœci. Homilie jego
œci¹ga³y coraz wiêksze t³umy ludzi ¿¹dnych prawdy. W homiliach swoich,
niczym Skarga, têpi³ z³o, k³amstwo, niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹,
deptanie godnoœci cz³owieka. Zadziwiæ mo¿e fakt, jak ¿ywe i bardzo
aktualne s¹ te homilie mimo up³ywu lat oraz przemian zachodz¹cych w
Polsce i na œwiecie.
By³ bardzo odwa¿ny. Na przyk³ad w homilii w sierpniu 1982 r. potrafi³
powiedzieæ r.:
ród³em dobra i z³a jest dla Ludu jego Rz¹d i Lud doœwiadcza dobro
lub z³o z rêki Rz¹du. Tylko Rz¹d odpowiada przed Bogiem i rozumem za
nieszczêœcia i nêdzê rz¹dzonych. Jeœli œlepy prowadzi innych œlepców,
wszyscy koñcz¹ w tym samym rowie. A co powiedzieæ o œlepcu, który
usi³uje, uciekaj¹c siê bodaj do przemocy, narzuciæ swoje przewodnictwo
ludziom widz¹cym?
Czemu zbawcy Ludu podejmuj¹ zadania, które przerasta ich si³y? Kto
zmusza ich do dawania tego, co nie le¿y w zasiêgu ich œrodków ani ich
umys³ów, ani nawet samej ich woli?
Tote¿ racjê ma Lud, kiedy jest surowy i wymagaj¹cy wobec swych
rz¹dz¹cych i kiedy ich oskar¿a o z³o, które musi cierpieæ. Niechaj zatem ci
natrêtni i nieproszeni przewodnicy zaniechaj¹ narzucania siê swym
wspó³obywatelom, niech wejd¹ na drogê równoœci i wspólnego
obowi¹zku, jeœli nie chc¹, by traktowano ich jak prawdziwych
winowajców...
A w paŸdzierniku 1982 r. mówi³ o potrzebie prawdy :
Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da siê zniszczyæ tak¹ czy inn¹
decyzj¹, tak¹ czy inn¹ ustaw¹. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, ¿e
poddajemy siê panowaniu k³amstwa, ¿e go nie demaskujemy i nie
protestujemy przeciw niemu na codzieñ. Nie protestujemy, milczymy lub
udajemy, ¿e w nie wierzymy. ¯yjemy wtedy w zak³amaniu. Odwa¿ne
œwiadczenie prawdy jest drog¹ prowadz¹c¹ bezpoœrednio do wolnoœci...
I jeszcze najczêœciej cytowane s³owa ks. Jerzego, wypowiedziane w
ostatnim kazaniu w dniu 19. paŸdziernik 1984 r., które nawi¹zuj¹ do s³ów
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BO¯E CIA£O
W PARAFII
ZBAWICIELA
W tym roku Uroczystoœæ Najœwiêtszego
Cia³a I Krwi Chrystusa przebiega³a w naszej
parafii wyj¹tkowo uroczyœcie. Otó¿ jeden z
trzech naszych diecezjalnych pasterzy, ksi¹dz
arcybiskup Tadeusz Goc³owski, przyj¹³
zaproszenie naszego proboszcza do przewodniczenia koncelebrowanej Mszy œw. o godzinie
10.30 oraz procesji z Przenajœwiêtszym
Sakramentem. Zostaliœmy wyró¿nieni, jako
trzecia parafia, bowiem ks. arcybiskup Leszek
PozytywG³ódŸ
fragm.w
ca³unu
turyñskiego
S³awoj
Gdañsku,
a ks. bp Ryszard
Kasyna w Gdyni uczestniczyli w procesjach
Bo¿ego Cia³a.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. o
godzinie 10.30, po której wyruszy³a procesja.
By³a ona doskonale przygotowana. Zbudowano cztery o³tarze: pierwszy, urz¹dzony przez
rodzinê Wandków w kapliczce przy ulicy
Pegaza,; drugi na skrzy¿owaniu ulic
Balcerskiego i Zaruskiego, zbudowany przez
najbli¿szych mieszkañców; trzeci, zbudowany
przez pañstwa Czajkowskich i okolicznych
mieszkañców, przy Oœrodku Zdrowia przy
ulicy Biwakowej; czwarty, zbudowany przez
naszych ksiê¿y pod kierunkiem ks. Bogdana.
Po raz pierwszy dobrze dzia³a³o nowo
nabyte nag³oœnienie; g³oœniki nosili na plecach
chêtni parafianie, a Pan Adam - organista wykorzystywa³ dobrze to urz¹dzenie w czasie
poruszania siê procesji. Przy
o³tarzach
wszyscy s³yszeli dok³adnie Ewangelie i
pozosta³e modlitwy.
Przy pierwszym o³tarzu œpiewa³ nasz chór
parafialny, a przy czwartym zespó³ Effatha.
Ca³ej procesji towarzyszy³a dobra
orkiestra.
Przygotowany by³ zapas p³atków
kwiatowych do posypywania jezdni.
Sama procesja formowana by³a w ten
sposób, ¿e najpierw sz³o czo³o z krzy¿em,
potem chor¹gwie, panie z ró¿añcem, potem z
MB Fatimsk¹, nastêpnie dziewczynki sypi¹ce
kwiaty a przed baldachimem duszpasterze oraz
szafarze. Formowaniem oraz kierowaniem
procesj¹ zajmowa³ siê ksi¹dz Bogdan z pomoc¹
panów z Semper Fidelis.
Procesjê rozpocz¹³ ks. abp Tadeusz
Goc³owski. Ksi¹dz arcybiskup niós³ nasz¹
gotyck¹ monstrancjê do pierwszego o³tarza,
przy ka¿dym o³tarzu b³ogos³awi³ "œwiatu i
miastu", a na zakoñczenie procesji wyg³osi³
wspania³e kazanie. Przez najd³u¿szy odcinek,
od pierwszego do drugiego o³tarza,
monstrancjê niós³ ks. Seweryn, tak¿e przez
d³ugi odcinek od drugiego do trzeciego o³tarza
niós³ dzielnie ks. Henryk a na ostatnim odcinku
do czwartego o³tarza przy koœciele monstrancjê
niós³ ks. Proboszcz, który koñcz¹c procesjê,
podziêkowa³ wszystkim za przygotowania,
urz¹dzenie o³tarzy, trudy zwi¹zane z obs³ug¹
baldachimu i innych akcesoriów procesyjnych
oraz obs³ug¹ samego przebiegu procesji.
Pogoda dopisa³a, œwieci³o piêkne s³oñce i
wia³ lekki wiatr. Niestety, wzd³u¿ trasy procesji,
co stwierdzi³am osobiœcie, udekorowanych
by³o dos³ownie tylko kilkanaœcie posesji.
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Przygotowany posi³ek

Foto: JJ
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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 .

Historia Harcerstwa Polskiego
odc. 13. (PRL – „nowe” ZHP c.d.)
Od pocz¹tku 1957 r. /grudzieñ 1956 r.- Zjazd £ódzki/ do sierpnia
1980 roku /„ Solidarnoœæ ” / to okres ponad 23 lat jako -takiej stabilizacji
„nowego” Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w PRL-u. Trwa³ swego
rodzaju konsensus miêdzy si³ami odœrodkowymi i doœrodkowymi, krótko
scharakteryzowany w poprzednim – 12.odcinku. Faktycznie by³ to stan
dla obu si³ chwilowo korzystny, a docelowo niemo¿liwy do utrzymania.
Takim stanem charakteryzuj¹ siê, wg radyka³ów, tzw. zgni³e kompromisy.
W tym przypadku o kompromisie nie mo¿e byæ mowy, gdy¿ istnia³ w PRL
dyktat w³adzy komunistycznej, do tego kontrolowanej przez ZSRR. I tu
nasuwa siê pytanie: czy twórca skautingu œwiatowego /a wiêc i
harcerstwa / lord Baden Powell, wydaj¹c na pocz¹tku XX wieku
„Wskazówki dla Skautmistrzów” mia³ racjê, gdy wœród innych zasad
g³osi³ tezê: „gdyby skauting mia³ byæ bez Boga, to lepiej aby go w ogóle
nie by³o” ?! OdpowiedŸ – wg polskich doœwiadczeñ – musi byæ /niestety/
niejednoznaczna. W warunkach komunistycznych i neoliberalnych /te¿
docelowo eliminuj¹cych z ¿ycia spo³ecznego Boga, choæ tego oficjalnie
nie g³osi – czytaj ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, KUL / lepiej, aby
harcerstwo
by³o , aby istnia³o ! Natomiast w warunkach
demokratycznych, w systemach g³osz¹cych braterstwo i solidarnoœæ , jest
to nie do pomyœlenia !!! Dla tych spo³ecznych wartoœci wychowawcza
rola harcerstwa /skautingu/ mo¿e siê wype³niaæ tylko w oparciu o wiarê,
patriotyzm i solidarnoœæ. Harcerz przyrzeka dlatego s³u¿bê Bogu i Polsce
oraz pomoc bliŸnim. Nie wyklucza to tolerancji wobec innoœci /ale nie
wobec z³a / !. Wrêcz przeciwnie: tylko g³êboka wiara w jedynego Boga
nie daje podstaw do traktowania cz³owieka o innych pogl¹dach jako
potencjalnego wroga, z którym trzeba „iœæ na wojnê”. Traktuje ka¿dego
cz³owieka jako osobê godn¹ szacunku – czytaj JP II.
Dlaczego istnienie w PRL „nowego” ZHP, mimo wszystko, by³o
korzystne ? Przede wszystkim dlatego, ¿e w skali, której w³adze nie
przewidzia³y, do reaktywowanej organizacji harcerskiej zg³aszali siê
masowo „starzy” harcerze i instruktorzy, którzy spe³niali ogromn¹ rolê

Warto przeczytaæ przed wyborami

Prezydent - urzêdnik czy m¹¿
stanu?
Udzia³ mediów w wyœcigu do fotela prezydenta Rzeczypospolitej
rodzi co najmniej mieszane uczucia. Obraz g³owy pañstwa, jaki narzucaj¹
spo³eczeñstwu, jest niepe³ny, skrzywiony i sztuczny. Jednoczeœnie stosuje
siê (nieœwiadomie?) manewr odci¹gaj¹cy, wskutek czego uwaga
u¿ytkowników mediów ma byæ skupiona na sprawach trzeciorzêdnych.
Nadmiernie wiêc podkreœla siê cechy zewnêtrzne kandydata, poczucie
humoru, zdolnoœci krasomówcze, eksponuj¹c jednoczeœnie has³a typu
"urz¹d prezydenta" czy "prezydentura". Na plan dalszy przesuwane s¹
takie sprawy jak cechy osobowe, jakie powinien wykazywaæ prezydent
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, jego wizja Polski, dojrza³y patriotyzm a
przede wszystkim wspó³czesny model mê¿a stanu.

www.lednica2000.pl

jako opiekunowie, przyjaciele i tak¿e jako wzorce postaw. Starali siê
opanowaæ przy tym podstawowe komórki kierownicze i kszta³c¹ce, stosuj¹c
oryginaln¹ harcersk¹ metodê wychowawcz¹, pozostawiaj¹c jedynie na
papierze oficjalne zapisy statutowe i deklaracje programowe.
Dzia³o siê tak w licznych oœrodkach, gdzie nawet do pracy zg³osi³o siê
szereg ksiê¿y-dawnych kapelanów harcerskich, którzy teraz, nie mog¹c
pe³niæ funkcji liniowych, czêsto w sposób nieformalny obejmowali opiek¹
poszczególne dru¿yny lub znaleŸli miejsce, na przetrwanie i dzia³alnoœæ
duszpastersk¹, w krêgach harcerzy-seniorów. Za „T.S. Refleksje…” warto
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e to dziêki temu,potem /1981 i dalej/ , w
pierwszych latach stanu wojennego, powsta³o ogólnopolskie
Duszpasterstwo Harcerskie, które objê³o wszystkie zainteresowane
dru¿yny i wydawa³o nielegalne pismo „Czuwajmy”, rozchodz¹ce siê w
ró¿nych krêgach. Pierwszym krajowym szefem Duszpasterstwa z ramienia
Episkopatu by³ ks. bp Kazimierz Górny, ówczesny biskup pomocniczy w
diecezji krakowskiej. Mo¿na siê domyœleæ, ¿e „nowe” ZHP w oœrodku
krakowskim znacznie upodobni³o siê do „starego” ZHP. Równie¿ w
niektórych innych oœrodkach regionalnych nastêpowa³o „zestarzanie siê”
„nowego” ZHP.
Przyk³adem najbardziej czu³ym, z punktu widzenia politycznego,
mo¿e byæ
Chor¹giew Warszawska, sto³eczna. Z mniejszych,
prowincjonalnych oœrodków, trzeba tu wymieniæ Szczep „Watra” w
Ostrzeszowie Wlkp. , z którego wywodz¹ siê niektórzy mieszkañcy naszej
dzielnicy – Gdañska-Osowej i który prowadzi³ Harcmistrz, druh Stanis³aw
Stawski, po 1989 roku twórca silnego oœrodka Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Ostrzeszowie /nb. u niego na obozach w latach 20002009 przebywa³o kilkunastu m³odych ludzi z naszej dzielnicy/. Niestety,
wielu wybitnych instruktorów, którzy objêli wysokie funkcje kierownicze
w tych oœrodkach, dla pozoru wst¹pi³o do PZPR, jak np. komendant
Chor¹gwi Warszawskiej, hm. Jerzy Fiutowski, dawny instruktor „Szarych
Szeregów”, cz³owiek niezwykle przyzwoity i wspania³y harcerz, katolik i
patriota.
Zdarza³o siê jednak te¿, ¿e niektórzy starzy instruktorzy nie mogli
pogodziæ siê z koniecznoœci¹ prowadzenia podwójnej „gry” czy harcerskiej
pó³konspiracji i odchodzili, a niektórzy nie potrafi¹cy jej prowadziæ, byli –
podobnie jak w czasach stalinowskich- eliminowani przez wszechpotê¿ne
ci¹gle si³y odœrodkowe, które ju¿ na II Walnym ZjeŸdzie ZHP ”nowego”, w
kwietniu 1959 roku akcentowa³y, ¿e „harcerstwo ma wychowywaæ dla
socjalizmu”. Skutki tego omówimy w nastêpnym odcinku.
C.d.n.
Mieczys³aw Czajkowski
Z sonda¿u, jaki przeprowadzi³a "Rzeczypospolita" na temat " mê¿ów
stanu 2009", wynika, ¿e termin "m¹¿ stanu" nie jest dok³adnie znany w
Polsce i kojarzy siê raczej z ocen¹ popularnoœci danego polityka. Uczestnicy
sonda¿u mówili o mê¿ach stanu, choæ w swoich ocenach brali pod uwagê
wy³¹cznie stopieñ ich popularnoœci. Sytuacja taka nadal zapewne istnieje w
œwiadomoœci Polaków. Choæ pragnêliby, ¿eby ich prezydent by³ mê¿em
stanu z prawdziwego zdarzenia, a wiêc cz³owiekiem, który swój autorytet
pierwszego obywatela potrafi budowaæ na autentycznym patriotyzmie, jak
równie¿ na fundamencie decyzji niepopularnych, zw³aszcza w okresach
trudnych i prze³omowych w ¿yciu Narodu i pañstwa. Cz³owiek odwa¿ny w
myœleniu oraz niez³omny w obliczu napotykanych trudnoœci. Ktoœ, kto
rozumie, ¿e miar¹ prawdziwej wielkoœci cz³owieka, a zw³aszcza polityka,
jest sta³a gotowoœæ do pe³nienia ofiarnej s³u¿by na rzecz spo³eczeñstwa.
Najwy¿szy czas, ¿eby w mediach podj¹æ debatê na temat prezydenta
Rzeczypospolitej jako mê¿a stanu.
Ks. bp Adam Lepa
cz³onek Komisji Episkopatu ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu

KAP£AÑSKIE ROCZNICE

Przed piêtnastu laty -27 maja 1995 r -nasz obecny proboszcz ks. Wojciech przyj¹³ z r¹k ks abp T. Goc³owskiego œwiêcenia
kap³añskie. Dla naszej parafii jest to o tyle szczególne, ¿e z tego samego rocznika byli w naszej parafii ks. Jaros³aw i ks. Marcin.
¯ycz¹c ks proboszczowi z okazji tej rocznicy wielu ³ask Bo¿ych i œwiat³a Ducha Œwiêtego prosimy równie¿ o przekazanie tych
¿yczeñ ks. Jarkowi i ks. Marcinowi, którzy jak przypuszczamy maj¹ dobre wspomnienia z naszej parafii.
Przypomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e dziesiêæ dni wczeœniej, czyli 17 maja ks. proboszcz senior – ks. Henryk obchodzi³ 46 rocznicê
przyjêcia œwiêceñ kap³añskich. ¯yczymy ks. Henrykowi jeszcze wielu lat dzia³alnoœci duszpasterskiej w dobrym zdrowiu.
Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e 23 czerwca ks. Bogdan i ks. Seweryn 500-ny ksi¹dz wykszta³cony w Gdañskim Seminarium
Duchownym, bêd¹ œwiêtowali trzeci¹ rocznicê œwiêceñ.
Nie zapominajmy w modlitwach o naszych duszpasterzach.
SZCZÊŒÆ BO¯E JUBILATOM !
WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
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