NR 8(132)

BIULETYN PARAFII P.W. CHRYSTUSA ZBAWICIELA PADZIERNIK 2009
www.zbawiciel.gda.pl

MIESIAC ROZANCA
SWIETEGO
IX Dzieñ Papieski
11. paŸdziernika 2009

ROK KAP£AÑSKI
ŒW. JAN MARIA VIANNEY
POWIEDZIA£:
Im bardziej poznajemy ludzi, tym mniej ich
kochamy. Z Bogiem jest odwrotnie – im bardziej
Go poznajemy, tym gorêcej Go kochamy.
Poznanie to roznieca w duszy tak wielk¹ mi³oœæ, ¿e
dusza nie potrafi ju¿ niczego innego kochaæ i
pragn¹æ – poza Bogiem. Cz³owiek zosta³
stworzony z mi³oœci i dlatego tak bardzo jej
pragnie. Z drugiej strony – jest on stworzeniem tak
wielkim, ¿e nic na tej ziemi nie jest w stanie go
zaspokoiæ. Zadowala siê jedynie wtedy, gdy
zwraca siê ku Bogu. Wyjmijcie rybê z wody, nie
po¿yje. Tak te¿ jest z cz³owiekiem bez Boga.

K¥CIK

SW. PAWLA APOSTOLA
6. EFEZ I LISTY APOSTOLSKIE
Po Soborze Apostolskim Pawe³ jakby dosta³ skrzyde³. Rozpocz¹³ swoje wielkie
podró¿e, godne najciekawszych ekranizacji. Wœród nies³ychanych trudów
przemierza³ tysi¹ce kilometrów l¹dem i morzem, zak³adaj¹c wszêdzie gminy
chrzeœcijañskie. Co wycierpia³ - mo¿e nam najlepiej zilustruj¹ jego w³asne s³owa,
wyznania, które zapisa³ w Liœcie do Koryntian: " Od ¯ydów piêciokrotnie by³em bity
po 40 razów bez jednego. Trzy razy by³em sieczony rózgami, raz kamienowany,
trzykrotnie by³em rozbitkiem na morzu. Czêsto w podró¿ach, w
niebezpieczeñstwach od w³asnego narodu, w niebezpieczeñstwach od zbójców, w
niebezpieczeñstwach od pogan...w pracy i umêczeniu, czêsto na czuwaniu w g³odzie
i pragnieniu."
Odmawiajmy Ró¿aniec!
Na pocz¹tku wiosny 52. roku Pawe³ razem z Tymoteuszem, Pryscyll¹ i Akwil¹
"(...) Ró¿aniec Najœwiêtszej Maryi Panny, który oraz £ukaszem przybywaj¹ do Efezu. Efez jest jednym z miast najczêœciej
pod tchnieniem Ducha Bo¿ego rozwin¹³ siê wymienianych w literaturze staro¿ytnej. Liczy³o ponad 250 tysiêcy mieszkañców.
stopniowo w drugim tysi¹cleciu, to modlitwa Znajdowa³ tu siê jeden z Siedmiu Cudów Œwiata tzw. Artemizjon - œwi¹tynia ku czci
umi³owana przez licznych œwiêtych, a Urz¹d bogini Artemizy. Niezwyk³a budowla: 190 m d³ugoœci i 55 m szerokoœci . Ukoñczona
Lorenzo
“Pok³on pasterzy”
Nauczycielski Koœcio³a czêsto
do Lotto,
niej zachêca.
W przez s³awnego Krezusa, ozdobiona przez Praksytelesa i Fidiasza. Wobec takiego
osi¹gniêcia ówczesny œwiat oszala³, a mieszkañcy Efezu byli oszo³omieni
swej prostocie i g³êbi pozostaje ona równie¿ w wspania³oœci¹ tej œwi¹tyni. W mieœcie by³o pe³no wró¿bitów, flecistów, mimów,
obecnym, trzecim tysi¹cleciu, które dopiero co siê z³otników, sprzedawców, pielgrzymów i ciekawskich oraz ¿ebraków.
zaczê³o, modlitw¹ o wielkim znaczeniu, przynosz¹c¹
Przez trzy lata pobytu w Efezie dozna on wielu osi¹gniêæ, ale i wielu pora¿ek.
owoce œwiêtoœci. Jest ona dobrze osadzona w Nigdzie, przez ca³y czas jego aposto³owania, nie bêdzie przebywa³ tak d³ugo na
duchowoœci chrzeœcijañstwa, które - po dwóch jednym miejscu i podejmowa³ wysi³ków, równie¿ pe³nych ró¿norakich doœwiadczeñ,
tysi¹cach lat - nic nie straci³o ze swej pierwotnej pracuj¹c czêsto, jak sam wyzna³ "we ³zach i wœród prób".
Czuwa³ nad wspólnot¹ chrzeœcijañsk¹. Mno¿¹ siê nawrócenia. Staje w obliczu
œwie¿oœci i czuje, ¿e Duch Bo¿y pobudza je do
zagro¿eñ
pochodz¹cych ze wszystkich stron. Dogl¹da tak¿e s¹siednie gminy
"wyp³yniêcia na g³êbiê", by opowiadaæ œwiatu, a
nawet "wo³aæ" o Chrystusie jako Panu Zbawicielu, chrzeœcijañskie, pisze listy, wysy³a swoich wspólpracowników, gdy s³yszy o
konfliktach i k³opotach.
jako "drodze , prawdzie i ¿yciu" (J14,6), jako "celu
Wtedy napisa³ swoje s³awne listy do Koryntian, a znajdziemy tam miêdzy
historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracaj¹ siê innymi Hymn do mi³oœci z rozdzia³u 13. Absolutna pere³ka literatury staro¿ytnej,
pragnienia historii i cywilizacji (...)"
jak¿e czêsto czytany do dzisiaj podczas mszy œw. œlubnej.
Jan Pawe³ II, "Rosarium Virginis Mariae"
Pocz¹tkowo nawrócenia na chrzeœcijañstwo nie budz¹ niepokoju, z biegiem
Odmawiajmy Ró¿aniec w intencji beatyfikacji czasu, gdy tych nawróceñ jest coraz wiêcej - ludzie z œwi¹tyni Artemidy zaczynaj¹
s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
akcjê przeciwko Paw³owi. Wyró¿nia siê wœród nich niejaki Demetriusz - z³otnik
produkuj¹cy pami¹tki. Podburza kolegów, zaczyna uderzaæ w alarm, ¿e ten nowy
Zapraszamy na nabo¿eñstwo ró¿añcowe w Bóg odbiera im pracê i dochody, a nawet mo¿e upaœæ ca³y majestat bogini Artemidy.
naszym koœciele codziennie od poniedzia³ku do Wrogie ataki siê powtarzaj¹ i ju¿ wiadaomo, ¿e prêdzej czy póŸniej, zakoñcz¹ siê
soboty o godzinie 1730.
uwiêzieniem Paw³a i tak siê rzeczywiœci staje. By³ to rok 55.

We wtorki i czwartki zapraszamy wszystkie
dzieci na Ró¿aniec o godzinie 1630.

Ks. Henryk Bietzke
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Od Wiktorówek poprzez S³awkowski a¿ po Schönfeldspitze (1)
Nie bêdzie to dok³adna relacja z mojej tegorocznej wyprawy. Nie bêdzie to te¿ ¿aden przewodnik po szlakach. Ot – chwila refleksji, kilka
myœli, parê zdjêæ…
Zatem zapraszam w podró¿ górskim szlakiem, który wiedzie przez Tatry Polskie, Tatry S³owackie i Alpy.
„…Jeœli chcesz znaleŸæ Ÿród³o, musisz iœæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj.
Wiesz, ¿e ono musi tu gdzieœ byæ…”
(Jan Pawe³ II)

Góry. . .
Towarzysz¹ mi ju¿ od kilkunastu lat. Odgrywaj¹ w moim ¿yciu
ogromn¹ rolê.
S¹ miejscem wytchnienia, miejscem odnajdywania tego prawdziwie
swojego „ja”, które w codziennoœci tak ³atwo straciæ z oczu, miejscem
odnawiania si³.
S¹ przewodnikami i nauczycielami na drogach ¿ycia.
S¹ w koñcu miejscem Spotkania.
„…Góry jednak – i to jest wspania³e – nie znosz¹ k³amstwa.
Musimy byæ uczciwi równie¿ wobec samych siebie…”
(H.Harrer)
W drodze do Passauer Hutte

Wiktorówki
To tutaj w 1861 roku Matka Bo¿a objawi³a siê przy prastarej kapliczce, obok róde³ka pasterce Marii. Na pami¹tkê tego objawienia
pewien pasterz, genialny artysta, wyrzeŸbi³ z drzewa figurkê Madonny. Nied³ugo przed II wojn¹ górale wybudowali tu ca³kiem spor¹
kaplicê i wtedy te¿ proboszcz z Bukowiny odprawi³ tutaj pierwsz¹ Mszê Œw.
W tym miejscu bardziej ni¿ w jakimkolwiek innym w Tatrach Polskich myœli siê o tych, którzy z gór nie wrócili…
„…Hej, tak kiedyœ na inszym zobaczyæ siê szczycie
i jak teraz oczyma - duchem, patrzeæ w ¯ycie,
w tajemnicy przedwiecznej zagadkê - odkryt¹!...”
(M.Wolska)

Orla Peræ
Przeœliczne marzenie poety - tak nazwa³ Orl¹ Peræ ksi¹dz Gadowski, chc¹c
podkreœliæ rolê, jak¹ wnazwaniu odegra³ poeta Franciszek Henryk
Nowicki. Najoryginalniejszy z tatrzañskich szlaków zaistnia³ bowiem
najpierw w wyobraŸni m³odopolskiego twórcy, a dopiero kilka lat póŸniej,
za spraw¹ ks. Walentego Gadowskiego, przybra³ kszta³t realny.
Pochylam g³owê przed Madonn¹ Zawrack¹. Po chwili ruszam dalej. Na
tym szlaku konieczna jest koncentracja. Dopiero na Prze³êczy Krzy¿ne
mogê odetchn¹æ.
"…¿ycie pe³ne olœnieñ i zachwytów, tyœ wêdrówk¹ najwytrwalsz¹ ku
szczytom..."
(J.Baran)
Joanna Bu³³o
Hala G¹sienicowa

REMINISCENCJE POKONCERTOWE
W dniu 6 wrzeœnia /niedziela/ br. w
naszej parafii podczas mszy œw. o godz.
16.00 modliliœmy siê za ofiary II wojny
œwiatowej, za wszystkich bez wyj¹tku
którzy stracili ¿ycie, zdrowie, bliskich i
ponieœli straszne straty, a zw³aszcza za
nas Polaków i za Polskê. Intencj¹ tak¿e
by³a modlitwa o pokój. Ka¿dy uczestnik
tej mszy œw. , a póŸniej koncertu, modli³
siê oczywiœcie tak¿e za swoich
cz³onków rodziny, którzy przeszli przez
Stutthof lub zginêli w Piaœnicy albo
jakimkolwiek miejscu kaŸni. Treœæ
koncertu nios³a przes³anie ogólne, a
jego zadaniem by³o przypomnieæ o tej
rocznicy, pobudziæ i wzmocniæ uczucia
religijne i patriotyczne, a tak¿e wywo³aæ

Dokoñczenie w nastêpnym numerzei

prze¿ycia artystyczne takie, aby przyjœcie na ten koncert nie by³o
obojêtne i aby coœ w pamiêci zosta³o. Mo¿na dodaæ , ¿e wykonanie
poszczególnych utworów wymaga³o
szczególnej precyzji, odpowiedniej
dynamiki œpiewu oraz odpowiedniej
barwy g³osów, co w muzyce wokalnej ma
szczególne znaczenie.
Œpiewaj¹c takie utwory jak
„Westerplatte” T.Tylewskiego, czy
„Ojcze Nasz” St. Moniuszki czuliœmy
stan napiêcia naszych s³uchaczy. My
chórzyœci tak¿e czuliœmy wzruszenie
s³uchaj¹c naszych solistów. Wiele osób
nie kry³o wzruszenia, a nawet ³ez.
Mo¿emy s¹dziæ, po tych prze¿yciach i
brawach jakimi nas obdarzy³a
publicznoœæ - ¿e koncert by³ nad wyraz
udany.
Konrad Hoga
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Œciesiñski, który na pocz¹tku lat 80-ch pe³ni³ funkcje „pierwszego prezesa
ministrantów”. Wtedy nie zdecydowa³ siê i musia³o min¹æ prawie 20 lat, aby
PAÑSTWO WALDEK I MARZENA ŒCIESIÑSCY decyzjê tê podj¹³.
Rodzina Waldka zwi¹zana jest z Osow¹ od wczesnych lat
Jacy szafarze? Kto to jest? I od razu nadzwyczajni?! Takie pytania
powojennych - po wybudowaniu w latach 50-tych hali sportowej LZS jego
nasuwaj¹ siê z pewnoœci¹ wielu czytelnikom po przeczytaniu nadtytu³u tego
dziadek by³ gospodarzem tego obiektu. Swoj¹ przysz³a ¿onê poznaje
pisania. A poza tym co to za zwyczaj wymieniaæ w tytule najpierw p³eæ
Waldek w r. 1983 w dzia³aj¹cej przy parafii grupie Odnowy w Duchu Œw.
brzydsz¹ – przecie¿ zwyk³a grzecznoœæ wymaga odwrotnej kolejnoœci. Otó¿
Œlub bior¹ w r. 1988 zamieszkuj¹c w domu dobudowanym do domu
od razu wyjaœniam: poniewa¿ w kolejnych pisaniach maj¹ byæ
rodziców Waldka, równie¿ na osiedlu stoczniowym. W tym czasie Marzena,
przedstawiane sylwetki naszych piêciu parafialnych Nadzwyczajnych
jako kwalifikowana pielêgniarka, pracuje w szpitalu Marynarki Wojennej w
Szafarzy Komunii Œwiêtej – Waldek Œciesiñski jest w³aœnie pierwszym
Gdañsku. Wkrótce urodzi siê im córka Maja – aktualnie studentka I r.
przedstawicielem tej pi¹tki, z którym
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego, a 5 lat
przeprowadzam rozmowê. St¹d wymieniam go
póŸniej 2-ga córa Ewelina. Po urlopie
na pierwszym miejscu. Natomiast Marzena jego
macierzyñskim Marzena wraca do pracy jako
¿ona i „stra¿niczka ogniska domowego”, by³a
pielêgniarka, tym razem bli¿ej domu, bo w
równie wa¿n¹ jak on uczestniczk¹ tej rozmowy.
osowskiej szkole podstawowej, gdzie pracuje do
Oboje zna³em jeszcze jako nieletnie pacholêta
2001r. Od kilku lat pracuje z mê¿em w tej samej
jako ¿e mieszkamy od 35 lat w najstarszym
firmie przy pracach biurowo-finansowych.
osowskim osiedlu „Okrêtowiec”. Mo¿e nieco
¯ycie zawodowe Waldka niemal od pocz¹tku
d³u¿ej Marzenê z której rodzin¹ blisko, bo tylko
zwi¹zane by³o z w³asn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,
przez dwa p³oty, s¹siadujemy do dziœ. Z obojgiem
pocz¹tkowo od 1991r z reklam¹, nastêpnie zaœ z
zreszt¹ regularnie spotykam siê teraz na próbach i
handlem tworzywami sztucznymi. T¹ ostatni¹
wystêpach parafialnego zespo³u œpiewaczego
dzia³k¹ zajmuje siê do chwili obecnej jako v-ce
„Allegretto”, poprzednio zaœ zespo³u
prezes firmy handlowej zatrudniaj¹cej
stu
„Przebudzenie”.
kilkudziesiêciu pracowników, z siedzib¹ w
Kto to jest nadzwyczajny szafarz Komunii
Warszawie. Fakt ten wi¹¿e siê z jego czêst¹
Œw.? Otó¿ jest to osoba œwiecka, która zastêpuje
nieobecnoœci¹ w domu, co stara siê
ksiêdza, jako zwyczajnego szafarza, przy
rekompensowaæ rodzinie wspólnie spêdzanymi
udzielaniu Komunii Œw. chorym, ale równie¿, w
weekendami i urlopami, w tym tak¿e dzielon¹ z
okreœlonych warunkach, wiernym w czasie Mszy
Marzen¹ i córkami radoœci¹ œpiewania w zespole
Œw. Szczegó³owe uregulowania w tym zakresie
„ALLEGRETTO”. Mimo doœæ „zabieganego”
przynios³a watykañska instrukcja „Immensae
trybu ¿ycia, a mo¿e w³aœnie dlatego, znajduje
caritatis” z 29 stycznia 1973 r., która da³a
Waldek czas na swoje hobby czyli: ¿agle, narty, a
ordynariuszom miejsca w³adzê do wyznaczania
przede wszystkim ulubiony motocykl Honda
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œwiêtej
Deauvill 600.
spoœród odpowiednich do tego osób. Szafarze
Pomys³ powo³ania nadzwyczajnych szafarzy
nadzwyczajni mog¹ udzielaæ Komunii Œw. sobie,
przy naszym koœciele powsta³ z pocz¹tkiem b.r.
Rodzina
w
komplecie
innym wiernym oraz zanosiæ Najœwiêtszy
Oko³o 50 Kandydatów przez 3 m-ce uczêszcza³o
Sakrament chorym do domu. Swoj¹ pos³ugê
na zajêcia przygotowawcze z ksiêdzem Edmundem Skalskim (raz w
wykonuj¹ tylko wówczas gdy nie ma kap³ana lub diakona; gdy s¹ oni obecni,
tygodniu po 2 godz), zaœ z pocz¹tkiem maja uczestniczy³o w 3-dniowych
ale nie mog¹ tego uczyniæ z powodu pilnego zajêcia duszpasterskiego,
rekolekcjach dla szafarzy i kandydatów do tej pos³ugi. Uroczyste powo³anie
choroby lub podesz³ego wieku, a tak¿e gdy jest tak du¿a liczba wiernych
nowych szafarzy odby³o siê w czerwcu, w katedrze oliwskiej, wraz ze
przystêpuj¹cych do Komunii, ¿e Msza Œw. bardzo by siê przed³u¿y³a lub
œwiêceniami kap³anów, a wiêc w bardzo wznios³ej i wzruszaj¹cej
zachodzi³aby koniecznoœæ udzielania Komunii tak¿e poza Msz¹.
atmosferze.
Pierwsze próby powo³ania nadzwyczajnych szafarzy w naszej parafii
Rozmawia³ i zanotowa³
podj¹³ b. proboszcz i budowniczy koœcio³a ks. Henryk Bietzke jeszcze na
Andrzej Tele¿yñski
pocz¹tku lat 90-tych, niestety nie zakoñczy³y siê one powodzeniem.
Propozycjê tak¹ otrzyma³ równie¿ mój dzisiejszy rozmówca Pan Waldek
Z cyklu: Nasi nadzwyczajni szafarze i ich rodziny

¯YCIE SAKRAMENTALNE
W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(wrzesieñ 2009):
Sakrament chrztu œw. otrzyma³ (³a):
Maja Lewandowicz,
Agata Liedtke,
Micha³ Wyrwin,
Aniela Symaneæ,
Weronika Markowska
Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim
po³¹czyli siê:
Marzena Górecka i Grzegorz ¯ochowski,
Anna Saniewska i Daniel Prusik
Do Pana odszed³:
+ Jerzy Bystry (l.62)

KOLEKTA INWESTYCYJNA
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia konserwacji dachu koœcio³a w dolnej
jego czêœci i ca³ego dachu plebanii a tak¿e potrzeb¹ doœwietlenia prezbiterium i krzy¿a w
centralnej czêœci koœcio³a, zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich parafian o wsparcie
tych przedsiêwziêæ, poprzez ofiary na tacê, w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Bêdzie to
tzw. taca inwestycyjna.
W tym miejscu chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ czcigodnym parafianom za
wszelk¹ pomoc ofiarowan¹ w postaci kolekt niedzielnych, dodatkowych zbiórek na ró¿ne
cele, jak równie¿ indywidualnych, anonimowych darowizn, ale tak¿e dobrych rad. Nasz
koœció³ i ca³a infrastruktura parafialna utrzymywane s¹ tylko i wy³¹cznie dziêki ofiarnoœci
parafian. Jeszcze raz, za wszelk¹ ¿yczliwoœæ okazan¹ do tej pory, jak i t¹ w przysz³oœci,
sk³adam z g³êbi serca p³yn¹ce BÓG ZAP£AÆ! Wszystkich ofiarodawców polecamy opiece
œw. Józefa.
Ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz (z og³oszeñ duszpasterskich z niedzieli 27.wrzeœnia 2009)

AKTUALNE POTRZEBY
PODOPIECZNYCH
PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS
wózek spacerowy, wózek g³êboki,
chodzik dla dziecka, ³ó¿eczko dzieciêce,
ko³dra, koce + kocyk dla niemowlaka,
rêczniki, bielizna osobista mêska ciep³a,
buty mêskie, ciep³e,
artyku³y gospod. domowego – garnki, sztuæce, talerze itp.
Kontakt: telefon 511 – 170 – 172
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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
odcinek 7 /koniec II wojny œwiatowej/
Na koniec Harcerskiej Historii II Wojny Œwiatowej pewna
refleksja przenosz¹ca Czytelnika do nastêpnych odcinków, do
Harcerskiej Historii Powojennej. 45 lat /1944-1989/ to okres
poja³tañskiego poddania Polski pod wp³ywy Rosji Sowieckiej i jej w³adzy
nad narodem polskim za poœrednictwem polskich komunistów i ludzi im
pos³usznych. W pierwszych latach po „wyzwoleniu” przez armiê
radzieck¹ trwa³a praktycznie wojna wyzwoleñcza polskich si³
patriotycznych, uwa¿ana przez wielu za „wojnê domow¹”, z góry skazana
na przegran¹, wobec zdrady polskich interesów narodowych dokonanej
przez aliantów zachodnich. Walkê tê prowadzi³y g³ównie oddzia³y Armii
Krajowej, te które nie us³ucha³y dowódców i nie z³o¿y³y broni. Wœród
nich by³y te¿ grupy harcerzy polskich, którzy nie mogli pogodziæ siê z
now¹ sytuacj¹, bo przecie¿ marzyli o wolnej Polsce i za ni¹ walczyli , a ich
druhowie i druhny ginê³y w niemieckich wiêzieniach i obozach
koncentracyjnych i na barykadach zdradzonego przez „aliantów
wschodnich” Powstania Warszawskiego. Równoczeœnie z t¹
beznadziejn¹ walk¹ podziemn¹ nast¹pi³o coœ dziwnego : w pierwszym
roku po wojnie nast¹pi³ oddolny „wybuch” aktywnoœci
zdemobilizowanych instruktorów, harcerek i harcerzy, m³odzie¿y w
wieku harcerskim. Zanim siê m³oda w³adza komunistyczna PRL-u
zorientowa³a, powsta³ jednolity Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, licz¹cy
/w 1948 r./ ok.300 tyœ.cz³onków i natychmiast rozpocz¹³ oficjaln¹
aktywn¹ dzialalnoœæ w bardzo wielu oœrodkach miejskich i wiejskich,

Z cyklu: Trudne tematy

Nierealna jednoœæ
W du¿ym skrócie o ekumenizmie.
Trudno jest pisaæ o ekumenizmie wiedz¹c, ¿e w ¿yciu
praktycznym parafii rzymsko - katolickiej on w³aœciwie nie istnieje, nie
wliczaj¹c w to oczywiœcie mszy, które siê czasami odbywaj¹ w intencji
,,jednoœci chrzeœcijan”. W³aœciwie to w innych Koœcio³ach
chrzeœcijañskich, czy to z g³ównego pnia protestanckiego (ewangelicko augsburski i ewangelicko – reformowany) czy te¿ prawos³awnego takiej
potrzeby równie¿ w ¿yciu tamtejszych wspólnot te¿ nie widaæ. Przyczyn
takiego stanu rzeczy mo¿e byæ wiele jak np. spora czêœæ protestantów nie
przyjê³a z entuzjazmem dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dominus
Jesus z 2000 r., zredagowanego przez kard. Josefa Ratzingera, obecnego
papie¿a Benedykta XVI, zaœ prawos³awni w Rosji nieprzychylnym okiem
patrz¹ na ,,zagarnianie rz¹du dusz” przez rozbudowuj¹ce siê struktury
koœcielne katolików. Byæ mo¿e przyczyny s¹ zwyczajne. Po prostu,
cz³onek ka¿dego Koœcio³a czy jest katolikiem, czy protestantem, czy
prawos³awnym uwa¿a, ¿e jego ,,wiara” jest jedyn¹ w³aœciw¹, a ca³a reszta
to ,,heretycy”, ,,odszczepieñcy” i ,,innowiercy”, a wiêc samo "z³o", wiêc
po co siê tym w ogóle zajmowaæ. W praktyce taki przeciêtny katolik czy
protestant nie zaprz¹ta sobie tym g³owy, niech siê tym zajmuj¹ ,,wy¿sze
czynniki koœcielne”. Ma racjê. Zajmuj¹ siê tym specjalnie powo³ane
instytucje z poszczególnych Koœcio³ów.
Spróbujmy siê przyjrzeæ temu zjawisku jakim jest ekumenizm.
Pomocne w tym mog¹ byæ portale internetowe, np.: www.ekumenizm.pl,
www.wiara.pl czy www.kosciol.pl, które obserwuj¹ ruch ekumeniczny.
Ci, którzy siê interesuj¹ siê tym zagadnieniem nie powinni mieæ
problemów z odnalezieniem tematyki z tym zwi¹zanej.
S³owo ekumenizm jest pochodzenia greckiego i jest
wieloznaczne. Znaczy ono: zamieszkan¹ ziemiê lub obszar, nasycony
kultur¹ hellenistyczn¹ lub rzymsk¹, czy bêd¹cy w posiadaniu
staro¿ytnego imperium rzymskiego. Obecnie termin ten odnosi siê do
tego wszystkiego co dotyczy d¹¿enia do jednoœci Koœcio³a. Sam zaœ ruch
ekumeniczny, który historycznie zrodzi³ siê w XIX w. w protestantyzmie i
pocz¹tkowo by³ niechêtnie traktowany przez katolicyzm rzymski,
zmierza do przywrócenia jednoœci w chrzeœcijañstwie i ma na celu
wypracowanie postawy nacechowanej szacunkiem i zaufaniem we
wzajemnych relacjach oraz przezwyciê¿anie uprzedzeñ i podejmowanie
wspó³pracy na wielu p³aszczyznach np. kulturowej czy charytatywnej.

przy bardzo silnym poparciu ksiê¿y i pedagogów. Po sfa³szowanych
wyborach w 1947 roku i zlikwidowaniu opozycji /g³ównie Polskiego
Stronnictwa Ludowego Stanis³awa Miko³ajczyka/ komuniœci polscy
przyst¹pili do próby przekszta³cenia tego masowego ruchu m³odzie¿owego
w coœ podobnego do radzieckiej organizacji Pionierów. Nie uda³o siê ! Na
kilka lat ciemnego okresu stalinowskiego Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego po
prostu rozpad³ siê samoczynnie. Poza nielicznymi zdrajcami idea³ów
harcerskich, o których jeszcze bêdzie niechlubne wspomnienie w Historii
Harcerstwa Polskiego, ca³a rzesza instruktorów po prostu siê „rozesz³a”. Ale
Stalin nie by³ wieczny ! Odszed³ w sposób gwa³towny z tego
sponiewiernego przez siebie œwiata w 1953 roku, a w 1956 – po serii
gwa³townych „kontrrewolucji”, m.inn.w NRD, w Polsce /wydarzenia
poznañskie/ i na Wêgrzech, nast¹pi³a „odwil¿”. Nowa komunistyczna ekipa
na Kremlu, w Berlinie, Warszawie i Budapeszcie postanowi³a najpierw
trochê „popuœciæ”, a potem „znormalizowaæ”, przekszta³caj¹c system w
bardziej ludzki, ale kontrolowany. Potem nazwano to „realnym
socjalizmem”. Skorzysta³o z tego „poluzowania” harcerstwo i znów zaczê³y
powstawaæ hufce i dru¿yny. W ramach „normalizacji” pozbyto siê jednak
wielu „starych” instruktorów i przys³ano nowych, mianowanych. Ale o tym
potem. Teraz chcia³bym natomiast przypomnieæ, ¿e po okresie
stalinowskim, w którym przeœladowani byli bezwzglêdnie polscy patrioci z
Armii Krajowej, przypomniano sobie, ¿e m³odzie¿ potrzebuje bohaterów i
pozwolono czciæ pamiêæ Harcerzy poleg³ych w walce z okupantem
hitlerowskim, rownie¿ w Powstaniu Warszawskim. Zaczê³y powstawaæ
zwi¹zki harcerskie im.Szarych Szeregów, a gdzieniegdzie stawiano te¿
pomniki tej bohaterskiej formacji /np. Pomnik Lilijki w Ostrzeszowie
Wlkp./. Nie przypomniano sobie natomiast o Hufcach Polskich.
Wybrano „mniejsze z³o” /dla re¿imu komunistycznego/ ! I tak
/zapomniane Hufce Polskie/ niestety trwa do dnia dzisiejszego.
d.c.n.
Mieczys³aw Czajkowski

Nastawienie katolików rzymskich do ekumenizmu zaczê³o siê
zmieniaæ po Soborze Watykañskim II. Wielkim jego orêdownikiem by³
papie¿ Jan Pawe³ II. Do dziœ oficjalne struktury Koœcio³a rzymsko katolickiego pozostaj¹ wstrzemiêŸliwe, ostro¿ne i krytyczne wobec ró¿nych
form wspó³pracy w ramach miêdzynarodowych i miêdzywyznaniowych
struktur ekumenicznych jak np. do Œwiatowej Rady Koœcio³ów, której
Koœció³ ³aciñski nie jest cz³onkiem. Katolicy pozostaj¹ zaanga¿owani
czynnie w takie miêdzynarodowe inicjatywy jak np. Europejskie Spotkania
M³odych organizowane przez ekumeniczn¹ wspólnotê z Taizé. O tym
interesuj¹cym zjawisku mo¿na pisaæ bardzo d³ugo i szczegó³owo, ale ramy
naszej gazetki na to nie pozwalaj¹. Warto jednak wspomnieæ o paru wa¿nych
datach z historii ruchu ekumenicznego, które mog¹ siê okazaæ wa¿ne dla
katolika: w 1944 r. powstaje ekumeniczna wspólnota Taizé, w 1960 r.
Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan (w 1989 r. przekszta³ca siê w Papiesk¹
Radê Popierania Jednoœci Chrzeœcijan), w 1965 r. odwo³anie anatemy
na³o¿onej na prawos³awie, w 1986 r. Œwiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój w
Asy¿u, w 1999 r. podpisanie w Augsburgu Wspólnej Deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu miêdzy Koœcio³em katolickim a ewangelicko –
augsburskim (luterañskim), w 2000 r. podpisanie w Warszawie Deklaracji o
wzajemnym uznaniu chrztu œwiêtego przez Koœcio³y zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz Koœció³ katolicki, w 2004 r. pierwsze spotkanie
Miêdzynarodowej Wspólnej Komisji Dialogu miêdzy Koœcio³em
Katolickim a Wschodnimi Koœcio³ami Ortodoksyjnymi oraz przyjêcie
pi¹tego wspólnego dokumentu przez Miêdzynarodow¹ Komisjê
Anglikañsko - Rzymskokatolick¹. Jak widaæ po tym krótkim przegl¹dzie
wydarzeñ ruch ekumeniczny ma jeszcze wiele do przejœcia i jest inicjatyw¹
dalej siê rozwijaj¹c¹. Dla katolików zaœ jest to dopiero pocz¹tek. Obecnie
ma siê wra¿enie, i¿ dialog ekumeniczny zosta³ zahamowany.
Mnie jako obserwatorowi tego procesu nasuwa siê pytanie ,,po co
on jest”, skoro praktycznie nie ma on znaczenia dla przeciêtnego
chrzeœcijanina. Przecie¿ sam kontakt z ,,obcym” wywo³uje strach, niepokój
i w¹tpliwoœci, wiêc po co siê spotykaæ, a ,,nu¿ bêd¹ chcieli mnie nawracaæ”.
Mo¿e siê przecie¿ siê narodziæ myœl: ,,a jeœli oni maj¹ racjê”, ,,to nie jest
takie g³upie”. Mo¿na te¿ ulec fascynacji ,,nowoœci¹”. W taki oto sposób
,,tracimy grunt pod nogami” albo te¿ …,,wiarê”. Mnie siê wydaje, ¿e w
gruncie rzeczy chodzi o to, abyœmy spojrzeli na inne wyznania
chrzeœcijañskie jak na sk³adaj¹ce siê ze zwyczajnych ludzi i siê ich nie bali.
Po przejœciu tej bariery moglibyœmy nawi¹zaæ z nimi jakieœ ludzkie relacje.
Sam autor nie jest zaanga¿owany w ¿aden ruch ekumeniczny, a sam artyku³
jest zachêt¹ do zainteresowania siê tematem.
Obraz z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie
Ihnatowicz
Obraz z koœcio³a œw. JózefaMateusz
w Nazarecie
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