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4. ANTIOCHIA I CYPR

Œw. Pawe³ Aposto³ - Koœció³ œw. Piotra i Paw³a Gdañsk

Gwa³towne przeœladowania chrzeœcijan w Jerozolimie przyczyni³y siê do
rozproszenia uczniów Jezusa po ró¿nych miastach basenu Morza Œródziemnego.
Zajrzyjmy dla przyk³adu do Antiochii. Prawdopodobnie diakon Miko³aj (jeden z
Siedmiu) za³o¿y³ tu wspólnotê chrzeœcijañsk¹. Rozpocz¹³ - jak zawsze - od g³oszenia
Dobrej Nowiny wœród ¯ydów. Ju¿ wkrótce zauwa¿y³ jednak, ¿e wielu pogan okazuje
zaskakuj¹co du¿e zainteresowanie nowymi naukami. Powstaje zasadniczy problem,
co maj¹ czyniæ zainteresowani nauk¹ Ewangelii nawróceni ¯ydzi, co z poganami?
foto Wojciech Kapusta
Czy ci ostatni musz¹ przyj¹æ ca³e dziedzictwo i zwyczaje ¿ydowskie, czy te¿ mo¿na
je
omin¹æ?
Echa owych napiêæ docieraj¹ do Jerozolimy. Trzeba wys³aæ tam “œledczego”,
¿eby zbada³ sprawê z bliska. Wybrano Barnabê: “...cz³owieka dobrego i pe³nego
Ducha Œwiêtego i wiary”. Wybrano go, bo pochodzi³ z Cypru, bliskiego Antiochii, a
tak¿e dlatego, ¿e zna³ mentalnoœæ mieszkañców.
Barnaba zabiera siê do roboty zaraz po przyjeŸdzie. Odkrywa u nowo
nawróconych pogan wiarê tak g³êbok¹, ¿e poddaje siê wzruszeniu. Zdaje sobie
sprawê, ¿e sam nie podo³a powierzonej mu misji. Có¿ robi? Przypomina sobie o
O Stworzycielu, Duchu, przyjdŸ,
Szawle, cz³owieku nie tuzinkowym, znienawidzonym przez wielu, ale zupe³nie
NawiedŸ dusz wiernych Tobie kr¹g,
niezwyk³ym! Dopytuje siê o niego, szuka go i znajduje w Tarsie. Na pytanie - kiedy
Niebiesk¹ ³askê zes³aæ racz,
ruszamy - Barnaba odpowiada: jutro.
Szawe³ ma wtedy 35 lat. Zaczyna siê zupe³nie nowy etap w ¿yciu Aposto³a
Sercom, co dzie³em s¹ Twych r¹k.
Narodów. Pierwsze, co zaskoczy³o Szaw³a w Antiochii, to z pewnoœci¹ miano, jakie
nosz¹ teraz bracia w Chrystusie: “chrzeœcijanie”.
Pocieszycielem jesteœ zwan
Przez ca³y rok Szawe³ mieszka z Barnab¹ we wspólnocie charyzmatycznej,
poszcz¹c i modl¹c siê w towarzystwie wspó³wyznawców. Przemawia w synagogach,
I Najwy¿szego Boga dar,
ale równie¿ - to du¿a nowoœæ - w innych punktach miasta, tam, gdzie ludzie zechc¹ go
Tyœ namaszczeniem naszych dusz,
pos³uchaæ. Woli uczyæ, ni¿ chrzciæ. Barnaba przekonuje siê, ¿e dokona³ znakomitego
Zdrój ¿ywy, mi³oœæ, ognia ¿ar.
wyboru. Bez w¹tpienia nawi¹za³a siê te¿ miêdzy nimi d³ugotrwa³a przyjaŸñ. Warto
zaznaczyæ, ¿e na liœcie piêciu g³ównych cz³onków wspólnoty antiocheñskiej, Barnaba
zajmuje pierwsze miejsce, a Szawe³ ostatnie. Nierozstrzygniêty pozostaje jednak
Ty darzysz ³ask¹ siedemkroæ,
spór, czy nowo nawróceni poganie musz¹ przyj¹æ zwyczaje ¿ydowskie, czy nie?
Bo moc z prawicy Boga masz,
I tu przechodzimy do nastêpnego etapu misji naszego bohatera - tam, gdzie
Szawe³ sta³ siê Paw³em. Oto wiosn¹ 45. roku trzech wêdrowców: Barnaba, Szawe³ i
Przez Ojca obiecany nam,
m³ody cz³owiek imieniem Marek, kuzyn tego pierwszego i przysz³a s³awa: autora
Mow¹ wzbogacasz jêzyk nasz.
Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”jednej z Ewangelii, udaje siê do portu w Seleucji, a stamt¹d odp³ywa na Cypr. Na
nowym miejscu, jak zwykle, pierwszy g³os zabiera Barnaba: mówi o Jezusie
cz³owieku, a potem o Jezusie Synu Bo¿ym. Natomiast Pawe³ opiera siê przede
Œwiat³em rozjaœnij nasz¹ myœl,
wszystkim na Biblii. Podkreœla ustêpy zapowiadaj¹ce przyjœcie Mesjasza i twierdzi,
W serca nam mi³oœæ œwiêt¹ wlej
¿e dok³adnie pasuj¹ one do osoby Jezusa
I w¹t³¹ s³aboœæ naszych cia³
Chrystusa; z pewnoœci¹ rozwija i tak jak to zrobi w
Listach - w¹tek Zmartwychwstania, epicentrum
Pokrzep sta³oœci¹ mocy Twej.
jego rozumowania.
Wracajmy jednak do imienia. Tak naprawdê Nieprzyjaciela odpêdŸ w dal
jak wiemy - w Imperium Rzymskim wspó³istnieje
wiele narodów, ludów i jêzyków, st¹d zmiana
I Twym pokojem obdarz wraz,
imienia wystêpuje dosyæ czêsto. Jednak
Niech w drodze za przewodem Twym
najprawdopodobniej Szawe³ zmieni³ imiê z
Miniemy z³o, co kusi nas.
pobudek religijnych. Paulus po grecku znaczy
ma³y. Byæ mo¿e - pomijaj¹c niski wzrost - chcia³
przez to podkreœliæ wobec siebie samego rolê
Daj nam przez Ciebie Ojca znaæ,
s³ugi, nieznacznego wobec nieskoñczonej mocy
Daj, by i Syn poznany by³,
Boga.
Inna decyduj¹ca zmiana: Pawe³ staje siê
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
stopniowo szefem misji. Barnaba widzi
Niech wyznajemy z wszystkich si³.
wyj¹tkowoœæ i wielkoœæ Paw³a i uznaje jego
Amen.
przywództwo i to ca³kowicie bez sprzeciwu.
Hymn brewiarzowy
Ks. Henryk Bietzke
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45 LAT PRACY
DUSZPASTERSKIEJ
Urzêduj¹cy do marca 2008 roku nasz proboszcz ksi¹dz
kanonik Henryk Bietzke zosta³ wyœwiêcony w Pelplinie 17.
maja 1964 roku. Trzy lata pracowa³ jako wikariusz w wiosce
Wygoda na Kaszubach, potem duszpasterzowa³ w Gdyni w
parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Formalny dekret
biskupa pelpliñskiego na zorganizowanie naszej parafii i
budowê koœcio³a otrzyma³ 1. lipca 1980 roku, a
proboszczem ksi¹dz Henryk zosta³ ustanowiony 1. wrzeœnia
1980 roku.
Ju¿ 14. wrzeœnia 1980 roku na r¿ysku pola darowanego
pod budowê koœcio³a, przy o³tarzu polowym odprawiona
zosta³a przez ks. Henryka pierwsza Msza œw. w naszej
parafii, a w budowanej trzy miesi¹ce kaplicy odprawiono w
tym¿e roku pierwsz¹ pasterkê.
Dwadzieœcia osiem lat trudu przy tworzeniu wspólnoty
parafialnej i budowie koœcio³a, wiele dokonañ w pracy
duszpasterskiej. Pozosta³, po przekazaniu parafii, jako nasz
duszpasterz .
Prosimy Boga Wszechmog¹cego w dniu 45.
Jubileuszu Kap³añstwa, by mu b³ogos³awi³ na najd³u¿sze
lata w jego kap³añskiej pos³udze ludowi Bo¿emu, który
ukocha³ i któremu s³u¿y³ jako proboszcz.
Szczêœæ Bo¿e.

Ksi¹dz Henryk Bietzke w czasie po¿egnalnej Mszy œw. 23.03.2008r.

PIERWSZA ROCZNICA
Z miesiêcznym opóŸnieniem (co wynik³o z ma³ej objêtoœci naszego
biuletynu) przypominamy, ¿e w koñcu marca min¹³ rok pracy
duszpasterskiej ksiêdza Wojciecha, nowego proboszcza naszej parafii.
23. marca 2008 w czasie Mszy œw o godz. 12 uroczyœcie po¿egnaliœmy
naszego dotychczasowego proboszcza ks. HENRYKA BIETZKE, który
przeszed³ na „czynn¹ emeryturê”, a tydzieñ póŸniej czyli 30. marca 2008
powitaliœmy nowego proboszcza ks. WOJCIECHA TOKARZA. I w ten
sposób zmiana pokoleniowa mia³a miejsce równie¿ w naszej parafii. Z ks.
Henrykiem wielu z nas z¿y³o siê przez minione 28 lat. Czas jednak p³ynie
nieub³aganie i trzeba by³o siê z faktem zmiany pogodziæ.
Nowy proboszcz w sposób naturalny wdro¿y³ pewne modyfikacje w
¿yciu parafii. Z okazji rocznicy mo¿e warto uzmys³owiæ sobie jakie to s¹
zmiany, nie wdaj¹c siê oczywiœcie w ¿adne oceny, gdy¿ te wiadomo s¹
bardzo subiektywne i mo¿e ich byæ tyle, ilu parafian. Popatrzmy wiêc co siê
zmieni³o:
- w porz¹dku nabo¿eñstw dnia powszedniego wprowadzono
dodatkow¹ Mszê œw o godz. 7.15;
- w niedzielnym porz¹dku Mszy œwiêtych wprowadzono, pocz¹tkowo
tylko na sezon wakacyjny, ale pozostawiono na sta³e, Mszê œw o godz. 20;
- aby u³atwiæ parkowanie samochodów przed koœcio³em pocz¹tek
po³udniowej Mszy œw przesuniêto o pó³ godziny czyli na godz. 12.30;
- sakrament chrztu udzielany jest raz w miesi¹cu w terminie z góry
okreœlonym w czasie dodatkowej Mszy œw o godz. 13.30; przyjêto równie¿
praktykê duszpasterskich spotkañ z rodzicami chrzestnymi w przeddzieñ
terminu udzielenia sakramentu;
- nowenna do Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy sprawowana jest
przy o³tarzu MBNP w œrody tylko po Mszach œw o godz. 8 oraz 18; nale¿y
przypomnieæ, ¿e nowy wystrój o³tarza MB Nieustaj¹cej Pomocy to
po¿egnalny akcent ks. Henryka;

- w praktykach modlitewnych wyeksponowano dni eucharystyczne
czyli pierwsze czwartki, pi¹tki i soboty miesi¹ca. Dni te wyró¿niaj¹ siê
wystawieniem i adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu, a sobota
modlitewnym skupieniem ku czci Niepokalanego Serca Maryi;
- jako pami¹tka misji o Bo¿ym Mi³osierdziu w ka¿dy pi¹tek o godz.
15 czciciele Bo¿ego Mi³osierdzia spotykaj¹ na wspólnym odmawianiu
nowenny; w okresie Wielkiego Postu po koronce mo¿na by³o uczestniczyæ
w Drodze Krzy¿owej koñcz¹cej siê udzieleniem Komunii Œw.;
- w pracy Biura Parafialnego przyjêto jako zasadê obecnoœæ
duszpasterza w godzinach pracy biura;
- figurki w tradycyjnym ¿³óbku wystawianym przy o³tarzu w okresie
Bo¿ego Narodzenia “uros³y” czyli powiêkszy³y siê;
- wprowadzone zosta³o œpiewanie godzinek o Niepokalanym
Poczêciu NMP w niedzielê przed Msz¹ œw o godz. 7.30;
- gra organów towarzyszy ka¿dej Mszy œw. przez ca³y tydzieñ;
- wystrój prezbiterium wzbogaci³ siê o obraz œw Józefa; obraz zosta³
namalowany na zamówienie ks proboszcza i umieszczono na nim
elementy “osowskie” - jezioro, górka i lasek (pomijam teologiczne
elementy obrazu, aby nie pope³niæ b³êdu w opisie);
- w okresie Wielkiego Postu nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej
sprawowane by³y zarówno po porannej Mszy œw. jak i po Mszach
wieczornych;
- i jeszcze taki drobiazg jak zmiana usytuowania konfesjona³ów.
Pewnie da³oby siê wskazaæ jeszcze sporo innych zmian, na pewno
mniej rzucaj¹cych siê w oczy przeciêtnemu parafianinowi. Dlatego te¿
nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e ks. proboszcz wybaczy przeoczenia czy
pominiêcia w tym zestawieniu.
¯yczymy, aby Pan Bóg ksiêdzu proboszczowi b³ogos³awi³ i sprawi³,
¿e wprowadzi jeszcze wiele po¿ytecznych nowoœci w ¿yciu naszej parafii.
AB.

CYKL NABO¯EÑSTW
FATIMSKICH
W œrodê 13 maja zainaugurowano w naszej parafii Nabo¿eñstwa Fatimskie.
Du¿a grupa parafian przyby³a na Mszê œw. o godz. 19.30, któr¹ odprawi³ i
homiliê wyg³osi³ ks. dr Tomasz Czapiewski, archidiecezjalny konserwator
zabytków i znany poeta.
Nastêpnie ksi¹dz Czapiewski z naszymi duszpasterzami poprowadzi³
ró¿aniec, którego pierwsz¹ i pi¹t¹ tejemnicê odprawiono w koœciele, a trzy
tajemnice w procesji wokó³ œwi¹tyni. Cztery panie nios³y piêknie odnowion¹
figurê Matki Boskiej Fatimskiej (na zdjêciu z prawej). Po procesji ró¿añcowej,
ju¿ wewn¹trz koœcio³a, odprawiono nabo¿eñstwo majowe, a na zakoñczenie tych
wspania³ych nabo¿eñstw odœpiewano Apel Jasnogórski.
Cykl szeœciu nabo¿eñstw fatimskich bêdzie odprawiany w naszej parafii
ka¿dego 13. dnia miesi¹ca. Cieszymy siê, ¿e wzbudza on w naszej parafii du¿e
zainteresowanie.
JJ

Foto: ks. Bogdan
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OBRZEZANY BRAT
Krótko o ¯ydach w Koœciele
Ortodoksyjny rabin Marc Stern nazywa judaizm religi¹
monoteistyczn¹, która jest sposobem ¿ycia zak³adaj¹cym, ¿e ¯yd przez ca³y
dzieñ jest podporz¹dkowany Bogu, Jego przykazaniom i zakazom.
S³owo judeochrzeœcijañstwo, zdaniem jezuity Jeana Daniélou, w jego
podstawowej pozycji na ten temat-mo¿e byæ rozumiane jako: 1. ¯ydzi,
którzy uznali Jezusa za proroka lub mesjasza i stanowi¹ grupê poœredni¹
miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami (np. ebionici); 2. chrzeœcijañska wspólnota
z Jerozolimy, zdominowana przez Jakuba i jego idee (absolutnie
ortodoksyjne); 3. pewna forma chrzeœcijañskiej myœli, która wyra¿a siê w
ramach zapo¿yczonych z judaizmu. Wspó³czesny egzegeta dr hab.
Bogus³aw Górka, prof. UG, w swoim eseju w nastêpuj¹cy sposób opisuje to
,,drugie p³uco” staro¿ytnego chrzeœcijañstwa:
,,Chrzeœcijañstwo pierwotne pojawia siê na arenie dziejów jako ga³¹Ÿ
w pniu judaizmu, czyli jako judeochrzeœcijañstwo. Ecclesia
judeochrzeœcijañska, maj¹c œwiadomoœæ odrêbnoœci (Dzieje Ap. 2,46),
nawet po osi¹gniêciu instytucjonalnej samodzielnoœci, egzystuje w cieniu
Œwi¹tyni i pod parasolem Synagogi.
(…) Ecclesia pierwotna, ¿yj¹ca w przeœwiadczeniu, ¿e orêdzie
Ewangelii zosta³o przeznaczone w pierwszej kolejnoœci dla ¯ydów, energiê
misyjn¹, która sprowadza³a siê do wizytacji synagog, koncentruje na
ewangelizacji wyznawców judaizmu w Palestynie i w diasporze.
Jeœli chodzi o afiliacjê pogan, to od zarania przeprowadza j¹ na
pierwszym etapie zgodnie z praktyk¹ prozelityzmu ¿ydowskiego:
zachowanie tradycji pokarmowych i obrzezanie. Potem nastêpuje
wtajemniczenie w osobê Jezusa jako Mesjasza i Syna Boga. Wprawdzie
bardzo wczeœnie ochrzczono nieobrzezanego prozelitê z dworu królowej
Etiopii (Dzieje Ap. 8,26-40), a nawet poganina Korneliusza (Dzieje Ap.
10,1-11,18) z czego musia³ siê Piotr t³umaczyæ przed aposto³ami, niemniej
jednak obydwa wypadki traktowano jako rozwi¹zania wyj¹tkowe, nie zdaj¹c
sobie sprawy z konsekwencji ich precedensów”.
W ³onie judeochrzeœcijañstwa powsta³y ksiêgi Nowego Testamentu
kanoniczne i niekanoniczne oraz istnia³a inicjacja chrzeœcijañska
(wprowadzanie w chrzeœcijañstwo), któremu poddawali siê katechumeni
(gr. 'nauczani'; chc¹cy staæ siê chrzeœcijanami), którzy to byli kandydatami
do przyjêcia chrztu.
Przejawy wrogoœci wobec wspólnot ¿ydowskich pojawi³y siê w
diasporze w Asyrii, Babilonii, Medii i górnym Egipcie od V w. p. n. e.
Ustawy cesarskie z V w. n. e., które to zapewnia³y ochronê prawn¹ i
administracyjn¹ w cesarstwie rzymskim (utrzymuj¹c przywileje przyznane
w czasach republikañskich) ,,marginalizowa³y znaczenie gminy
[¿ydowskiej], ogranicza³y jej swobody obywatelskie i ekonomiczne,
przeciwdzia³a³y niekontrolowanemu jej rozwojowi poprzez zakaz
ma³¿eñstw mieszanych i propagowania judaizmu czy budowy nowych a
nawet rozbudowy starych synagog. Prowadzi³o to do odseparowania i
zamkniêcia wyznawców judaizmu w murach swoistego getta w przestrzeni
¿ycia publicznego i w takiej postaci wchodzi on w œredniowiecze”. W
konsekwencji czego dochodzi do kresu koegzystencji judaizmu i
chrzeœcijañstwa, a w nastêpnej kolejnoœci do stanu izolacji a nastêpnie
wrogoœci na wiele stuleci, która przenikaæ bêdzie niemal wszystkie sfery
¿ycia publicznego.
Judeochrzeœcijañstwo znika z mapy dziejów po drugiej po³owie IV w.
Jan Pawe³ II w Liœcie Apostolskim z okazji 50-tej rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej z 27 sierpnia 1989 r. napisa³ i¿: ,,Pragnê w tym miejscu z
ca³¹ stanowczoœci¹ powtórzyæ, ¿e wrogoœæ lub nienawiœæ do judaizmu
pozostaje w ca³kowitej sprzecznoœci z chrzeœcijañsk¹ wizj¹ godnoœci
cz³owieka”. Zaœ w Telegramie do Komisji Koordynacyjnej Organizacji
¯ydowskich RP z 6 kwietnia 1993 r.: ,,Jest zatem konieczne, byœmy jako
chrzeœcijanie i ¯ydzi stali siê najpierw b³ogos³awieñstwem dla siebie
nawzajem. Nast¹pi to, je¿eli bêdziemy zjednoczeni w obliczu wielorakiego
z³a, które nadal nam zagra¿a: wobec obojêtnoœci i przes¹dów, a tak¿e wobec
przejawów antysemityzmu”. Do Centralnej Rady ¯ydów w Berlinie 12
czerwca 1996 r. skierowa³ te oto s³owa: ,,Przez swoje powo³anie i sw¹
historiê naród ¿ydowski jest w szczególny sposób wybrany, aby ca³emu
rodzajowi ludzkiemu g³osiæ zbawcz¹ wolê Boga”.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, i¿ od roku 1996 istnieje w Polsce
Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, zaœ od roku 1997 Episkopat Polski
ustanowi³ Dzieñ Judaizmu w Koœciele Katolickim. W Trójmieœcie dzia³a
Gmina Wyznaniowa ¯ydowska (mieszcz¹ca siê w Gdañsku przy ulicy
Partyzantów 7; bêd¹ca fili¹ Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w
RP) oraz Niezale¿na Gmina Wyznania Moj¿eszowego w RP te¿ w Gdañsku.
Po siêgniêciu w zapomnian¹, w przestrzeni publicznej, przesz³oœæ
chrzeœcijañstwa zjawisko antysemityzmu wydaje siê czymœ obcym
cz³onkom Koœcio³a Rzymskiego.

3
W artykule moim abstrahowa³em od rozpatrywania antysemityzmu
oraz judaizmu w kategoriach ideologiczno-politycznych zaistnia³ych w
dwudziestu wiekach historii.
Mateusz Ihnatowicz ( mateuszIhnatowicz@interia.pl )
Od Redakcji:
Sprawê relacji katolicko-¿ydowskich schrakteryzowa³ w sposób
lapidarny ksi¹dz profesor Waldemar Chrostowski, wybitny biblista, w
wywiadzie dla tygodnika Najwy¿szy Czas (nr.51-52 Grudzieñ 2008r.).
Fragment ten zamieszczamyponi¿ej.
(…) Sobór Watykañski II (1962-1965), wraz z otwarciem na inne
religie, postawi³ Koœció³ wobec ogromnego wyzwania. Powsta³a
koniecznoœæ wypracowania nowej, lecz zakorzenionej w Piœmie Œwiêtym
oraz w d³ugiej katolickiej tradycji, chrzeœcijañskiej teologii innych religii. Z
jednej strony, chc¹c pozostaæ sob¹, musimy powtarzaæ podstawowe
sformu³owania wyznania wiary, do których nale¿y prawda, ¿e „tak Bóg
umi³owa³ œwiat,¿e Syna swego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”. Jezus Chrystus zbawi³ ca³¹ ludzkoœæ i
ka¿dego cz³owieka! Zbawi³ lud Bo¿ego wybrania, który w czasach Starego
Testamentu na Niego œwiadomie lub mniej œwiadomie czeka³, a tak¿e
wszystkich ludzi, którzy wyznaj¹c rozmaite bóstwa, okazywali siê otwarci
na „Nieznanego Boga”.
Paradoks polega na tym, ¿e gdy d³ugo oczekiwany Mesjasz przyszed³
na ziemiê, uznali Go i przyjêli w wiêkszej liczbie dawni poganie ni¿
wyznawcy jedynego Boga, czyli lud przymierza, to znaczy Izrael. W
pewnym sensie ten paradoks trwa do dzisiaj. G³ównym zadaniem, jakie stoi
przed Koœcio³em i chrzeœcijanami, jest poprawne teologicznie okreœlenie siê
wobec innych, tak¿e wobec wyznawców judaizmu, które wyrazi nasze
dobre nastawienie, szacunek i wolê wspó³pracy, ale w ¿adnym wypadku nie
stanie siê kana³em do rozmywania naszej to¿samoœci ani do siania niechêci,
nienawiœci czy wrogoœci. Skoro istnieje prawda przez ma³e „p”, to istnieje
Prawda przez du¿e „P”. Je¿eli istnieje Prawda, czyli Bóg, to musi istnieæ
jasna logiczna i wspólna droga zbawienia, którego On nam udziela. Gdyby
wszystkie religie mia³y racjê, znaczy³oby to, ¿e ¿adna religia nie ma racji.
Przecie¿ ró¿ne religie oferuj¹ rozmaite systemy teologiczne i etyczne. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e twierdzenia, które siê nawzajem wykluczaj¹ i sobie
przecz¹, s¹ jednakowo prawdziwe. Nie trzeba uzasadniaæ, ¿e dotyczy to
równie¿ wizerunku Boga. Wcielenie Syna Bo¿ego œwiadczy, ¿e Bóg jest
jedyny, ale nie jest, mówi¹c po ludzku, samotny. Jezus Chrystus objawia
prawdê o bogactwie wewnêtrznego ¿ycia Boga, który jest Ojcem i Synem, i
Duchem Œwiêtym.
Nasze relacje z wyznawcami judaizmu s¹ szczególnie trudne. Obie
religie - chrzeœcijañstwo i judaizm rabiniczny - wyros³y z jednego pnia,
którym jest religia biblijnego Izraela, zaœ jej œwiadectwo stanowi Stary
Testament. Judaizm nie jest wiêc religi¹ Starego Testamentu! Jest religi¹,
która ukszta³towa³a siê na bazie Starego Testamentu, lecz w du¿ej mierze
tak¿e w konfrontacji i w opozycji wobec chrzeœcijañstwa i Koœcio³a.
Wypracowanie pog³êbionej katolickiej teologii judaizmu jest tym
trudniejsze, ¿e po obydwu stronach mamy elementy konfrontacyjne,
wyra¿aj¹ce zastarza³e urazy, napiêcia i uprzedzenia. Mimo to, a w³aœnie
dlatego, wysi³ek dialogu trzeba podj¹æ i jest to zadanie dla nas i dla
wszystkich nastêpnych pokoleñ chrzeœcijan i wyznawców judaizmu. (…)
Niezwykle obszernie, na temat relacji katolicko-¿ydowskiej, ksi¹dz
profesor Waldemar Chrostowski
wypowiada siê w wywiadzie,
który
z nim przeprowadzili
Grzegorz Górny i Rafa³ Tichy w
wydawnictwie FRONDA w roku
2009. W tej pasjonuj¹cej ksi¹¿ce
ksi¹dz profesor zdecydowa³ siê na
wielow¹tkow¹, z³o¿on¹ i trudn¹
rozmowê o dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskim w Polsce.
Wybitny biblista opowiada o
swoim zaanga¿owaniu w ten
dialog. Mówi o jego przebiegu i
przedstawia okolicznoœci licznych
g³oœnych wydarzeñ, jak np.
konflikt o Karmel w Oœwiecimiu
czy spór o krzy¿ na ¯wirowisku. W
bibliografii ks. profesora,
poœwiêconych problematyce
dialogu, jest 551 pozycji, które
ukaza³y siê drukiem w latach od
1987 do koñca 2008 roku.
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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.4 / II wojna œwiatowa /
Napaœæ Niemiec hitlerowskich na Polskê 1 wrzeœnia 1939 r.
zaskoczy³a czêœciowo polskie harcerstwo, uwik³ane- g³ównie w pionie
mêskim- w mniejsze lub wiêksze konflikty ideologiczne i personalne
kadry dowódczej. Tylko pion ¿eñski ZHP ju¿ w 1938 roku przygotowa³ i
wprowadzi³ w ¿ycie koncepcjê Pogotowia Wojennego, wyodrêbniaj¹c
starsze dziewczêta, wraz z oddzielnym /tajnym/ kierownictwem, w
odrêbn¹ strukturê organizacyjn¹ na okres wojny. Pion mêski ZHP dopiero
27 wrzeœnia 1939 roku, w murach oblê¿onej Warszawy improwizowa³
Pogotowie Wojenne. Szare Szeregi zosta³y powo³ane w warunkach
wojennych, które uniemo¿liwi³y pe³ny ich legalizm, gdy¿ nie mog³a siê
ju¿ zebraæ Rada Naczelna ZHP w statutowo reprezentatywnym sk³adzie.
“Szare Szeregi powo³ano zatem decyzj¹ grupy wybitniejszych
instruktorów /T.S. “Refleksje...”/. Pierwszym ich Naczelnikiem zosta³
/wtedy utajniony/ 24-letni instruktor Chor¹gwi Wielkopolskiej hm.Florian Marciniak. Od kierownictwa zosta³ na tym spotkaniu niestety
odsuniêty przedstawiciel frakcji narodowo-katolickiej, hm. Stanis³aw
Sedlaczek, starszy ju¿ wiekem pierwszy Naczelnik Harcerzy ZHP II RP.
W tej sytuacji dh Sedlaczek i jego koledzy powo³ali w³asn¹ sieæ

INFORMACJE PARAFIALNEJ
CARITAS
Parafialny Zespó³ CARITAS informuje, ¿e ze skarbonek
Ja³mu¿ny Wielkopostnej zebrano w bie¿¹cym roku kwotê
7430 z ³. Serdeczne BÓG ZAP£AÆ wszystkim, którzy trud
wielkopostnych wyrzeczeñ wyrazili wymiern¹ pomoc¹
potrzebuj¹cym z naszej parafii. Trzeba nadmieniæ, ¿e œrodki
zebrane w ramach tej akcji pozostaj¹ w ca³oœci do dyspozycji
Parafialnej CARITAS.
Ze œrodków pozyskanych przez PZ CARITAS w
KWIETNIU 2009 zosta³y pokryte koszty:
1325 z³ op³aty za do¿ywianie (obiady) dzieci w szkole
podstawowej,
80 z³ na pomoc w sprawach zwi¹zanych z utrzymaniem
zdrowia (zakup leków, okularów itp),
400 z³ dop³ata do kosztów rehabilitacji dwojga osób w
parafii,
50 z³ na zakup ¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych z naszej
parafii
300 z³ kwartalna wp³ata na pomoc dzieciom w Afryce
(MAITRI),
300 z³ dop³ata do kosztów ogrzewania dla jednej z rodzin.
Z okazji Niedzieli Palmowej Rodzina Ró¿añcowa oraz PZ
C A R I T A S
przygotowa³y i
rozprowadzi³y
wœród parafian
wi¹zanki palm.
Zebrane przy
tym ofiary w
wyso-koœci 1900
z³ przekazano na
potrzeby Hospicjum Œw
J ó z e f a w
Sopocie oraz na
obraz œw Józefa
w naszej œwi¹tyni.
Ponadto
zakupiono œrodki higieny
osobistej i ¿ywnoœæ dla bezdomnych.

konspiracyjn¹- niezale¿ne “Harcerstwo Polskie”, zwane te¿
Hufcami Polskimi. Przez ca³y niemal okres wojny toczy³y siê rozmowy,
które mia³y na celu po³¹czenie Szarych Szeregów i Hufców Polskich. Obie
organizacje wesz³y w sk³ad AK i by³y uznawane tak przez Rz¹d Polski i jego
Delegaturê w Kraju, jak i przez Naczeln¹ Radê ZHP w Londynie.
Ze wzglêdu na warunki wojenne wszyscy harcerze nie znaleŸli siê
bezpoœrednio w w/wym. organizacjach, ale wiêkszoœæ /starszych/ harcerzy
niezrzeszonych walczy³o w innych oddzia³ach Armii Krajowej i
Narodowych Si³ Zbrojnych. Pierwsi Naczelnicy obu w/wym.tajnych
organizacji harcerskich zostali ju¿ w pierwszych latach okupacji
aresztowani przez hitlerowców i po torturach zamordowani. Floriana
Marciniaka w Szarych Szeregach zast¹pi³ hm Wladys³aw Broniewski“Orsza”, a Stanis³awa Sedlaczka /zgin¹³ w obozie koncentracyjnym w
Oœiêcimiu w 1941 r./ w Hufcach Polskich zast¹pi³ hm prof. Witold Sawicki “Jerzy”, “Andrzej”, “Tolek”.
Wszyskie harcerki i wszystkich harcerzy, w okresie okupacji, tak jak
przed wojn¹ obowi¹zywa³o Prawo Harcerskie, s³u¿ba Bogu, OjczyŸnie i
BliŸnim. Obok pracy ideowo-wychowawczej przechodzili szkolenie
wojskowe w ramach Armii Krajowej /NOW/ w szko³ach podchor¹¿ych, na
kursach podoficerskich, kursach nauki o broni, ³¹cznoœci, wywiadu,
pionierskich /saperskich i minerskich/, sanitarnych, kwatermistrzowskich.
Brali udzia³ w kolporta¿u prasy konspiracyjnej, ma³ym sabota¿u, s³u¿bie
³¹cznoœci i wywiadowczej, w produkcji materia³ów wybuchowych i
zapalaj¹cych. Starsi brali udzia³ w akcjach dywersyjnych.
Kilka szczególnych akcji oraz udzia³ w Powstaniu Warszawskim
opiszê w nastêpnym odcinku.
Mieczys³aw Czajkowski

ICH PIERWSZA KOMUNIA
W dniach 16 i 17 maja w naszej parafii 77 dzieci, przygotowanych przez
ksiêdza Bogdana Pulczyñskiego, przyst¹pi³o do I Komunii Œwiêtej. W sobotê by³a to
grupa 17 dziewcz¹t i 29 ch³opców, a w niedzielê 15 dziewcz¹t i 16 ch³opców. W
piêknie udekorowanym górnym koœciele pierwszokomuniœci spotykali siê przez
ca³¹ oktawê.

Foto: F. Najbar

Foto: F. Najbar

Zdjêcie grupowe z soboty 16.05.2008
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