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BOZE
NARODZENIE

Fresk w Bazylice Bo¿ego Narodzenia w Betlejem

BÓG NIE UDAWA£
CZ£OWIEKA
Bóg, staj¹c siê cz³owiekiem, a wiêc tak¿e
cia³em, staje siê nim naprawdê. On nie robi dla
nas teatrzyku, przedstawiaj¹c siê jako s³aby,
bezradny, tylko naprawdê taki jest. Bóg, staj¹c
siê cz³owiekiem, staje siê dla nas bardziej
zrozumia³y we wszystkich swoich ludzkich
atrybutach. Mo¿emy byæ wobec Niego
opiekuñczy, mo¿emy Go obj¹æ, przytuliæ,
obroniæ.
Dlatego w³aœnie bliskie jest mi
chrzeœcijañstwo. Bo jako jedyna religia mówi,
¿e Bóg staje siê w³aœnie naszym bratem. Nie
udawa³ On cz³owieka, podobnie jak nie udawa³
dziecka, narodzenia, œmierci. On naprawdê jest
cz³owiekiem, i co wiêcej, nie przesta³ nim byæ w
momencie Zmartwychwstania.
Ernest Bryll, poeta

GRUDZIEÑ 2008

WIECZERZA WIGILIJNA
w Koœciele Domowym
Jest to starodawny polski zwyczaj: “po zachodzie s³oñca i ujrzeniu
pierwszej gwiazdy na niebie, zgodnie z praktyk¹ dawnych chrzeœcijan,
spo¿ywa siê obiad postny z³o¿ony z tradycyjnych potraw”. Jest to uroczysta
wieczerza wigilijna. Ma ona charakter œciœle rodzinny, a charakteru
religijnego nadaje jej zwyczaj ³amania siê op³atkiem oraz obrzêdy religijne,
których forma mo¿e byæ ró¿na.
P roponujemy, aby wokó³ odpowiednio udekorowanego i nakrytego do
wieczerzy sto³u, zgromadzi³a siê rodzina. Na œrodku sto³u umieszczone jest
siano, a na nim po³o¿ona Ksiêga Pisma Œwiêtego, otwarta na Ewangelii œw.
£ukasza rozdzia³ 2. Obok Pisma ustawiamy œwiecê odœwiêtnie udekorowan¹.
Symbolizuje ona w rodzinie obecnoœæ Chrystusa, który przyszed³ na ziemiê
jako “Œwiat³oœæ œwiata”.
Wszyscy stoj¹, a najstarsza osoba z rodziny (prowadz¹cy) zapala
œwiecê i mówi:
Oto Œwiat³oœæ, która w noc dzisiejsz¹ przysz³a na ziemiê, by rozproszyæ
ciemnoœæ grzechu.
Pozostali: Bogu niech bêd¹ dziêki.
Prowadz¹cy: W imiê Ojca+i Syna+i Ducha Œwiêtego.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy odczytuje z Ewangelii œw. £ukasza tekst z rozdzia³u 2 w. 1 do 20
lub mówi:
“Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego
narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan” (£k 2,10-11) - takie s³owa skierowa³ Anio³ do pasterzy w
noc Bo¿ego Narodzenia. S³owa te skierowane s¹ równie¿ do nas
wszystkich.
Prowadz¹cy: Módlmy siê: Bo¿e, Ojcze Mi³osierdzia, spraw, aby nasza
rodzina zosta³a umocniona ³ask¹ narodzenia Twojego Syna Jezusa
Chrystusa. Który ¿yje i króluje z Tob¹ w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg
przez wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Wszyscy: Ojcze nasz …Amen.
Prowadz¹cy: Panie Jezu Chryste, który jako Dzieciê uœwiêci³eœ ¿ycie
rodzinne, pozostañ w naszym domu i zajmij z nami miejsce przy stole
b³ogos³awi¹c te dary, które z Twojej dobroci przygotowaliœmy na stó³
wigilijny. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy: Prze³amiemy siê teraz op³atkiem, który nam przypomina
Cia³o Chrystusa - pokarm niebieski i Jego bezgraniczn¹ mi³oœæ do nas.
Nastêpnie wszyscy ³ami¹ siê op³atkiem przekazuj¹c sobie znak mi³oœci i
pokoju. Po wieczerzy œpiewamy kolêdy, s³uchamy p³yt i audycji o tematyce
Bo¿ego Narodzenia. Niech ten wieczór bêdzie ciep³y, mi³y i pe³en radoœci!

Wci¹¿ z nowym zdumieniem, radoœci¹ i nadziej¹
patrzymy na nowo narodzonego Jezusa, który przychodzi na
œwiat, by daæ œwiadectwo Bo¿ej Mi³oœci - Mi³oœci Mi³osiernej.
Na Œwiêta Jego Narodzenia Redakcja ¿yczy wszystkim
Parafianom i Duszpasterzom pokoju serca potrzebnego do
przyjêcia tej prawdy, ¿e Jezus jest Królem mi³oœci i jest nasz¹
najwiêksz¹ nadziej¹.
Niech Bo¿a Dziecina zagoœci w naszych sercach, w
naszych domach, we wspólnotach i w ca³ej naszej OjczyŸnie w
Roku Pañskim 2009.
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Ojcze", co zbli¿y³o nas do siebie i pozwoli³o prze¿yæ g³êboko ten czas i
intencje, z którymi pielgrzymujemy po Ziemi Œwiêtej.
Niezapomnianych wzruszeñ dostarcza mi Msza Œwiêta w Koœciele
W dniach od 11.10 do 18.10 2008r.wraz z liczn¹ grup¹ Parafian z
naszego Koœcio³a p.w. Chrystusa Zbawiciela odby³am Pielgrzymkê do Wniebowziêcia NMP, gdzie gor¹co polecam moje intencje Matce Bo¿ej oraz
Ziemi Œwiêtej i Jordanii, do miejsc, gdzie przesz³oœæ miesza siê z Msza Œwiêta na Górze Oœmiu B³ogos³awieñstw nad samym brzegiem Jeziora
teraŸniejszoœci¹, gdzie mieszaj¹ siê religie i kultura i gdzie Bóg Galilejskiego. ¯ywy udzia³ w Mszach Œwiêtych sprawia, ¿e w sposób
przemawia do wszystkich. Celem Pielgrzymki by³o nawiedzenie miejsc naoczny odczuwam wielkoœæ wydarzeñ i miejsc, które nawiedzamy.
G³êbokim prze¿yciem by³a dla mnie Droga Krzy¿owa poprzedzona
zwi¹zanych z narodzeniem i ¿yciem Jezusa. Pielgrzymuj¹c œladami
Zbawiciela, prowadzeni przez naszego duchowego opiekuna ks. wejœciem na Górê Oliwn¹ z Grot¹ Getsemani, Ogrodem Oliwnym i Bazylik¹
Bogdana i przewodnika p. S³awka, uczestniczyliœmy w wydarzeniach Getsemanii- Agonii.
Wstêpuj¹c na Via Dolorosa i pokonuj¹c
sprzed 2 tysiêcy lat.
kolejne Stacje Drogi Krzy¿owej prze¿ywam w
Niezapomnianych wzruszeñ i prze¿yæ
zadumie wraz z uczestnikami naszej pielgrzymki
dostarczy³o mi nawiedzanie miejsc, w których
mêkê Jezusa skazanego na œmieræ. Najwiêkszym
¿y³ i naucza³ Jezus, gdzie dokonywa³ cudów,
prze¿yciem jest chyba, nie tylko dla mnie,
gdzie przez œmieræ na krzy¿u dokona³o siê
nawiedzenie Bazyliki Grobu Bo¿ego ..Z
dzie³o Odkupienia i gdzie mia³o miejsce
najwiêkszym nabo¿eñstwem wchodzimy do
Zmartwychwstanie i Wniebowst¹pienie.
Kaplicy Grobu Pañskiego, gdzie sk³aniamy
G³êbokim prze¿yciem by³o
g³owy i zginamy kolana , by z mi³oœci¹ i
uczestnictwo w ka¿dej Mszy Œw. odprawianej
szacunkiem uca³owaæ kamienn¹ p³ytê
przez ks. Bogdana w wa¿nych dla ka¿dego
Chrystusowego Grobu. Nie sposób w krótkiej
chrzeœcijanina œwiêtych miejscach i ka¿da
wypowiedzi oddaæ nastrój i opisaæ prze¿ycia
dostarczy³a mi wielkich wzruszeñ. Msza
towarzysz¹ce nawiedzaniu wszystkich miejsc
Œwiêta na Górze Nebo przybli¿y³a mnie do
naszej niezwykle bogatej pielgrzymki. By³a ona
Betlejem - tu S³owo sta³o siê Cia³em
wydarzeñ starotestamentowych, w których
nasycona bogactwem S³owa Bo¿ego i wzruszeñ
Moj¿esz zobaczy³ Ziemiê Obiecan¹, a tak¿e do
umiejêtnie przekazywanych nam przez ks.
wydarzeñ wspó³czesnych, gdy nasz
umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II nawiedzi³ 19 marca 2000r. Górê Bogdana i przewodnika p. S³awka. To by³a moja najpiêkniejsza Pielgrzymka,
która wzmocni³a moj¹ wiarê i przybli¿y³a do Chrystusa.
Nebo i gdzie zasadzi³ drzewo oliwne.
Pe³na wdziêcznoœci sk³adam gor¹ce podziêkowania naszym
Msza Œwiêta odprawiona zosta³a o godz. 6-tej rano na tarasie
hotelu w Petrze. Uœwiadomi³am sobie ogrom i piêkno œwiata, który Ksiê¿om. Dziêkujê Ks. Henrykowi Bietzke, ¿e zaszczepi³ we mnie chêæ
stworzy³ Bóg. Po nawiedzeniu Groty Narodzenia, gdzie 's³owo sta³o siê pielgrzymowania do Ziemi Œwiêtej. Dziêkujê Ks. Proboszczowi
cia³em' i gdzie z ca³¹ moc¹ prze¿ywam tajemnicê, która tutaj siê Wojciechowi Tokarzowi za umo¿liwienie zorganizowania pielgrzymki i Ks.
dokona³a, udajemy siê do Groty Œw. Józefa w Bazylice Narodzenia Bogdanowi za jej realizacjê i poprowadzenie.
Dziêkujê Panu Bogu za ka¿dy dzieñ mojej pielgrzymki, dziêkujê za
Pañskiego, aby uczestniczyæ w Mszy Œwiêtej., która ma tutaj wyj¹tkowe
znaczenie a s³owa Pisma Œwiêtego, które odczytujê w obecnoœci tych, którzy wspó³pielgrzymowali ze mn¹ i dziêki którym bêdê zawsze
zgromadzonych pielgrzymów szczególnie g³êboko zapadaj¹ mi w serce powracaæ pamiêci¹ do miejsc, gdzie prze¿y³am najwspanialsze rekolekcje.
i pamiêæ. Nawiedzenie koœcio³a "Ojcze Nasz" ma wyj¹tkowy charakter.
Urszula Szarmach
Stoj¹c w krêgu i trzymaj¹c siê za rêce odœpiewaliœmy pieœñ "Abba

MOJA PIELGRZYMKA

SPOTKANIA OP£ATKOWE
Tegoroczny cykl spotkañ op³atkowych zapocz¹tkowa³o
spotkanie popielgrzymkowe grupy pielgrzymuj¹cej w bie¿¹cym roku
œladami starotestamentalnych ¯ydów po terenie obecnej Jordanii oraz
œladami Jezusa po Palestynie. Spotkanie mia³o miejsce w sobotnie
popo³udnie dnia 7 grudnia a zaczê³o siê Msz¹ œw. Druga czêœæ spotkania
to oczywiœcie symboliczna wieczerza wigilijna, której najwa¿niejsz¹
czêœci¹ jest staropolskie ³amanie siê op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ
œwi¹teczno - noworocznych. W grupie pielgrzymów „lwia” czêœæ
spotkania to oczywiœcie
wspominanie minionych chwil
okraszone ogl¹daniem i wymian¹
fotografii. Ksi¹dz Bogdan
przygotowa³ specjalny program
audiowizualny, który - niestety - z
powodu zawodnoœci techniki nie
zosta³ uczestnikom
zaprezentowany. Nie wp³ynê³o to
jednak ani na spontanicznoœæ ani
nie os³abi³o wzajemnej
serdecznoœci uczestników, z
których wielu wyrazi³o chêæ
kontynuowania udzia³u w
podobnych pielgrzymkach.
Ju¿ nastêpnego dnia, w
niedzielne popo³udnie, spotka³a siê
w BETANII najliczniejsza wspólnota parafialna jak¹ jest Rodzina
Ró¿añcowa powiêkszona od dwóch lat o dwie ró¿e rodziców
modl¹cych siê za dzieci - s¹ to Ró¿a imienia Rodziny Nazaretañskiej
oraz Ró¿a imienia œw. Józefa , opiekuna rodzin. Rodzina ró¿añcowa
nominalnie liczy ok. 200 osób. Rzeczywistoœæ jest nieco mniej
optymistyczna, gdy¿ nie wszystkie ró¿e s¹ pe³ne. Tak wiêc chêtni do
wspólnotowego odmawiania ró¿añca w ka¿dej chwili mog¹ do³¹czyæ.
Myœlê, ¿e nie bêdzie nietaktem je¿eli zdradzê, ¿e wielkim i niestety
dotychczas niespe³nionym marzeniem Pañ z Rodziny Ró¿añcowej, jest
utworzenie ró¿y mê¿czyzn. Trudno przypuszczaæ, ¿e w naszej parafii
brak mê¿czyzn odmawiaj¹cych systematycznie ró¿aniec. Mo¿e wiêc

panowie zbior¹ siê na odwagê i zg³osz¹ swój zamiar czynnego przy³¹czenia
siê Rodziny Ró¿añcowej.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e spotkanie op³atkowe by³o okazj¹ do
podziêkowania Paniom, które ju¿ 60 lat nale¿¹ do Rodziny Ró¿añcowej.
Ksi¹dz proboszcz ofiarowa³³ pami¹tkowe albumy Paniom Antoninie
Felchner, Cecylii Groth i Klarze Paw³owskiej. W spotkaniu uczestniczy³a
jedynie Pani Cecylia.
Dzieñ 13 grudnia ( pamiêtny dzieñ w najnowszej historii Polski) by³
dniem spotkania op³atkowego seniorów. Spotkanie takie w przysz³ym roku
bêdzie ju¿ po raz dwudziesty
organizowane przez Parafialny Zespó³
CARITAS i Dyrekcjê Szko³y
Podstawowej. Corocznie kilkudziesiêciu
seniorów ma mo¿liwoœæ spotkania siê i
rozmawiania. I mimo, ¿e wolne miejsca
przy stole mog³y sprawiaæ wra¿enie
mniejszej iloœci uczestników ni¿ w latach
minionych, to rzeczywistoœæ jest jednak
inna - w bie¿¹cym roku nieco wiêcej
seniorów uczestniczy³o w spotkaniu.
Spotkanie op³atkowe
seniorów to dla m³odzie¿y szkolnej
okazja do zaprezentowania talentów
aktorskich. Tegoroczne spotkanie
ubogacone by³o jase³kami. Jase³ka
przygotowa³y dzieci pod kierunkiem p.
Agnieszki Bernaœ oraz p. Wojciecha Sobieraja. Ponadto grupa dziewcz¹t przy
akompaniamencie p. Sobieraja œpiewem kolêd umila³a seniorom czas „przy
stole”.
Spotkania op³atkowe zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ nasi duszpasterze
a jako przedstawiciel samorz¹du osiedla, który sfinansowa³ spotkanie,
uczestniczy³ p. Maciej Przybylski, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla,.
Czas spêdzony wspólnie przez seniorów up³yn¹³ szybko, mo¿e dla
niejednego zbyt szybko, tak wiêc pozosta³y jedynie ¿yczenia, z których
najwa¿niejsze to ¿yczenie spotkania siê w przysz³ym roku.
Wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie oraz tym, którzy
przyczynili siê do nadania spotkaniu seniorów tego ciep³ego, œwi¹tecznego
nastroju, nale¿y siê staropolskie BÓG ZAP£AÆ!
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WIZYTA
DUSZPASTERSKA
Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹
jest aktem publicznego wyznania wiary, a
zarazem znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi
Koœcio³a domowego z Koœcio³em parafialnym,
a tym samym z diecezjalnym i powszechnym.
Ka¿dy biskup sk³ada raz na piêæ lat oficjaln¹
wizytê Papie¿owi oraz sk³ada sprawozdanie z
sytuacji Koœcio³a diecezjalnego. Biskup raz na
piêæ lat wizytuje ka¿d¹ parafiê w swojej
diecezji. Kap³an natomiast raz w roku sk³ada
oficjaln¹ wizytê w ka¿dej rodzinie
chrzeœcijañskiej, w Koœciele domowym. Czyni
to zazwyczaj w okresie Bo¿ego Narodzenia.
Wizyta duszpasterska ma charakter ma³ej
liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium
Dzieñ wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest
szczególnym prze¿yciem. Im rodzina jest
bardziej zwi¹zana z Koœcio³em, im wiêkszy
panuje w niej duch chrzeœcijañski, im wiêksza
jest jej religijnoœæ, tym g³êbiej prze¿ywa
spotkanie z oficjalnym s³ug¹ Koœcio³a.

PRZEBIEG WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
Tak¹ wizytê nale¿y odpowiednio
przygotowaæ. Stó³ nakryty bia³ym obrusem,
na nim krzy¿, œwiece. Wodê œwiêcon¹ i
kropid³o przynios¹ ze sob¹ ministranci. Na
stole k³adziemy ksiêgê Pisma Œwiêtego oraz
zeszyty katechetyczne dzieci i m³odzie¿y.
Wszyscy domownicy oczekuj¹ kap³ana w
odpowiednim, stosownym do okolicznoœci,
stroju.
Przed przybyciem kap³ana mo¿emy
wspólnie pomodliæ siê s³owami:
Dziêkujemy Ci Chryste za to, ¿e przysy³asz
nam kap³ana na znak Twej wœród nas
obecnoœci. Spraw, aby wraz z jego
przybyciem zagoœci³ w naszym domu Twój
pokój, a b³ogos³awieñstwo Twoje niech
spocznie na nas, domownikach. Który
¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kap³an wchodz¹c pozdrawia domowników
s³owami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkaj¹cym.
K. Panie wys³uchaj modlitwy nasze.
W. A wo³anie nasze niech do Ciebie
przyjdzie.
Nastêpuj¹ teraz: modlitwy o
b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej rodziny,
uca³owanie krzy¿a, pokropienie wod¹
œwiêcon¹, rozmowa duszpasterska. Na
zakoñczenie wizyty kap³an sk³ada ¿yczenia
rodzinie.

KOMUNIKAT PZ CARITAS
1. Dla maj¹cego siê narodziæ dziecka
potrzebny jest wózek.
2. Do umeblowania pokoju potrzebna
jest ma³a szafa lub niewielka
komoda.
3. Ponadto potrzebny jest rozk³adany
fotel lub “amerykanka”.
4. Bardzo potrzebny jest równie¿
piecyk typu “koza”.
Kontakt:
pn, œr w godz. 17-18 w PZ CARITAS
lub tel (tel dom) 0585527144
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PROGRAM WIZYT DUSZPASTERSKICH
w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela
A.D. 2008/2009
“Bóg siê rodzi moc truchleje..., ma granice Nieskoñczony...”.
Wielki Bóg - ma³e dziecko - tajemnica Bo¿ej Mi³oœci.
Drodzy Parafianie!
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas szczególnego Bo¿ego B³ogos³awieñstwa dla
ca³ej ludzkoœci.
Tradycyjnie, po Œwiêtach wyruszamy z wizyt¹ duszpastersk¹ do naszych parafian.
Dla mnie bêdzie to wizyta szczególna, gdy¿ po raz pierwszy odwiedzê parafian w ich
domach. Nie ukrywam, i¿ wyruszam z dr¿eniem serca, ale te¿ z wielk¹ nadziej¹. Ka¿dymi
otwartymi drzwiami bêdê siê czu³ zaszczycony.
W tym roku na kolêdê zabierzemy kartoteki. Chcielibyœmy je uporz¹dkowaæ,
uaktualniæ, a czêsto za³o¿yæ nowe, gdy¿ tak wielu mamy nowych parafian. Dlatego
bardzo proszê o wyrozumia³oœæ i przekazanie ksiê¿om podstawowych informacji
dotycz¹cych ¿ycia sakramentalnego w rodzinie (daty i miejsce œlubu rodziców, chrztu,
Fotobierzmowania
M. Wandtke
komunii,
i katechizacji dzieci itp). Parafia to przede wszystkim wspólnota
ludzi wierz¹cych, ale to te¿ Instytucja wraz ze wszystkimi swoimi prawami.
Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godziny 1700, a w soboty i
niedziele od godziny 1400 do 2100.
A oto kalendarz wizyt duszpasterskich:
27.12 - sobota: ulice Nowy Œwiat przy przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona,
do kapliczki i Saturna.
fotoBarniewicka
A. Balk
28.12 - niedziela: ulice Planetarna, Wenus, WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy,
Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady i Ozyrysa.
29.12 - poniedzia³ek: ulice Barniewicka strona parzysta, Rabatki, Parterowa i
Willowa.
30.12 - wtorek: ulice Zatokowa i Cumowników.
03.01 - sobota: ulice Nad Jeziorem, Malinowa, Witra¿owa, Wichrowe Wzgórze,
Brzozowa, Borówkowa, Do Jaru, Jagodowa i Klonowa.
04.01 - niedziela: ulice Barniewicka strona nieparzysta, Ledy, Junony, Konkordii,
foto F.Najbar
foto F.Najbar
Hestii, Cerery, Westy,
Konstelacji, Herosa, Seleny, Temidy i Zeusa
od
Konstelacji.
05.01 - poniedzia³ek: ulica Kielnieñska strona nieparzysta i osiedle Tadeusza.
06.01 - Uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego (p. Felchner).
Zwiedzamy Wawel
foto A. Balk
07.01 - œroda: ulice Kielnieñska strona parzysta, Juraty i Nowa.
foto Galria Effathy
08.01 - czwartek: ulice Perseusza, Komety i Cefeusza.
09.01 - pi¹tek: ulice Komandorska i Sopocka.
10.01 - sobota: ulice Teligi, Zaruskiego i Nawigatorów.
11.01 - niedziela: ulice Pegaza, Minerwy, Posejdona, Prometeusza, Izydy, Chirona
i
foto F.Najbar
Zeusa.
12.01 - poniedzia³ek: ulice Wendy i Gryfa Pomorskiego
13.01 - wtorek: ulice So³dka i Okrêtowa.
14.01 - œroda: ulice Balcerskiego strona nieparzysta i Szafera.
15.01 - czwartek: Ulice Balcerskiego strona parzysta i Kwiatkowskiego.
16.01 - pi¹tek: ulica Biwakowa z ulicami przylegaj¹cymi.
foto Galeria Effathy
Msza œw. po¿egnalna
17.01 - sobota: Osiedle Akademickie, ulice Kozioro¿ca, Afrodyty i Otago.
18.01 - niedziela: ulice Daru Pomorza, Burchardta, Macierewicza, Centaura, Wiktorii i
Junony.
19.01 - poniedzia³ek:
ulice Smugowa, Trapowa i Parkingowa.
foto F. Najbar
20.01 - wtorek: ulice Szalupowa i Letniskowa.
21.01 - œroda: ulica Antygony.
22.01 - czwartek: ulica Niedzia³kowskiego z ulicami przylegaj¹cymi.
23.01 - pi¹tek: na indywidualne ¿yczenie.
¯ycz¹c wszystkim, bez wyj¹tku,
B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
pozostajê w mi³ym oczekiwaniu na spotkanie kolêdowe wraz z
ksiê¿mi: Henrykiem - naszym Seniorem, Maciejem, Bogdanem i
Aleksandrem.
Ks. Proboszcz Wojciech Tokarz
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K¥CIK HARCERSKI
Harcerstwo (skauting)
/skauting/ to najlepszy partner
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

Ko³a Przyjació³ Harcerstwa -odc. 2 (ostatni)

Jak za³o¿yæ KPH ?
Poni¿ej kilka informacji i dokumentów, które pomog¹ chêtnym
/szczególnie rodzicom harcerek 28 Gdañskiej Dru¿yny Harcerek ZHR
„Iskra” z Osowej /za³o¿yæ Ko³o KPH przy dru¿ynie lub œrodowisku.
1. Przewodnik po KPH
2. Regulamin KPH
3. Deklaracja cz³onkowska KPH
4. Wniosek o powo³anie KPH przy jednostce
Wszystkie te dokumenty mo¿na znaleŸæ w internecie, na
stronie:http://www.pomorze.zhr.pl, w podroŸdziale „Ko³o Przyjació³
Harcerstwa”, zak³adka „KPH-Jak za³o¿yæ?”.
Przewodnik po KPH i Regulamin KPH daj¹ odpowiedŸ na
wszystkie pytania o organizacjê, zakres kompetencji i dzia³alnoœæ KPH w
ZHR.
Do za³o¿enia KPH przy dowolnej strukturze ZHR wystarcz¹ 3
osoby. Z ramienia Komendy Okrêgu Pomorskiego ZHR opiekunk¹ i
konsultantk¹ dla KPH jest
druhna hm Anna Reda, adres mailowy:
areda@olicon.com.pl , tel. 0601 621 033
Aktualnie Okrêgowym Kierownikiem Ko³a Przyjació³ Harcerstwa przy
Okrêgu Pomorskim Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospolitej jest dr hab.
Julita Wasilczuk /pracownik Politechniki Gdañskiej/, adres mailowy:
jwas@zie.pg.gda.pl .
Mieczys³aw Czajkowski
Post Scriptum
Koñcz¹cy siê rok 2008, zgodnie z Uchwa³¹ Senatu RP, jest
Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. Ró¿ne œrodowiska harcerskie, i
nie tylko harcerskie, uczci³y pamiêæ bohaterskich Za³o¿ycieli polskiego
skautingu okolicznoœciowymi imprezami i dokonaniami. Równie¿

UDANY WYJAZD CHÓRU

œrodowisko osowskie mia³o w tym znacz¹cy udzia³, co zosta³o
zanotowane w Komunikacie Biura Naczelnictwa ZHR Nr 199 z 31
paŸdziernika 2008 r., w brzmieniu: ”Dnia 18 czerwca 2008 r., z okazji
Roku Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, w godz. przedpo³udniowych, z
inicjatywy Dyrektor mgr Marzeny Majerowskiej, odby³y siê wyk³ady
monotematyczne dla uczniów klas I. i II. Gimnazjum NR 33 w GdañskuOsowej na temat „Scouting i Harcerstwo pocz¹tki, historia i
wpó³czesnoœæ”. Odby³y siê one w 3. grupach po 30. uczestników, a
prowadzi³ je, po konsultacji z Okrêgiem Pomorskim ZHR, dh
Mieczys³aw Czajkowski HO - uczestnik jubileuszowego Jamboree w
Anglii 2007, p.o. przewodnicz¹cego N.S. Rady Przyjació³ Harcerstwa w
dzielnicy /harcerz z lat 1945-49 w Ostrzeszowie Wlkp./. Wyk³ady
ilustrowane by³y filmami i
galeri¹ zdjêæ. Uczestniczyli
w nich równie¿ niektórzy
przedstawiciele dyrekcji i
grona nauczycielkiego
Gimnazjum NR 33.
Efekt: popularyzacja
wiedzy o skautingu i
harcerstwie wœród m³odzie¿y
i pedagogów.”
W zwi¹zku z
dyskusj¹ publiczn¹
dotycz¹c¹ nazwy parku
urz¹dzanego pomiêdzy
ulicami Zeusa, Chirona i
Biwakow¹, wysuniêta
zosta³a, w liœcie otwartym,
zamieszczonym w
osiedlowej gazetce „U Nas”,
jako jedna z propozycji,
nazwa: „Park im.Andrzeja i Olgi Ma³kowskich”. Jak napisano w
uzasadnieniu:”....Przyczyni³oby siê to równe¿ do popularyzacji- wœród
dzieci i m³odzie¿y oraz ich wychowawców - harcerstwa, z jego piêkn¹
histori¹ i nieprzemijaj¹cym znaczeniem”.
Bo¿ego Jerzego Popie³uszki (zdjêcie po lewej u góry). Uczestnicy
zwiedzili Zamek Królewski, a w sali rycerskiej chór da³ krótki koncert
nagrodzony oklaskami przez zwiedzaj¹cych. Nastêpnie grupa uda³a siê do
Katedry œw. Jana, gdzie równie¿ chór œpiewa³. Po po³udniu zwiedzano
Muzeum Powstania Warszawskiego, a o godzinie 1800 W Bazylice œw.
Krzy¿a chór œpiewa³ na Mszy œw (zdjêcie po lewej u do³u).
Wieczorem zespó³ uda³ siê na nocleg do Klasztoru Ojców
Franciszkanów w Niepokalanowie.
W niedzielê, w Bazylice -Sanktuarium Maryjnym w
Niepokalanowie, chór œpiewa³ na Mszy œw. porannej, a po jej zakoñczeniu
da³ koncert (zdjêcie u do³u), który zosta³ bardzo ¿yczliwie przyjêty przez
miejscowych parafian. Nastêpnie zespó³ zwiedzi³ Muzeum œw.
Maksymiliana Kolbego oraz obejrza³ dwa spektakle ruchomych obrazów

Nasz zespó³ chóralny Katolickiego Stowarzyszenia Œpiewaczego
i Muzycznego im. J. Orszulika, w zwi¹zku z dniem œw. Cecylii- patronki
chórów, odwiedzi³ w dniach 22 i 23 listopada Warszawê i
Niepokalanów.
W dniu œw. Cecyllii,w Warszawie, chór œpiewa³ przy grobie S³ugi

i figur wystawionych w miejscowej sali teatralnej: Misterim Mêki
Pañskiej oraz Historiê Polski.
Po klasztornym obiedzie zespó³ powróci³ autokarem do
Gdañska.
Nale¿y z uznaniem podkreœliæ, ¿e nasz chór parafialny
reprezentowa³ godnie nasz¹ parafiê.
(JJ)
WYDAWCA:

PARAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks. M. Sobbczak.
Adres e-mail do korespondencji: a.balk@chello.pl lub jurbaja@op.pl Biuletyn dostêpny jest w wersji kolorowej w witrynie: http://www.zbawiciel.gda.pl
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