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Z E S L A N I E Duch Œwiêty O¿ywiciel
DUCHA
SWIETEGO

Wizerunek Ducha Œwiêtego wg Hermana Hana

Aleksandryjski biskup, ¿yj¹cy w IV wieku po
Chrystusie, tak mówi³ o Duchu Œwiêtym: “Bez Ducha
Œwiêtego Bóg jest daleko od nas - jest dla nas odleg³¹
przesz³oœci¹, Ewangelia - martw¹ liter¹, Koœció³ zwyczajnym ludzkim zrzeszeniem, w³adza koœcielna pewn¹ form¹ panowania, misje - propagand¹, liturgia przywo³ywaniem duchów, a ludzkie ¿ycie jest
kierowane prawem niewolników. Natomiast wed³ug
myœli Bo¿ej, ten¿e Duch Œwiêty jest Moc¹ Bo¿¹, która
wszystko o¿ywia i zamienia w dobro. On jest i dzia³a
zarówno w naszym ¿yciu indywidualnym, jak i we
wspólnocie, któr¹ tworzy i o¿ywia”. To refleksja sprzed
1600 lat ...
Po otrzymaniu Ducha Œwiêtego Aposto³owie
zrozumieli, ¿e nie s¹ sami, ¿e decyduje nie ich ludzka
s³aboœæ, lecz owa moc Ducha Œwiêtego, któr¹ my w
katechizmie nazywamy Jego siedmiu darami.

“Ile razy w naszym ¿yciu prze¿ywamy
Zes³anie Ducha Œwiêtego, a nawet nie
wiemy, ¿e to w³aœnie On. Nagle
rozumiemy prawdê Bo¿¹, jej wagê w
danej chwili ¿ycia, ile powo³añ,
nawróceñ, spowiedzi ...”
Ks. Jan Twardowski “Wszêdy pe³no Ciebie” str.188

Zes³anie Ducha Œw. to jedno z tych najwa¿niejszych
wydarzeñ Historii zbawienia. Historii, w któr¹ z ca³ym Swoim
jestestwem wszed³ Bóg. Co owe zes³anie oznacza dzisiaj, czym jest
albo, czym powinno byæ dla wspó³czesnego cz³owieka?
Niestety czêsto wiara dla dzisiejszego chrzeœcijanina stanowi
jedynie zbiór abstrakcyjnych myœli o Bogu, czy o Koœciele. S¹ to
myœli, które co prawda mamy w g³owie, ale które tak naprawdê nie
dotykaj¹ naszego ¿ycia. Byæ mo¿e przeczytaliœmy wiele ksi¹¿ek o
Bogu, wys³uchaliœmy na Jego temat setki kazañ, mo¿e nawet sami
jesteœmy zdolni mówiæ bardzo wiele na temat wiary, czy ¿ycia
duchowego. Jednak to wszystko mo¿e byæ pozbawione ¿ycia.
Nasz umys³ czêsto jest umeblowany sta³ymi pojêciami, ale
nasze ¿ycie biegnie dalej swoim torem tak bardzo nie zale¿nym od
wiary. Co niedziele przychodzimy na Eucharystiê, sk³adamy
wyznanie wiary, przyjmujemy komunie œwiêt¹ i nagle po jakimœ
czasie okazuje siê, ¿e czynimy to niejako automatycznie, bêd¹c
rozproszeni i obok. Wtedy to wszystko staje siê tylko jakimœ
wyuczonym rytem, oczywiœcie nie pozbawionym sensu, ale bardzo
suchym.
Jezus przyszed³, aby daæ nam ¿ycie w pe³ni, aby wszystko,
co robimy by³o pe³ne energii i ducha. Duch Œwiêty, którego nam
posy³a, w³aœnie ma zapewniæ naszemu ¿yciu, aby nic nie by³o ju¿
mêtne i byle jakie. Duch, Który o¿ywia wszystko, ma o¿ywiæ równie¿
nas, nasz¹ modlitwê, czy te¿ codzienne obowi¹zki On ma byæ sol¹
nadaj¹ca smak wszystkiemu, co robimy i gdziekolwiek jesteœmy. Tak
jak to by³o na przyk³adzie Aposto³ów oczekuj¹cych w wieczerniku,
którzy nie tylko przestali siê baæ, ale stali siê najprawdziwszymi
œwiadkami Jezusa. Dlatego i ty przestañ siê lêkaæ. Przyjmij Tego
Ducha, który uczyni z twojego ¿ycia œwiadectwo o Bogu, który jest
ci¹gle ¿ywy równie¿ w tobie.
Ks. Maciej
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Msze œw. w niedziele i œwiêta:
730 Msza œw. poranna - górny koœció³
930 Msza dla m³odzie¿y - dolny koœció³
1030 Msza œw. - górny koœció³
1130 Msza œw. dla dzieci - dolny koœció³
1200 Suma parafialna - górny koœció³
1600 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
Msze œw. w dni powszednie:
730 Dodatkowa Msza œw. w maju i czerwcu - górny koœció³
800 Msza œw. poranna - górny koœció³
1700 Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
1800 Msza œw. wieczorna - górny koœció³
w soboty: 1800 Msza œw. z liturgi¹ niedzieln¹ - górny koœció³
1930 Msza œw. dla m³odzie¿y we wtorki - dolny koœció³
Kancelaria parafialna czynna: w poniedz., œrody i czwartki od 1700 do 1800
we wtorki i pi¹tki od 800 do 900
W spr. duszpasterskich zapraszamy równie¿ po ka¿dej Mszy œw. do zakrystii.
Telefony: Ks. Proboszcz 552-70-45, wikariusze 552-55-65

2

Najœwiêtsza
Maryja Panna
Matka Koœcio³a

Dzieñ Zes³ania Ducha
Œwiêtego uwa¿any jest za
pocz¹tek narodzin Koœcio³a. W
Wieczerniku Piêædziesi¹tnicy,
poœród zgromadzonych
Aposto³ów by³a równie¿ Maryja.
Matka Boga i Oblubienica Ducha
Œwiêtego; jest wiêc obecna w
chwili narodzin Koœcio³a i
towarzyszy mu od samego
pocz¹tku przez ca³y czas jego
trwania. St¹d Maryja nazywana
jjest od wieków po prostu Matk¹
Koœcio³a.
W ró¿nych wiekach tak o Niej
mówili teologowie. W naszych
czasach tego tytu³u u¿ywali m. in.
Leon XIII, Jan XXIII i Pawel VI.
Wa¿n¹ rolê w oficjalnym
og³oszeniu tego tytu³u odegrali
biskupu polscy. Na rêce papie¿a
Paw³a VI z³o¿yli oni memoria³ z
proœb¹ o og³oszenie Maryi Matk¹
Koœcio³a. Podczas sesji
soborowej, 16. wrzeœnia 1964 r.,
Prymas Tysi¹ælecia kard. Stefan
Wyszyñski w imieniu 70 polskich
biskupów wyg³osi³
przemówienie, w którym
uzasadni³ potrzebê og³oszenia
Maryi Matk¹ Koœcio³a. W 1968
roku Pawe³ VI potwierdzi³ swoje
orzeczenie o Maryi Matce
Koœcio³a w tzw. Credo
Paw³owym. Wezwanie to zosta³o
równie¿ umieszczone w Litanii
Loretañskiej, odmawianej przez
ca³y Koœció³.
W poniedzia³ek po Zes³aniu
Ducha Œwiêtego obchodzimy w
liturgii œwiêto Maryi Matki
Koœcio³a. Pragniemy wzywaæ
wstawiennictwa Maryi, aby
opiekowa³a siê ca³ym Koœcio³em
i nieustannie wskazywa³a mu
drogi do Jezusa.
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Z cyklu: POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN

MARIUSZ PERGO£ I EFFATHA
Dziœ rozmawiam z m³odym, sympatycznym
cz³owiekiem, liderem i instrumentalist¹ chyba
najbardziej znanego w Osowej zespo³u muzycznego
EFFATHA - Mariuszem Pergo³em. Pisz¹c o Mariuszu
winienem w zasadzie u¿ywaæ formy "pan"; jest
bowiem cz³owiekiem 27. letnim, 3 lata po studiach.
Poniewa¿ jednak znamy siê od wielu lat a dzieli nas
spora ró¿nica wieku, wyrazi³ zgodê, abym pisa³ o nim
w formie bardziej bez
poœredniej, czyli po imieniu.
Urodzi³ siê w lutym
1981 r na Przymorzu, gdzie
jego rodzina zamieszkiwa³a
przed przeprowadzk¹ do
Osowy w r. 1983. Mama,
Longina nauczyciel jêzyka
polskiego, pocz¹tkowo w
szkole podstawowej w Cedrach
Ma³ych nastêpnie przez ponad
20 lat w szkole podstawowej nr.
81 w Osowej. Tata, Wies³aw
jest projektantem w zakresie
in¿ynierii sanitarnej. Jest
jeszcze starszy o 9 lat brat
Bogus³aw, obecnie ¿onaty,
ojciec trójki dzieci.
Po ukoñczeniu
Szko³y Podstawowej nr 81 w
Osowej, Mariusz koñczy
Liceum nr. 5 w Oliwie, a
nastêpnie w r. 2005 kierunek
Telekomunikacji na Wydziale
Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki
Gdañskiej. Od wrzeœnia 2006 r
podejmuje studia doktoranckie
na macierzystym wydziale
prowadz¹c zajêcia
laboratoryjne ze studentami w
zakresie uk³adów mikrofalowych.
Pierwszy kontakt z instrumentem
muzycznym zawdziêcza siedmioletni Mariusz cioci i
dziadkowi. Od Cioci dostaje w prezencie
elektroniczny, 13-to guzikowy "piórnik" na którym
mo¿e wygrywaæ proste melodie w zakresie jednej
gamy C-dur, zaœ dziadek, widz¹c zaciêcie z jakim
wnuk "gra" na tym prostym instrumencie, ofiarowuje
mu klawisze trzyoktawowe. Kolejny elektroniczny
instrument to "klawisze" czterooktawowe, na których
uczeñ, wówczas ju¿ 4-tej klasy szko³y podstawowej,
samodzielnie opanowuje arkana gry klawiszowej.
Piêciooktawowy instrument z prawdziwego
zdarzenia, z dynamiczn¹ klawiatur¹, sprawia sobie
dopiero jako licealista. Wczeœniej, w 5-tej klasie
podstawówki przez pó³ roku uczêszcza nasz bohater
do ogniska muzycznego na czym w zasadzie koñczy
siê jego edukacja muzyczna, nie licz¹c kilku lekcji
fortepianu jakie bierze ju¿ jako dojrza³y muzyksamouk przed dwoma laty, okazjonalnych konsultacji
u osób kszta³conych muzycznie m.in. u Ani Soleckiej
(de domo-Najbar).
Prawdziwym prze³omem na drodze
rozwoju muzycznego a tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, duchowego by³ dla Mariusza grudzieñ
1996 r. Wówczas to odbywaj¹ siê w naszej parafii
rekolekcje dla m³odzie¿y parafialnej z udzia³em
wspólnoty Droga do Emaus z koœcio³a Œw.
Bart³omieja w Gdañsku. Rekolekcje prowadzi Ks. Jan
Jankowski wraz ze znanym ju¿ wówczas,
znakomitym muzykiem
multiinstrumentalist¹
Czarkiem Paciorkiem. Mariusz jest pod wielkim
wra¿eniem rekolekcji prze¿ywaj¹c je, jak sam to

okreœla, jako "osobowe doœwiadczenie
Boga w radoœci i pokoju". Zaczyna uczestniczyæ we
wspólnocie modlitewnej prowadzonej od lata 1997 r
przy naszym koœciele, tj. Chrystusa Zbawiciela przez
ks. Jarka Piotrowskiego. W tym czasie wspólnota
liczy ok. 15 osób a uczestniczy w niej zarówno
m³odzie¿ jak i osoby doros³e. Tak ukszta³towana
wspólnota istnieje do roku 2003 kiedy to wyodrêbnia

siê z niej duszpasterstwo m³odzie¿y dzia³aj¹ce do
chwili obecnej (cotygodniowe spotkania w ka¿dy
wtorek o godzinie 19.45).
Równolegle z powy¿szymi, wa¿nymi dla
Mariusza wydarzeniami o charakterze duchowym,
nastêpuje jego dalszy rozwój muzyczny. W lutym
1997 roku zostaje poproszony przez dwoje m³odych
ludzi z Osowy a mn.: Anetê Gojtowsk¹ i Roberta
Szymczaka, aby do³¹czy³ do prowadzonego przez
nich niewielkiego, 5-6 osobowego zespo³u
œpiewaczego wystêpuj¹cego z akompaniamentem
gitary (potem kilku gitar). Po pó³ roku wspólnego
œpiewania, we wrzeœniu tego¿ roku, Mariusz
obejmuje prowadzenie zespo³u ukierunkowuj¹c go na
s³u¿bê liturgiczn¹ w koœciele Chrystusa Zbawiciela.
Rozpoczyna siê okres intensywnej pracy z zespo³em
,który po kilku latach, w roku 2000 liczy ju¿ oko³o 20
osób, g³ównie licealistów. Jest to równoczeœnie okres
kiedy czêœæ m³odzie¿y koñczy liceum, rozpoczyna
studia i z uwagi na nowe obowi¹zki musi
zrezygnowaæ z pracy w bardzo dobrze rokuj¹cym
zespole. Przed Mariuszem staje dylemat: co dalej?
Czy kilkuletni wk³ad pracy w rozwój muzyczny i
konsolidacjê zespo³u ma teraz pójœæ na marne? A co z
tymi którzy pozostaj¹ i chc¹ nadal cieszyæ siê i s³u¿yæ
wspólnym œpiewem. Decyzja mo¿e byæ tylko jedna:
zaufaæ Opatrznoœci Bo¿ej i iœæ dalej. I taka te¿ jest
decyzja Mariusza. Na jej podjêcie mia³a wp³yw, w
ocenie Mariusza, wspania³a atmosfera przyjaŸni i
wspó³pracy zarówno w zespole jak i w równolegle
dzia³aj¹cej grupie modlitewnej, w której
uczestniczy³a znaczna czêœæ œpiewaj¹cej m³odzie¿y, a
tak¿e studentów i sympatyków zespo³u.
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Rozpoczyna siê drugi etap ¿ycia œpiewaj¹cej
grupy, która w 2003 r. obiera sobie nazwê EFFATHA.
Nastêpuje nabór nowej m³odzie¿y do zespo³u, praca
nad jej muzycznym kszta³towaniem, a tak¿e
wzbogacaniem repertuaru. Efektem dwóch lat pracy
"odnowionego" zespo³u jest przygotowanie pierwszej
p³yty EFFATHY pt. "Œwiêty jest Bóg i Król" .i wydanie
jej, dziêki sponsoringowi rodziców, w r.2003.
Od roku 2004 mo¿na mówiæ o kolejnym
etapie rozwoju muzycznego EFFATY. Grupa
nawi¹zuje wspó³pracê ze œpiewakiem zespo³u Schola
Cantorum Gedanensis - Damianem Bykowskim, rok
póŸniej zaœ z absolwentem Akademii Muzycznej w
Katowicach
Maækiem Borowiczem. Oprócz
zwyczajowej, muzyczno-liturgicznej oprawy
niedzielnej Mszy Œw. o godz. 9.30, zespó³ wystêpuje
przy ró¿nych okazjach w trakcie roku liturgicznego
przygotowuj¹c m.in. oprawê muzyczn¹ Wigilii
Paschalnej i Wielkopi¹tkowej Drogi Krzy¿owej itp.
Prowadzona przez Mariusza EFFATHA przygotowuje
równie¿ koncerty, z których warto wspomnieæ o
dwóch: w maju 2005 r koncert charytatywny muzyki
Gospel w koœciele Chrystusa Zbawiciela i 20 lutego
2006r koncert oparty czêœciowo na utworach Maæka
Borowicza i w jego aran¿acji w koœciele Œw. Polikarpa.
Ten ostatni koncert zosta³ nagrany na p³ycie, która
powinna zostaæ wydana jeszcze w tym roku. Aktualnie
zespó³ œpiewaczy liczy 17 osób + piêciu
instrumentalistów tj. skrzypce, trzy gitary i instrument
klawiszowy.
Przytoczy³em powy¿ej, w wielkim skrócie
fakty i wydarzenia zarówno z ¿ycia Mariusza jak i
"jego" EFFATHY. Nie sposób tu nie wspomnieæ o
wiêzach przyjaŸni zarówno wewn¹trz grupy jak i po za
ni¹, rozszerzaj¹c ten kr¹g na by³ych cz³onków zespo³u,
jego sympatyków, uczestników m³odzie¿owej grupy
modlitewnej i innych cz³onków tej, jak siê wydaje,
autentycznej wspólnoty. Z zespo³u znam kilkoro
m³odych ludzi i widzê jak lubi¹ z sob¹ przebywaæ nie
tylko na próbach czy ró¿nego rodzaju wystêpach
zespo³u, ale równie¿ na wspólnych wyjazdach w góry,
wêdrówkach po Kaszubach, kilkudniowych
Sylwestrach, wspólnie obchodzonych imieninach czy
urodzinach, wreszcie uroczystoœciach œlubnych czy
weselnych, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat zdarzaj¹
siê coraz czêœciej.
I mo¿e refleksja koñcowa nawi¹zuj¹ca do
trudnych decyzji jakie musia³ podejmowaæ Mariusz w
prze³omowym okresie sprzed 5-ciu lat, gdy odesz³o z
zespo³u kilka najbardziej doœwiadczonych osób.
Poziom jaki EFFATHA reprezentuje w tej chwili nie
wydaje siê byæ wcale ni¿szy ni¿ przed przebudow¹
zespo³u, a mo¿e nawet, dziêki nowym pomys³om i
projektom prowadz¹cego (m.in. muzyczni konsultanci
zewnêtrzni, planowane wydanie p³yty), wydaje siê
zwy¿kowaæ. Nieocenionym jest natomiast objêcie
edukacj¹ muzyczn¹ nowej grupy m³odzie¿y, która
przy okazji wchodzi w orbitê oddzia³ywañ duchowych
naszych ksiê¿y i starszych kolegów z zespo³u, grupy
modlitewnej itp. Wiêc mo¿e jednak by³o warto?
A przy okazji. W ubieg³ym roku minê³o
niepostrze¿enie 10 lat istnienia zespo³u muzycznego
prowadzonego przez Mariusza Pergo³a, znanego dziœ
jako EFFATHA. Myœlê i¿, w dobie czêsto tak hucznie
œwiêtowanych wszelkiego rodzaju jubileuszy, jest to
swojego rodzaju ewenement wynikaj¹cy z wyj¹tkowej
skromnoœci Mariusza. A mo¿e, mimo wszystko,
uda³oby siê namówiæ prowadz¹cego i EFFATHÊ do
przygotowania, nieco spóŸnionego, koncertu
jubileuszowego, w trakcie którego moglibyœmy, my
parafianie-s³uchacze, cieszyæ siê ponownie piêknym
brzmieniem zespo³u, a równoczeœnie wyraziæ
wdziêcznoœæ zarówno Mariuszowi jak i ca³ej grupie za
lata pracy i jej piêkne efekty.
Rozmawia³ i opracowa³ - AT
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Z cyklu: Trudne tematy

Rz¹dz¹ca owczarnia
O demokracji w Koœciele katolickim s³ów kilka
Demokracja to, wg popularnej definicji, w³adza ludu (ludow³adztwo) (zob.
http://www.slownikonline.pl/kopalinski/E5BAF79FA0405AE7412565B7007A0F99.php).
Jest to forma rz¹dów, w której to ogó³ spo³eczeñstwa sprawuje w³adzê. Nas interesuj¹ rz¹dy
Ludu Bo¿ego (Nowego Przymierza) czyli tzw. katolików ,,œwieckich" nad Koœcio³em
rzymskim.
W Indeksie tematycznym Katechizmu Koœcio³a Katolickiego pojêcie
,,demokracja" nie wystêpuje (zob. Pallottinum 1994, s. 701). W artyku³ach dotycz¹cych
,,Ludu Bo¿ego" jest napisane m.in. i¿ ,,Poszczególni biskupi (…) >>sprawuj¹ swoje rz¹dy
pasterskie, ka¿dy nad powierzon¹ sobie cz¹stk¹<<" tego Ludu ,,wspomagani przez
prezbiterów i diakonów" (Tam¿e, s. 221).
Termin ,,demokracja chrzeœcijañska" zaistnia³ po raz pierwszy w czasach
rewolucji francuskiej (koniec XVIII 1 po³. XIX w.). Po 1848 r. we Francji oznacza³ on
przede wszystkim ruch partyjny. W nawi¹zaniu do encykliki papie¿a Leona XIII Rerum
novarum (1891) u schy³ku XIX w. zaczê³y powstawaæ we W³oszech, Belgii i Francji
ugrupowania polityczne pod t¹ nazw¹. Pod koniec XVIII w. kler francuski wspiera³ cele i
akcje tego ruchu. (Zob. G. Denzler, C. Andresen, Leksykon Historii Koœcio³a, Œwiat Ksi¹¿ki
2005, s. 91). S³ynny przedstawiciel tzw. katolików liberalnych Félicité Robert de
Lammenais (1782 1854) g³osi³ koniecznoœæ uniezale¿nienia siê Koœcio³a od pañstwa,
zajêcie siê przezeñ spraw¹ spo³eczn¹ oraz domaga³ siê wolnoœci religii, prasy i stowarzyszeñ.
Potêpiony zosta³ za to w r. 1832 encyklik¹ Mirari vos papie¿a Grzegorza XVI. Po czym w
dwa lata póŸniej ostatecznie zerwa³ z Koœcio³em i sta³ siê wyznawc¹ socjalizmu (teoretyk
,,socjalizmu chrzeœcijañskiego") (Zob. M. ¯ywczyñski, Historia Powszechna 1789 1870,
Warszawa 1996, s. 281 282). Umar³ ekskomunikowany. Po r. 1918 i 1944 papie¿e zaczêli w
coraz wiêkszym stopniu pozytywnie odnosiæ siê do tej¿e idei, co znalaz³o swój wyraz w
wielu prê¿nych partiach chadeckich w Niemczech (Centrum, CDU/CSU), W³oszech (DC)
czy Polsce (np. PSCD i SP w II RP), które z czasem sprawowa³y d³ugoletnie rz¹dy w swych
pañstwach (z wy³¹czeniem RP).
We wspó³czesnej praktyce ¿ycia koœcielnego pewne elementy demokracji s¹
zauwa¿alne w niektórych wspólnotach zakonnych i ruchach œwieckich.
Obecny papie¿ Benedykt XVI twierdzi³ jako kardyna³, ¿e: “przyjêcie koncepcji
Koœcio³a jako <<Ludu Bo¿ego>> niesie raczej ryzyko cofniêcia siê, ni¿ mo¿liwoœæ pójœcia
naprzód, bowiem kryje siê w nim niebezpieczeñstwo odrzucenia Nowego Testamentu,
akceptacja tylko Starego. <<Lud Bo¿y>>, to w rzeczywistoœci, wed³ug Pisma Œwiêtego,
Izrael zjednoczony z Bogiem modlitw¹ i dochowaniem wiernoœci" (Zob. Raport o stanie
wiary, Michalineum 2005, s. 42). W podobnym duchu zosta³y zapisane w 2004 r. refleksje
jezuity Dariusza Kowalczyka, w których to pisa³ i¿ ,,O demokracji mówi siê, ¿e to doœæ pod³y
ustrój, ale lepszego do tej pory nie wymyœlono. Patrz¹c na wspó³czesne demokracje i wyniki
demokratycznych wyborów, dochodzê niekiedy do wniosku, ¿e jednak najlepszym ustrojem
jest oœwiecona monarchia. Tyle ¿e istnieje w tym wypadku ryzyko, i¿ monarcha oka¿e siê
ma³o oœwiecony. Koœció³ jest w tej dobrej sytuacji, ¿e jego monarch¹ jest Jezus Chrystus.
Zatem nie w najwy¿szej w³adzy tkwi problem, lecz w podw³adnych” (zob.
Wystêp chóruOrszulika na Festiwalu.htm).
w Kielnie
http://www.mateusz.pl/goscie/wdrodze/nr375/13-wdr
mateuszIhnatowicz@interia.pl

ŒRODOWE SPOTKANIA W BETANII
Mi³o nam poinformowaæ Szanownych Czytelników "Rodziny Osowskiej" i¿
pocz¹wszy od œrody 21 maja br, w ka¿d¹ trzeci¹ œrodê miesi¹ca, w kawiarence Betania
przy koœciele pw. Chrystusa Zbawiciela bêd¹ odbywa³y siê spotkania o tematyce
spo³eczno-kulturalnej i religijnej, równie¿ spotkania z ciekawymi ludŸmi mieszkañcami
Trójmiasta, w tym Osowy. Podstawowym celem spotkañ bêdzie zainicjowanie b¹dŸ
pog³êbienie integracji mieszkañców naszego osiedla, równie¿ tej miêdzypokoleniowej
,gdy¿ inicjuj¹c seriê tego typu spotkañ, bardzo liczymy na udzia³ w nich osowskiej
m³odzie¿y. W najbli¿sz¹ œrodê, 21 maja, przewidujemy spotkanie z rodzin¹ Pañstwa
Przybylskich, którzy opowiedz¹ o Ich ubieg³orocznej pielgrzymce szlakiem Œw. Jakuba
do La Compostella. Tematyka spotkañ i godziny ich rozpoczêcia bêd¹ podawane przez
naszych ksiê¿y w og³oszeniach po niedzielnych Mszach Œw., na tablicy og³oszeñ oraz w
kolejnych numerach "Rodziny Osowskiej". W imieniu grupy inicjatywnej spotkañ
serdecznie zapraszam Pañstwa do udzia³u.
Andrzej Tele¿yñski

Tylko modl¹c siê przez
Chrystusa w Duchu
Œwiêtym cz³owiek mo¿e
mieæ udzia³ w komunii z
Ojcem i postêpowaæ na
drodze doskona³oœci.
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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 .
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SPRAWNOŒCI HARCERSKIE
Harcerstwo wychowuje nie tylko przez idea³y : Bóg, Honor,
Ojczyzna, przez s³u¿bê: Bogu, Polsce i bliŸnim, ale równie¿ przez
budzenie, rozwijanie i pog³êbianie zainteresowañ, a tak¿e przez
przyswajanie sobie przez harcerki i harcerzy przydatnych w ¿yciu
umiejêtnoœci oraz æwiczenie zaradnoœci i rzetelnoœci w dzia³aniu. Tym
praktycznym celom s³u¿y drugi wa¿ny element metody harcerskiej
/pierwszym, który opisaliœmy jest "System Zastêpowy"/. Tym drugim jest
"System Zdobywania Sprawnoœci Harcerskich" !
Sprawnoœæ harcerska, poœwiadczona legitymacj¹ i wyszytym
na prawym rêkawie munduru symbolem, to zdobyta i udowodniona
dzia³aniem umiejêtnoœæ. Zdobywanie sprawnoœci jest form¹
samokszta³cenia. Harcerka lub harcerz, maj¹c do dyspozycji szeroki
wachlarz mo¿liwych prób sprawnoœciowych, zatwierdzonych przez
Komendê i polecanych przez dru¿ynowego indywidualnie ka¿demu
cz³onkowi dru¿yny, wybiera te z nich, które najbardziej odpowiadaj¹
aktualnemu poziomowi wyszkolenia i zajêæ harcerskich, a równie¿
zainteresowaniom i perspektywom aktywnoœci w³asnej. Nie bez
znaczenia, przy wyborze prób sprawnoœciowych, ich jakoœci, poziomu,
iloœci i czêstotliwoœci jest czynnik rywalizacji indywidualnej i zbiorowej
miêdzy cz³onkami dru¿yny i miêdzy zastêpami.
Ka¿da organizacja harcerska posiada zatwierdzony Regulamin
Sprawnoœci Harcerskich. Próba sprawnoœciowa jest otwierana imiennie
przez umieszczenie w Rozkazie dziennym dru¿ynowego i zapisanie w
indywidualnej karcie próby lub notatniku harcerskim /treœæ zadania,
termin realizacji, zaliczaj¹cy/. Zdobycie sprawnoœci dru¿ynowy og³asza
Rozkazem i wpisuje do ksi¹¿eczki s³u¿bowej /legitymacji/ harcerki czy
harcerza.
Sprawnoœci i ich wymagania pogrupowane s¹ wg dziedzin i wg
stopni trudnoœci. Przyk³adowe dziedziny to a/ pierwsza pomoc
/samarytanka/, b/ krajoznawstwo, c/ wêdrownictwo, d/ obozownictwo
/pionierka i kucharstwo/,
d/ ³¹cznoœæ, e/ harce, f/ przyroda, g/ zaprawa fizyczna, h/ kultura, i/
umiejêtnoœci praktyczne /praca r¹k/ itp.
Wystêpuj¹ w 4. stopniach trudnoœci, naj³atwiejsze dla m³odych harcerzy,
najtrudniejsze "mistrzowskie" dla najstarszych wiekiem i sta¿em

Ingres Arcybiskupa
Leszka S³awoja G³ódzia
26 kwietnia 2008 r. o godzinie
12:00 arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ, poprzez ingres do Archikatedry
Oliwskiej, obj¹³ kanonicznie urz¹d
Metropolity Gdañskiego. Ingres
rozpocz¹³ siê procesj¹ z kru¿ganków
seminaryjnych, poprzez plac przy Kurii
i plac archikatedralny. Nowego
Metropolitê prowadzi³a orkiestra
reprezentacyjna Marynarki Wojennej,
w drzwiach Archikatedry, wraz ze
zgromadzonym t³umem archidiecezjan
i goœci przywitali go: biskup
pomocniczy Archidiecezji Gdañskiej
Ryszard Kasyna, kapitu³a katedralna
gremialna oraz proboszcz
Archikatedry, ks. pra³. dr Zbigniew
Zieliñski.
Po wejœciu do Archikatedry
ksi¹dz arcybiskup S³awoj Leszek uczci³ Najœwiêtszy Sakrament i modli³
siê przy relikwiach Œwiêtego Wojciecha, którego uroczystoœæ diecezjalna
przypada³a nazajutrz. Po odczytaniu bulli papie¿a Benedykta XVI przez
biskupa Ryszarda, Nuncjusz Apostolski przekaza³ bullê nowemu
Metropolicie.
WYDAWCA:

harcerskim. Osoby, które zdoby³y ju¿ sprawnoœci mistrzowskie to
potencjalni "eksperci" w dru¿ynie, w szczepie, w hufcu, s³u¿¹cy pomoc¹
zdobywaj¹cym sprawnoœci ni¿szego stopnia. W niektórych dziedzinach
odpowiednikiem sprawnoœci mistrzowskich s¹ uprawnienia zwi¹zkowe /
np. odznaka ratownika medycznego/, pañstwowe, specjalistyczne,
potwierdzenia umiejêtnoœci wydawane przez odpowiednie instytucje /np.
prawo jazdy, certyfikaty jêzykowe, odznaki i dyplomy przewodników
turystycznych PTTK itp./.
Ka¿da sprawnoœæ opisana jest w postaci kilku-kilkunastu
wymagañ, dotycz¹cych poznania lub zrozumienia okreœlonej dziedziny
oraz z zadañ umo¿liwiaj¹cych æwiczenie, sprawdzenie i zaprezentowanie
konkretnych umiejêtnoœci. Wymagania wyra¿ane s¹ najczêœciej za
pomoc¹ czasowników: "wykona³", "pokaza³", "przedstawi³",
"zorganizowa³", "przygotowa³", "przeczyta³", "napisa³", lub innych
wymagañ o charakterze zadaniowym.
Ze wzglêdu na szczup³oœæ miejsca trudno przytoczyæ
przyk³ady wymagañ dla konkretnych sprawnoœci w ka¿dej z
poszczególnych dziedzin i stopni trudnoœci. Dobr¹ ilustracjê mo¿e
stanowiæ sprawnoœæ "Modelarz" w dziedzinie "umiejêtnoœci
praktyczne", która znajduje siê w trzecim stopniu trudnoœci. Cztery
wymagania dla zdobycia tej sprawnoœci to: "1. Zbudowa³ co najmniej
piêæ modeli- w tym jeden wiernie oddaj¹cy wygl¹d i jeden z napêdem lub
zdalnym sterowaniem, stosuj¹c ró¿ne rodzaje materia³ów. 2. Zebra³ i
wykorzysta³ w pracy harcerskiej z m³odszymi wiadomoœci dotycz¹ce
zasad dzia³ania, budowy i historii rozwoju urz¹dzeñ, których modele
wykona³. 3. Zorganizowa³ harcersk¹ imprez¹ modelarsk¹ /pokazy,
zawody, itp./. 4. Nauczy³ m³odszych kolegów podstawowych prac
modelarskich, prowadz¹c z nimi zajêcia co najmniej przez trzy miesi¹ce."
Nie wszystkie sprawnoœci s¹ tak praktyczne jak wy¿ej. Liczne z nich
dotycz¹ kszta³cenia charakteru, jak np. popularna sprawnoœæ
mistrzowska wszystkich pokoleñ harcerskich jak¹ s¹ "Trzy Pióra". Oto
jej wymagania: "1. Przeszed³ pomyœlnie próby: milczenia, g³odu i
samotnoœci przez trzy kolejne doby: w czasie pierwszej doby /na obozie,
biwaku itp./ zachowa³ ca³kowite milczenie i stara³ siê czas ten
przeznaczyæ na zastanowienie siê nad swym harcerskim ¿yciem, w czasie
drugiej doby powstrzymywa³ siê od spo¿ywania jakichkolwiek
pokarmów i napojów, uczestnicz¹c jednak we wszystkich zajêciach
obozowych, trzeci¹ dobê spêdzi³ w lesie, nie spostrze¿ony przez ludzi,
¿ywi¹c siê pokarmem leœnym: w tym czasie zaobserwowa³ ¿ycie lasu i
zbiera³ okazy przyrodnicze, a do lasu zabra³ ze sob¹ tylko konieczny
ubiór, nó¿ i apteczkê osobist¹. 2. Niepostrze¿enie powróci³ do ogniska
obozowego po odbyciu trzeciej próby, przynosz¹ z sob¹ z lasu trzy ptasie
pióra !". Prawda, ¿e to nie dla "miêczaków"?!
Mieczys³aw Czajkowski
Nastêpnie protokó³ z objêcia rz¹dów przez arcybiskupa G³ódzia
podpisali cz³onkowie Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdañskiej.
Wreszcie, poprzez Nuncjusza arcybiskup Tadeusz Goc³owski przekaza³
nowemu Metropolicie pastora³. Arcybiskup S³awoj Leszek zosta³
wprowadzony przez Nuncjusza na swoj¹ now¹ katedrê - tron biskupi, z
którego bêdzie odt¹d naucza³.
Homagium - ho³d na znak czci i pos³uszeñstwa - z³o¿yli nowemu
Metropolicie biskup Ryszard Kasyna, ks. infu³at dr Wies³¹w Lauer, ks.
pra³at dr Stanis³aw Ziêba, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdañskiej,
przedstawiciele Kapitu³: archikatedralnej, wrzeszczañskiej, gdyñskiej i
wejherowskiej, przedstawiciele ¿ycia konsekrowanego, w³adz
samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, œwiata nauki, œwiata pracy,
Kaszubów, rodzin oraz klerycy Gdañskiego Seminarium Duchownego.
Homagium oznacza równie¿, ¿e wszyscy archidiecezjanie s¹ wobec
nowego Metropolity szczerzy i otwarci na wspó³pracê.
Ingres by³ wielkim przedsiêwziêciem organizacyjnym, bior¹c pod
uwagê tak¿e szczup³oœæ czasu na przygotowania. Przyby³o ok.
piêædziesiêciu kardyna³ów, arcybiskupów i biskupów, zaproszeni zostali
przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów i wyznañ. Plac archikatedralny zosta³
nag³oœniony, wyposa¿ony w telebim i ³awki tak, aby pomóc w
œwiêtowaniu tak¿e tym, którzy z racji technicznych nie mogli pomieœciæ
siê w Archikatedrze Oliwskiej. Do radoœci sk³ania zaanga¿owanie w
organizacjê ingresu tych osób i s³u¿b, które przyczyni³y siê do godnego
przywitania Arcybiskupa Metropolity Gdañskiego S³awoja Leszka
G³ódzia na nowej stolicy metropolitalnej. Cieszy tak¿e liczny udzia³
archidiecezjan gdañskich i goœci, którzy ubogacili ingres swoj¹
modlitewn¹ obecnoœci¹.
Wydzia³ Duszpasterski KMG

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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