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S£OWO BISKUPÓW POLSKICH
DO WSZYSTKICH WIERNYCH
KOŒCIO£A W POLSCE
Drodzy Bracia i Siostry!
1. W ostatnich dniach prze¿yliœmy dramatyczne wydarzenie,
zwi¹zane z rezygnacj¹ z urzêdu Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity
warszawskiego Stanis³awa Wielgusa, w dniu przewidzianym na
jego uroczysty ingres w katedrze warszawskiej. Z bólem
œledziliœmy oskar¿enia kierowane pod jego adresem w minionych
tygodniach, a dotycz¹ce jego uwik³ania we wspó³pracê ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa i z wywiadem PRL. Spowodowa³o to falê
niepokoju, a nawet nieufnoœci do nowego pasterza. Uwidoczni³y
siê podzia³y we wspólnocie wierz¹cych. Jesteœmy wdziêczni Ojcu
Œwiêtemu Benedyktowi XVI za jego ojcowsk¹ pomoc w
ewangelicznym zmierzeniu siê z trudn¹ sytuacj¹, jakiej stawiamy
czo³o. Dziêki jego decyzji i postawie jesteœmy lepiej przygotowani,
by odwa¿nie i owocnie prze¿yæ ten niezwyk³y czas. Dziêkujemy
równie¿ Ksiêdzu Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi,
Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, za jego bratersk¹ i
kompetentn¹ pomoc.
W dniu 5 stycznia br. w odezwie skierowanej do wspólnoty
Koœcio³a Warszawskiego Ksi¹dz Arcybiskup Wielgus potwierdzi³
fakt wspomnianego uwik³ania i przyzna³, ¿e skrzywdzi³ nim
Koœció³, podobnie jak w obliczu kampanii medialnej wyrz¹dzi³
mu krzywdê, zaprzeczaj¹c faktom wspó³pracy ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa. Przyjmujemy z szacunkiem jego decyzjê o
rezygnacji z pos³ugi metropolity warszawskiego. Nie nam s¹dziæ
cz³owieka, wspó³brata, który przez lata wiernie i gorliwie s³u¿y³
Koœcio³owi, m.in. jako profesor i Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, a nastêpnie jako Biskup p³ocki. Nasz¹
modlitw¹ chcemy wspieraæ Arcybiskupa w pe³nym wyjaœnieniu
prawdy. Jednoczeœnie z ¿alem stwierdzamy, ¿e brak uwzglêdnienia
przyjmowanej powszechnie zasady domniemania niewinnoœci
przyczyni³ siê do stworzenia wokó³ oskar¿onego Arcybiskupa
atmosfery nacisku, która nie u³atwi³a mu przedstawienia opinii
publicznej odpowiedniej obrony, do której mia³ prawo.
2. Po raz kolejny doœwiadczamy, ¿e mroczna przesz³oœæ z okresu
totalitarnego systemu, panuj¹cego przez dziesi¹tki lat w naszej
OjczyŸnie, wci¹¿ daje o sobie znaæ. Jak pisaliœmy w Memoriale
Episkopatu Polski w sprawie wspó³pracy niektórych duchownych z
organami bezpieczeñstwa w Polsce w latach 1944-1989,
„dokumentacja przechowywana w archiwach IPN ods³ania czêœæ
rozleg³ych obszarów zniewalania i neutralizowania spo³eczeñstwa
polskiego przez s³u¿by bezpieczeñstwa totalitarnego pañstwa. Nie
jest to jednak pe³na i jedyna dokumentacja o minionych czasach”.
Tylko krytyczna i rzetelna analiza wszystkich dostêpnych Ÿróde³
pozwoli nam zbli¿yæ siê do prawdy. Odczytywane jednostronnie
dokumenty, sporz¹dzone przez wrogich Narodowi i Koœcio³owi
funkcjonariuszy aparatu represji komunistycznego pañstwa, mog¹
powa¿nie krzywdziæ ludzi, niszczyæ wiêzi spo³ecznego zaufania i
w konsekwencji okazaæ siê pogrobowym zwyciêstwem
nieludzkiego systemu, w jakim przypad³o nam ¿yæ.
Memoria³ stwierdza równie¿, ¿e „Koœció³ jest oskar¿any o chêæ
ukrywania trudnej dla niego prawdy, o próbê chronienia
odpowiedzialnych za wspó³pracê ze s³u¿bami bezpieczeñstwa i o
zapominanie o ofiarach tej¿e wspó³pracy. W konsekwencji
podwa¿any jest autorytet Koœcio³a, os³abiana jest jego
wiarygodnoœæ. Doœæ ³atwo zapomina siê, ¿e w czasach
totalitaryzmu komunistycznego ca³y Koœció³ w Polsce stale
sprzeciwia³ siê zniewalaniu spo³eczeñstwa i by³ oaz¹
wolnoœci i prawdy”.
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WSPANIA£E KONCERTY
KOLÊD
Okres ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA jest w tradycji polskiej czasem
wielkiego kolêdowania. W naszej parafii Chrystusa Zbawiciela tak¿e tradycyjnie
mamy okazjê pos³uchaæ wielu kolêd. W tym roku ksi¹dz proboszcz zafundowa³
nam koncert, którego z pewnoœci¹ warto by³o pos³uchaæ, gdy¿ wykonawcy to
œwiatowa czo³ówka muzyki chóralnej, a mianowicie: CHÓR AKADEMII
MEDYCZNEJ im. prof. Tadeusza Tylewskiego w Gdañsku. Chóru tego
s³uchaliœmy z wielk¹ przyjemnoœci¹ w niedzielê 7. stycznia na sumie. Po tej Mszy
œw. chór wykona³ szereg kolêd i pastora³ek nie tylko polskich, równie¿
zagranicznych. Brzmienie tego doœæ licznego chóru jest wyœmienite. Zreszt¹ za
oryginaln¹ aran¿acjê utworów i w³aœnie za wspania³e brzmienie chór oceniony
zosta³ w ubieg³ym 2006 roku na miêdzynarodowym konkursie chórów
amatorskich w Pekinie na pierwszym miejscu. W zwi¹zku z koncertem
foto Wojciechnasz
Kapusta
górny koœció³ by³ zape³niony. Poszczególne utwory odbierane by³y burzliwymi
oklaskami. Na zakoñczenie koncertu s³uchacze wraz z chórem zaœpiewali
wspólnie kolêdê, a po¿egnania chóru dokona³ Pan Konrad Hoga Prezes naszego
Stowarzyszenia oraz parafianie oklaskami na stoj¹co.

Œpiewa chór Akademii Medycznej

Foto F. Najbar

I oto w nastêpn¹ niedzielê dnia 7 stycznia nasz chór parafialny œpiewa³ na
Mszy œw. o 1600 oraz po tej Mszy us³yszeliœmy w jego wykonaniu koncert kolêd
i pastora³ek. Koœció³ by³ wype³niony w po³owie, bo ludzie przestraszyli siê
wichury na dworze i pozostali w domu. Niemniej jednak chór zebra³ burzliwe
oklaski, bowiem s³uchacze docenili poprawê jego brzmienia. Docenili tak¿e
doskona³y wybór repertuaru koncertu i zas³ugi Pani dyrygent.

Koncert naszego chóru - foto komórka

Foto: Orzikowska
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SPECJALNE OŒWIADCZENIE

Chodzi o obszerny materia³. W próbach oceny jego wartoœci i wyci¹gania
zeñ wiarygodnych wniosków nie mo¿na zapominaæ, ¿e stworzyli go
rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej, o. Federico Lombardi,
funkcjonariusze re¿imu ucisku, pos³uguj¹cego siê szanta¿em.
w zwi¹zku z dymisj¹ abp. Stanis³awa Wielgusa
Wiele lat od upadku re¿imu komunistycznego, gdy zabrak³o wielkiej i
Postawa abp. Wielgusa w minionych latach re¿imu komunistycznego w Polsce niekwestionowanej postaci Jana Paw³a II, obecna fala ataków na Koœció³
powa¿nie wystawi³a na szwank jego autorytet, tak¿e wœród wiernych. Dlatego, katolicki w Polsce, bardziej ni¿ szczerym poszukiwaniem przejrzystoœci i
mimo jego pokornej i wzruszaj¹cej proœby o przebaczenie, rezygnacja z pos³ugi prawdy, pod wieloma aspektami wydaje siê byæ zemst¹ tych, którzy
w Warszawie i jej szybkie przyjêcie przez Ojca Œwiêtego, wyda³o siê stosownym niegdyœ go przeœladowali, a zostali zwyciê¿eni wiar¹ i pragnieniem
wolnoœci narodu polskiego, a tak¿e dziwnym przymierzem: miêdzy
rozwi¹zaniem, aby stawiæ czo³a dezorientacji, do którejdosz³o w tym kraju.
Jest to moment wielkiego cierpienia dla Koœcio³a, któremu wszyscy wiele ówczesnymi oprawcami i innymi przeciwnikami Koœcio³a.
zawdziêczamy i który kochamy, który da³ nam pasterzy na miarê kardyna³a "Prawda was wyzwoli" - mówi Chrystus. Koœció³ nie boi siê prawdy.
Wyszyñskiego i przede wszystkim papie¿a Jana Paw³a II. Koœció³ powszechny Aby byæ wiernymi swemu Panu, jego cz³onkowie musz¹ zawsze potrafiæ
winien poczuwaæ siê do duchowej solidarnoœci z Koœcio³em w Polsce, uznaæ w³asne winy. ¯yczymy Koœcio³owi w Polsce by zdo³a³ prze¿yæ i
przezwyciê¿yæ z odwag¹ i jasnoœci¹ ten trudny czas, aby móg³ wci¹¿
towarzysz¹c mu modlitw¹ i zachêt¹, aby zdo³a³ szybko odzyskaæ równowagê.
Przy tej okazji dobrze te¿ jest zauwa¿yæ, ¿e sprawa abp. Wielgusa nie jest wnosiæ swój cenny i wyj¹tkowy wk³ad wiary i misyjnego zapa³u do
pierwszym i prawdopodobnie nie bêdzie ostatnim przypadkiem ataku na ludzi Koœcio³a europejskiego i powszechnego".
Koœcio³a, opartego na dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa dawnego re¿imu.
w³¹czyæ w nasz¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ w taki sposób, by objawia³a
S£OWO BISKUPÓW POLSKICH
DO WSZYSTKICH WIERNYCH KOŒCIO£A W POLSCE siê moc Chrystusa na obliczu Koœcio³a. Zwracamy siê do wszystkich

ludzi Koœcio³a, duchownych i œwieckich, aby kontynuowali rachunek
sumienia ze swojej postawy w okresie totalitaryzmu. Nie chcemy
3. Dlatego powtarzamy jeszcze raz: Koœció³ nie boi siê prawdy, nawet je¿eli jest wkraczaæ w sanktuarium sumienia ¿adnego cz³owieka, ale zachêcamy do
to prawda trudna, zawstydzaj¹ca, a dochodzenie do niej czasem jest bardzo zrobienia wszystkiego, by siê skonfrontowaæ z prawd¹ ewentualnych
bolesne. Wierzymy g³êboko, ¿e prawda wyzwala, bo wyzwalaj¹c¹ prawd¹ jest faktów i jeœli potrzeba odpowiednio uznaæ i wyznaæ winy.
sam Jezus Chrystus. Od dwóch tysiêcy lat Koœció³ zmaga siê z grzechem w
Rz¹dz¹cych i Parlamentarzystów wzywamy, by zapewnili takie
swoim wnêtrzu i w œwiecie, do którego jest pos³any. Grzech bowiem degraduje korzystanie z materia³ów znalezionych w archiwach pochodz¹cych z
cz³owieka i deformuje w nim obraz i podobieñstwo Boga. Koœció³ nie czyni tego czasów PRL-u, by nie prowadzi³o to do naruszania praw osoby ludzkiej i
swoj¹ moc¹. Czyni to moc¹ Tego, który jako jedyny mo¿e nas wyzwoliæ od z³a. poni¿ania godnoœci cz³owieka oraz by istnia³a mo¿liwoœæ weryfikacji
Dlatego te¿ ka¿d¹ Eucharystiê rozpoczynamy wyznaniem naszej grzesznoœci: tych materia³ów przed niezawis³ym s¹dem. I nie wolno te¿ zapominaæ, ¿e
„Spowiadam siê Bogu wszechmog¹cemu…” Nie jest to go³os³owna liturgiczna materia³y te obci¹¿aj¹ przede wszystkim ich autorów.
formu³a, ale g³êboka konfrontacja z nasz¹ s³aboœci¹ i niewiernoœci¹ przed Œwiadomi wezwania Chrystusa „Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni”
obliczem mi³osiernego Boga. Podobnie prosimy w ka¿dej Mszy œwiêtej: „Panie (Mt 7,1), prosimy wszystkich o powstrzymywanie siê od wydawania
Jezu Chryste, (…) prosimy Ciê, nie zwa¿aj na grzechy nasze, lecz na wiarê powierzchownych i pochopnych s¹dów, bo mog¹ byæ one krzywdz¹ce.
swojego Koœcio³a”. Nie boimy siê wyznaæ, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹ Mamy zw³aszcza na myœli wszystkich pracuj¹cych w œrodkach
grzeszników, ale jednoczeœnie jest œwiêty i powo³any do œwiêtoœci, bo Jego spo³ecznego przekazu. Niech chrzeœcijañskie sumienie i ludzka
G³ow¹ jest oraz ¿yje w nim i dzia³a Jezus Chrystus Œwiêty nad œwiêtymi. To wra¿liwoœæ podpowiedz¹ im, co i jak przekazywaæ opinii publicznej,
przed Nim stajemy, prosz¹c Ducha Œwiêtego, aby nas uwolni³ od z³a, od lêku, od bior¹c zawsze pod uwagê godnoœæ osoby ludzkiej, jej prawo do obrony i
naszej ma³odusznoœci.
dobrego imienia, tak¿e po œmierci. Apelujemy do m³odego pokolenia, nie
W œwiêto Chrztu Pañskiego, w katedrze warszawskiej, odczytywana by³a maj¹cego bezpoœredniego doœwiadczenia epoki, w której przysz³o ¿yæ
Ewangelia o Jezusie, który stan¹³ solidarnie z grzesznikami nad brzegiem starszym, by stara³o siê poznaæ trudn¹ i z³o¿on¹ prawdê o minionych
Jordanu,
przyj¹æ
chrzest
pokuty. Wierzymy mocno, ¿e Jezus
stoi z nami czasach. Pomimo wszystkich cieni, pokoleniom ¿yj¹cym w tamtych
Koncertby
chóru
w dniu
26.XI.2006
Foto St. Czarnecki
wszystkimi na brzegach polskiego Jordanu. Po raz kolejny przywracaj¹ nam czasach, w tym równie¿ pokoleniom duchownych, ich nieustêpliwym
nadziejê s³owa Jezusa: „Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy siê Ÿle maj¹. zmaganiom ze z³em zawdziêczamy odzyskanie wolnoœci po latach
Nie przyszed³em wezwaæ do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” narzucanej nam marksistowskiej ideologii i sowieckich wzorców ¿ycia
(£k 5, 31-32). Solidarnoœæ z grzesznymi ludŸmi doprowadzi³a Jezusa na krzy¿. politycznego i spo³ecznego. Koœció³ w Polsce zawsze czu³ z narodem i
Dziêki temu przyjêliœmy Jego Chrzest chrzest Ducha Œwiêtego i ognia na dzieli³ jego losy, zw³aszcza w najbardziej mrocznych okresach naszych
odpuszczenie grzechów
dziejów. Tego faktu nie zmieni wydobywanie po latach na œwiat³o
dzienne s³aboœci i niewiernoœci niektórych jego cz³onków, równie¿
4. Przypomnijmy: „Od dwóch tysiêcy lat Koœció³ przeciwstawia siê z³u w sposób duchowieñstwa. Niech obecny czas bêdzie dla nas wszystkich
ewangeliczny, który nie niszczy godnoœci drugiego cz³owieka. Prawda o grzechu sposobnym czasem oczyszczenia i pojednania, przywrócenia naruszonej
ma prowadziæ chrzeœcijanina do osobistego uznania winy, do skruchy, do sprawiedliwoœci i odzyskiwania wzajemnego zaufania i nadziei. Niech
wyznania winy nawet wyznania publicznego, je¿eli zachodzi potrzeba, a bêdzie to przede wszystkim czas modlitwy, a tak¿e pog³êbienia wiary w
nastêpnie do pokuty i zadoœæuczynienia. Od takiej ewangelicznej drogi obecnoœæ Pana dziejów poœród najbardziej zawi³ych ludzkich spraw.
St. Czarnecki
konfrontacji ze z³em nie mo¿emy odst¹piæ. (…) Koœció³ Foto
Chrystusowy
jest Ufni w moc prawdy Ewangelii chcemy, jako Wasi Pasterze, kontynuowaæ
wspólnot¹ pojednania, przebaczenia i mi³osierdzia. Jest w nim miejsce dla trwaj¹ce ju¿ prace nad pe³nym sprawdzeniem zawartoœci akt
ka¿dego grzesznika, który pragnie siê nawróciæ jak Piotr i pomimo s³aboœci chce zgromadzonych w IPN, dotycz¹cych nas samych oraz wszystkich
s³u¿yæ sprawie Ewangelii” (Memoria³).
duchownych.
Jak dobitnie podkreœli³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, „cz³owiek jest drog¹
Koœcio³a” (Redemptor hominis, 14) ka¿dy cz³owiek, równie¿ ka¿dy kap³an, i 6. „Chocia¿bym przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê, z³a siê nie ulêknê, bo
ka¿dy biskup. Spe³niaj¹c warunki chrzeœcijañskiego nawrócenia, ka¿dy ma Ty jesteœ ze mn¹” (Ps 23 [22], 4). Niech s³owa Psalmisty towarzysz¹ nam
prawo do przebaczenia i mi³osierdzia, do w³¹czenia siê w ¿ycie wspólnoty w tych dniach. Dziêkujemy wam Drodzy Bracia i Siostry, szczególnie za
Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Wiemy, ¿e wielu z tych, którzy niegdyœ ulegli ducha modlitwy, który studzi³ emocje, wprowadza³ ³ad serca i porz¹dek
zniewoleniu, zag³uszyli w³asne sumienie i naruszyli swoj¹ godnoœæ, mi³oœci. Dziêkujemy za Wasz¹ troskê o Koœció³ i trwanie przy nim w
odpokutowa³o ju¿ swoj¹ s³aboœæ latami wiernej s³u¿by. Oni s¹ naszymi braæmi i chwilach próby. Wierzymy, ¿e nasze obecne doœwiadczenie przyczyni siê
siostrami w wierze!
do odnowy Koœcio³a, do wiêkszej przejrzystoœci i dojrza³oœci jego
Pragniemy, aby Œroda Popielcowa 21 lutego br. by³a dniem modlitwy i pokuty cz³onków. Wierzymy, ¿e pomo¿e ono Koœcio³owi byæ wiernym
ca³ego duchowieñstwa polskiego. Niech we wszystkich koœcio³ach naszych Ewangelii, w niej szukaæ rozwi¹zañ naszych problemów i z niej siê
diecezji zostan¹ odprawione nabo¿eñstwa do Mi³osiernego Boga o wybaczenie odradzaæ, by byæ zaczynem dobra i mi³oœci w œwiecie.
b³êdów i s³aboœci w przekazywaniu ca³ej Ewangelii. Jako duchowni jesteœmy „z
Z tymi pragnieniami w sercach wzywamy nad wszystkimi Bo¿ego
ludu wziêci”, jesteœmy czêœci¹ spo³eczeñstwa polskiego, które ca³e potrzebuje b³ogos³awieñstwa i wstawiennictwa Matki Jasnogórskiej, która ci¹gle
odwrócenia siê od z³a i pe³nego nawrócenia.
nam przypomina: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” J 2,5.
Dokoñczenie ze strony 1

5. Przed Koœcio³em w Polsce, oprócz stawania w prawdzie przed obliczem Boga,
stoi równie¿ wielkie zadanie pojednania. Nie zmienimy przesz³oœci, zarówno tej
chlubnej, jak i tej, której siê wstydzimy. Wszystko zaœ z pomoc¹ Bo¿¹ mo¿emy

Podpisali:
Kardyna³owie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Sta³ej i
Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 stycznia 2007 r.
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Z cyklu: Dekalog jako kodeks prawa

WPROWADZENIE
W kolejnych numerach Rodziny Osowskiej przedstawimy naszym
Czytelnikom seriê artyku³ów wybitnego polskiego teologa, historyka,
religioznawcy, filozofa i biblisty-egzegety dr hab. Bogus³awa Górki. S¹ to
bardzo odwa¿ne interpretacje, bardzo silnie pobudzaj¹ce intelektualnie i
pomagaj¹ce zrozumieæ wspó³czesny Koœció³ rzymsko-katolicki oraz samo
chrzeœcijañstwo, szczególnie w okresie “odnawiania (reformy) Koœcio³a”
oraz w czasie dialogu z judaizmem i ekumenizmu w ³onie samego
chrzeœcijañstwa. Tak na marginesie - by³ on uczniem ks. prof. Józefa
Tischnera.
A oto podstawowa teza, przeciwna mocno zakorzenionemu w nauce i
kulturze Zachodu stereotypowi, jak¹ formu³uje Bogus³aw Górka:
W zamierzeniu Boga Dekalog stanowi fundament, ale nie pod
gmach moralnoœci, lecz pod gmach prawa, cywilizacji Boga
(teocywilizacji).
Górka prezentuje szczegó³owe rozwa¿ania egzegetyczne dotycz¹ce
czasu powstania Dekalogu, pierwotnoœci jednej z dwóchFoto
biblijnych
jego
M. Wandtke
wersji, jego ewolucyjnego charakteru i w³aœciwego rozumienia
poszczególnych przykazañ (np. zrównanie w czwartym przykazaniu

BRONIÆ RODZINY I KOŒCIO£A
W niedzielê 14. stycznia obchodziliœmy 93. Œwiatowy Dzieñ
Migranta i UchodŸcy. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w przygotowanym z
tej okazji orêdziu zwraca nasz¹ uwagê na migruj¹c¹ rodzinê. Pragnie
uwra¿liwiæ ka¿dego z nas na ten problem, gdy¿ emigracja poszczególnych
cz³onków rodziny powoduje cierpienia wszystkich domowników. Papie¿
wskazuje na fakt coraz czêstszych wyjazdów zarobkowych kobiet, matek,
które pozostawiaj¹ swe dzieci, mê¿ów, staraj¹cych siê zapewniæ byt
rodzinie. Ka¿da roz³¹ka wp³ywa negatywnie na wiêzy rodzinne, dlatego
Benedykt XVI zwraca uwagê na pilne ³¹czenie rozdzielonych rodzin.
Na ca³ym œwiecie, poza Polsk¹, ¿yje ponad 20 mln Polaków. Tylko od
maja 2004 r. z kraju wyjecha³o ponad 1,2 mln naszych rodaków. Historia
migracji Polaków siêga koñca XVIII wieku, ogromna by³a emigracja
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pozycji ojca-mê¿czyzny i matki-kobiety w patriarchalnym œwiecie
Pierwszego Testamentu). Przekonuje, ¿e Dekalog jest fundamentem
prawa, a nie moralnoœci, bo jako kodeks prawa nie rozpatruje czynu od
strony wewnêtrznej, moralnej, ale interesuje siê jego zewnêtrzn¹ stron¹;
jest on dokumentem prawnym o charakterze konstytucji, odznaczaj¹cym
siê wysokim stopniem ogólnoœci. Dekalog jest te¿ "papierkiem
lakmusowym", s³u¿¹cym do zweryfikowania, czy dana cywilizacja ma coœ
wspólnego z cywilizacj¹ Stwórcy.
Kodeks „dziesiêciu s³ów” zamierzony zosta³ wed³ug Górki jako
fundament nowego ³adu spo³ecznego, jest zbiorem prawnych norm
minimalnych i ma charakter zaporowy. Okreœla on dolny poziom
cywilizacji Boga, która stawia sztywny p³ot prawa wokó³ pewnych
fundamentalnych wartoœci. Dekalog jako dokument prawa s³u¿y do
zweryfikowania poziomu cywilizacyjnego ka¿dego ustroju spo³ecznopolitycznego. Jednak we wspó³czesnej cywilizacji europejskiej mo¿na
³atwo spostrzec, ¿e w konstrukcji nowego ³adu cywilizacyjnego wyrzuci³a
ona Dekalog na œmietnik. I nie chodzi tylko o to, ¿e w Europie nie ochrania
siê instytucjonalnie norm Dekalogu, ale rzecz w tym, ¿e legalnie tworzy siê
ustawy jemu przeciwne, staczaj¹c siê na pozycje podcywilizacji.
Opracowanie i przygotowanie edycyjne ca³ego cyklu
Mateusz Ichnatowicz
powojenna, a potem po stanie wojennym. Znamy emigracjê w celach
zarobkowych, ale tak¿e z powodów politycznych.
Od 2004 r. zjawisko migracji znów przybiera na sile. Gdy rozmawia
siê z Polakami rozsianymi po œwiecie, wyczuwa siê ich ogromn¹ têsknotê
za Ojczyzn¹. Tam, gdzie polskoœæ siê zachowa³a, nawet w miejscach tak
odleg³ych, jak Ameryka Po³udniowa, nasi rodacy wskazuj¹, jak ogromn¹
w tym rolê odegra³y rodzina oraz Koœció³. Paradoksalnie, obecnie w³aœnie
rodzina i Koœció³ nara¿one s¹ na najwiêksze ataki. Dlatego nale¿y uczyniæ
wszystko, byœmy solidarnie, zarówno Polacy ¿yj¹cy w kraju, jak i na
obczyŸnie, bronili najwiêkszych dla nas wartoœci. Przyk³adem niech bêd¹
ci, którzy dziêki swym rodzinom zdo³ali pokochaæ Polskê
, choæ urodzili siê na obczyŸnie. A mogli odwiedziæ Ojczyznê dopiero u
schy³ku ¿ycia.
Katarzyna Cegielska

2.
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GDY BÓG JEST
W NAS
Pokój przychodzi sam
Cisza ju¿ nie ucieka
Samotnoœæ nie budzi lêku
Bezpieczeñstwo staje siê zbyteczne
Si³a roœnie z bezsilnoœci
¯ycie rozkwita ze œmierci
Nadzieja z rozpaczy
Bezsens nabiera sensu
A potem s¹ s³owa bez s³ów
I chêæ, by rzuciæ siê w Jego ramiona
I tak pozostaæ na zawsze.
Jan Pa³yga

Biblijny cytat a propos ostatnich
wydarzeñ
Przeto oddani pos³ugiwaniu, zleconemu nam
przez mi³osierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy
postêpowania ukrywaj¹cego sprawy hañbi¹ce, nie
uciekamy siê do ¿adnych podstêpów ani nie
fa³szujemy s³owa Bo¿ego, lecz okazywaniem
prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu
Boga os¹dowi sumienia ka¿dego cz³owieka.
(2 Kor 4,1-2)

Ofiarowa
nie
Pañskie
Andrzej Rublow Ofiarowanie Chrystusa wœwi¹tyni

DZIEÑ CHOREGO
Dzieñ 11 lutego jest œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes.
Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ ten dzieñ Miêdzynarodowym
Dniem Chorego. Z tej okazji w naszej parafii od kilku lat
sprawowana jest specjalna Msza Œw. dla chorych po³¹czona z
indywidualnym b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym
Sakramentem. Po Mszy Œw. Parafialny CARITAS organizuje
spotkanie w Klubie BETANIA przy kawie. Wszyscy Ci,
którym przychodzenie do koœcio³a w zwyk³ych warunkach jest
utrudnione, maj¹ wiêc szczególn¹ okazje porozmawiaæ ze
znajomymi.
Aby u³atwiæ udzia³ w tym nabo¿eñstwie jak najwiêkszej
liczbie chorych, szczególnie tym wymagaj¹cym pomocy,
postanowiono, ¿e poczynaj¹c od bie¿¹cego roku parafialna
uroczystoœæ bêdzie siê odbywaæ zawsze o godz. 10 w sobotê
najbli¿sz¹ œwiêta Matki Bo¿ej z Lourdes. W bie¿¹cym roku
jest to sobota 10 lutego. Zapraszamy chorych a opiekunów
prosimy o u³atwienie chorym uczestnictwa w tym
nabo¿eñstwie i spotkaniu.
O soby, które potrzebuj¹ pomocy w tym zakresie prosimy o
zg³oszenie do Parafialnego Oddzia³u CARITAS lub na
telefon (domowy) 058 552 71 44.
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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 .

METODA HARCERSKA
ODCINEK 3
Mówi¹c o metodzie harcerskiej z regu³y wymienia siê jej zasadnicze
elementy jak gra, system zastêpowy, stopnie i sprawnoœci,
samowychowanie czy s³u¿ba. Te elementy uszczegó³owimy w nastêpnych
ocinkach. W tym odcinku chcia³bym podkreœliæ, ¿e jednym z wa¿niejszych
narzêdzi metody harcerskiej jest kszta³towanie uczuæ przez sztukê, co
rzadko bywa w literaturze omawiane, a stanowi w du¿ym stopniu o
skutecznoœci metody harcerskiej w rozwijaniu wyobraŸni, wra¿liwoœci i
pomys³owoœci, jak równie¿ poczucia estetyki, a nawet inspiracji m³odego
cz³owieka do twórczoœci artystycznej. Zwykle w literaturze podkreœla siê to,
co dominuje w kszta³towaniu uczuæ, a mianowicie: s³u¿ba, patriotyzm,
postawa moralna, kszta³cenie charakteru i estetyka w ¿yciu
harcerskim/piêkne kolorowe mundurki, czystoœæ i porz¹dek, estetyczny
wystrój izby harcerskiej-„harcówki” itp./.
Tymczasem rozwój uczuæ jest tym elementem, którym system
wychowania harcerskiego najbardziej wzbogaca system wychowania w
rodzinie i w szkole, gdzie na ogó³/choæ nie wszêdzie!/ panuje informacyjny
sposób przekazywania wiedzy, czêstokroæ pozbawiony stosunku
uczuciowego do tematu. System informacyjny w stosunku do m³odego
cz³owieka powoduje przewa¿nie zanik wiêzi miedzy nim a informuj¹cym
/nauczycielem, rodzicem/, nie rozbudza w nim stosunku uczuciowego do
Foto: Galeria Zbawiciela
innych ludzi oraz do œwiata, ró¿nych dziedzin ¿ycia i wiedzy. To rodzi nudê,
apatiê, wyobcowanie, zrywanie wiêzi miêdzypokoleniowej.
Kszta³towanie uczuæ odbywa siê g³ównie przez sztukê, pojêt¹ bardzo
szeroko. Przez sztuki plastyczne, muzykê, teatr, ale równie¿ przez literaturê
piêkn¹, wszelkie pos³ugiwanie siê s³owem maj¹ce na celu oddzia³ywanie na
uczucia, wszelk¹ inscenizacjê, œpiew itp. Kszta³towanie uczuæ jest tym
silniejsze im wiêkszy jest udzia³ czynny cz³owieka w uprawianiu sztuki, tzn.
im bogatsza jest twórczoœæ cz³owieka, nie ograniczaj¹cego siê do
konsumpcji prze¿yæ estetycznych.
Atmosfera wieczornego ogniska, jego leœna sceneria, œpiew, inscenizacje,

SPOTKANIE OP£ATKOWE SENIORÓW
Dorocznym zwyczajem w po³owie grudnia Dyrekcja Szko³y Podstawowej
i Parafialny Oddzia³ CARITAS parafii Chrystusa Zbawiciela zaprosili
seniorów i osoby samotne na spotkanie op³atkowe. Dla wielu osób
spotkanie to jest jedn¹ z nielicznych okazji do spotkania znajomych.
Dla dzieci ze szko³y jest to okazja aby dziadkom i babciom zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci . Dlatego z takim przejêciem przedstawi³y tradycyjne
jase³ka. Szczególnie podkreœliæ nale¿y bardzo piêkne wykonanie kolêd co
nada³o jase³kom pogodny i bardzo ciep³y klimat. Godnym podkreœlenia
wydaje siê fakt, ¿e jase³ka nie zosta³y przedstawione w formie musicalu co
jakoby jest wyrazem nowoczesnoœci. I chocia¿ król Herod z charakteryzacji
bardziej przypomina³ jednego z trzech muszkieterów ni¿ ¿ydowskiego
króla, to jednak by³ przekonywuj¹cy i mimo wszystko sympatyczny chocia¿
trudno tak mówiæ o kimœ, kto zapisa³ siê w historii tak ponuro.
Panie katechetki, Marzena Litwiñska oraz Katarzyna Karkowska i
dbaj¹ca o stronê muzyczn¹ jase³ek Anna Solecka, mog¹ byæ zadowolone z
postawy podopiecznych. W ¿adnym przypadku nie mo¿na oczywiœcie
pomin¹æ uczniów p.Marka Najbara, którzy muzyk¹ umilali seniorom
chwile przy stole.
Nale¿y równie¿ podziêkowaæ paniom z Parafialnego Oddzia³u
CARITAS oraz tym najmniej widocznym pracownicom szkolnej kuchni.
Dziêki naszej samorz¹dowej w³adzy, której Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla p Maciej Przybylski uczestniczy³ w spotkaniu, zosta³o ono
sfinansowane przez Radê Miasta Gdañsk, za co nale¿¹ siê równie¿ s³owa
podziêkowania.
Ze wzglêdów formalno-organizacyjnych wykorzystanie finansów
Rady Miasta sta³o siê realne dziêki ¿yczliwej postawie w³aœcicieli sklepu
MARIOL, za co szczególnie pragniemy podziêkowaæ.
¯yczenia sk³adane przy ³amaniu siê op³atkiem, zarówno te oficjalne ze
strony p. Dyrektor Szko³y jak i ze strony ks proboszcza parafii Chrystusa
Zbawiciela, niech bêd¹ zachêt¹ dla seniorów i organizatorów do ponownego
spotkania siê w przysz³ym roku
AB

gawêda przy ognisku to wszystko elementy sztuki oddzia³uj¹ce na uczucia.
Gra terenowa z fabu³¹ /np. na temat akcji powstañczych, jak to mia³o miejsce
w Warszawie w czasie Zlotu ZHR z okazji obchodów 60. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego/ nie jest niczym innym, jak kszta³towan¹ na ¿ywo
inscenizacj¹, przeznaczon¹ dla uczestników a nie dla widzów. Taki charakter
ma niejedna gra i zabawa, nie tylko w terenie. Zreszt¹ „bieg harcerski” /gra
terenowa z rozwi¹zywaniem problemów i zdawaniem prób i egzaminów na
stopnie i sprawnoœci harcerskie/, wycieczka harcerska czy biwak te¿
zazwyczaj maj¹ elementy inspirowanej przygody i aran¿owane wydarzenia /
np. podczas biegu harcerskiego udzielanie pomocy „rannemu”,
ucharakteryzowanemu szmink¹ i farb¹/. Obóz harcerski, to specyficzna,
rozmyœlnie przygotowana przez samych harcerzy /harcerki/ sceneria. Obóz z
fabu³¹ /np. ”mieszkañcy leœnych kniei”, „pañstwo podziemne” itp./ to
kilkutygodniowa zabawa w inscenizacjê. Kontakt z przyrod¹
te¿
Foto: Galeria uczy
Zbawiciela
wra¿liwoœci na piêkno. Bogate, wykonywane w³asnorêcznie zdobnictwo
obozowe: totemy, bramy, kapliczki, drogowskazy, tablice informacyjne,
wreszcie liczne ró¿norodne proporce zastêpów.
Ogromn¹ rolê odgrywa w wychowaniu harcerskim obrzêdowoœæ, która w
ca³oœci jest wychowaniem przez sztukê: Przyrzeczenie harcerskie urz¹dzane
w nocy, w atmosferze tajemniczoœci i niespodzianki i wiele podobnych form.
Kszta³towaniem uczuæ poprzez sztukê pos³uguje siê harcerstwo niemal na
ka¿dym kroku.
Harcerstwo d¹¿y do tego, by staæ siê wewnêtrzn¹ potrzeb¹ harcerza.
Stara siê wiêc rozbudziæ taki system motywacji, by harcerz sam chcia³
kszta³towaæ swój charakter, czyli uprawiaæ samowychowanie. By widzia³ w
harcerstwie zarówno przyjemn¹ rozrywkê, jak i po¿yteczne æwiczenia
prowadz¹ce do lepszego uformowania swej osobowoœci.
Metoda harcerska, streszczona do dwóch s³ów, to prze¿ycie i dzia³anie.
Zarówno prze¿ycie, jak i dzia³anie ma w harcerstwie uczucie jako swój
fundament.
c.d.n.

Poszukujemy kandydatów !!!
Komenda Pomorskiej Chor¹gwi Harcerzy ZHR poszukuje
kandydatów na kurs przybocznych i dru¿ynowych ZHR w dzielnicy
Gdañsk-Osowa. Warunki, jakim powinien odpowiadaæ kandydat:
a/ wiek powy¿ej 16 lat, b/ akceptacja rodziców,
c/ dobra sprawnoœæ fizyczna,
d/ kierowanie siê chrzeœcijañskimi wartoœciami uniwersalnymi,
e/ dobre wyniki w nauce/w pracy,
f/ brak na³ogów, w tym niepalenie papierosów.
Kandydaci mog¹ siê zg³aszaæ do ks. Macieja Sobczaka lub do
przewodnicz¹cego N.S. Rady Przyjació³ Harcerstwa Mieczys³awa
Czajkowskiego. Iloœæ miejsc na najbli¿szym kursie szkoleniowym
(bezp³atnym) ograniczona-obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.

ŒRODOWE SPOTKANIE W BETANII
W œrodê, 13 grudnia, w ramach comiesiêcznych spotkañ Akcji Katolickiej
odby³o siê spotkanie z karmelit¹ bosym, ojcem Julianem Iwickim. Ojciec
Julian w latach 1985-94 pracowa³ jako misjonarz, w Rwandzie (Afryka
P³n.), z tego 5 lat na terenach objêtych wojn¹ domow¹ miêdzy plemionami
Hutu i Tutsi. W r 1995 przez 9 miesiêcy przebywa³ w pustelni karmelickiej w
St. Raphael na Lazurowym Wybrze¿u we Francji, aby kolejne 4-ry lata
poœwiêciæ studiom formacyjnym na katolickich uczelniach Pary¿a. W latach
1999 - 2001 prowadzi³ dzia³alnoœæ misyjn¹ w po³udniowych republikach
dawnego ZSRR m.in. w Krasnodarze, Astrachaniu, a tak¿e w Rostowie
n/Donem. Po powrocie do kraju w 2001 r O. Julian wi¹¿e siê z domem
karmelitów bosych w Gorzêdzieju k/Tczewa dziêki czemu jest czêstym
goœciem w Trójmieœcie, a zw³aszcza w Gdañsku.
W œrodowym spotkaniu udzia³ wziê³o 26 osób, które mia³y okazjê
wys³uchaæ b. ciekawych refleksji O.Iwickiego na temat Jego nie³atwej, a
czêstokroæ i niebezpiecznej pracy misyjnej „na obczyŸnie”, jak równie¿
aktualnej dzia³alnoœci w kraju m.in. na rzecz trudnej m³odzie¿y. Koñcowa
czêœæ spotkania poœwiêcona by³a przybli¿eniu zebranym osobistego
nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny.
S¹dz¹c z reakcji zebranych na „s³owo” i osobowoœæ Goœcia, a tak¿e
obserwuj¹c ¿yw¹ reakcjê i pytania w trakcie, istnieje potrzeba
kontynuowania tego spotkania w niedalekiej przysz³oœci, byæ mo¿e w
formie warsztatowej na uprzednio sformu³owany temat. Deklaracja udzia³u
w kolejnym spotkaniu ze strony O. Juliana ju¿ jest.
Andrzej Tele¿yñski
Foto: Stanis³aw Czarnecki
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