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Drodzy Parafianie

„Bądź cie mo imi świat ka mi” – mó wi Chry stus Zmar twych wsta ły. Ta jem ni ca pu ste go gro bu skła nia nas do głę bo kiej
re flek sji. Oto po smut ku i trwo dze piąt ko we go zwąt pie nia przy cho dzi po ra nek zmar twych wsta nia. My wszy scy ma -
my być te go świad ka mi. Czy jest to dzi siaj ła twe? Na iw nym był by dzi siaj ten, któ ry po wie dział by, że tak. Py cha i brak
po ko ry czę sto przy sła nia ją nam praw dzi wy ob raz Bo ga, Czło wie ka, sie bie czy świa ta. War to więc po my śleć i po wró -
cić do Te go, któ ry jest mi ło sier ny. War to otwo rzyć swo je wnę trze na dzia ła nie Du cha Św. Mó wię to tak że do Cie bie,
mło dy Przy ja cie lu, któ ry masz nie ba wem przy jąć sa kra ment doj rza ło ści chrze ści jań skiej. Być świad kiem Chry stu sa
to zna czy od waż nie i męż nie wy zna wać swo ją wia rę, co wię cej na ukę Chry stu sa uczy nić fun da men tem swo je go
ży cia. Trud ne to za da nie, ale war to się tru dzić, gdyż za pła ta bę dzie ob fi ta... 

Ks. Grzegorz Stolczyk
proboszcz

Brat Albert
Adam Chmielowski (1845-1916)
czêœæ II

Trze ci, ostat ni okres ży cia roz po czął Adam Chmie -
low ski w 1880 ro ku, wstę pu jąc 24 IX do no wi cja tu oo. je zu -
itów w Sta rej Wsi. O szczę ściu, któ re wy peł nia ło mu du szę,
roz pi sy wał się w li stach do Jó ze fa Cheł moń skie go i He le ny
Mo drze jew skiej. Jed nak w cza sie wiel kich re ko lek cji tę sa -
mą du szę ogar nę ły mro ki, któ re trud no zro zu mieć, to też
opu ścił no wi cjat 5 IV 1881 r., by się le czyć naj pierw we Lwo -
wie a po tem u swe go bra ta Sta ni sła wa w Ku dryń cach na Po -
do lu ro syj skim. Uzdro wio ny, wszedł od ra zu na dro gę św.
Fran cisz ka z Asy żu; re stau ro wał ob ra zy w za po mnia nych
wiej skich ko ściół kach i sze rzył ter cjar stwo. Na stęp nie za -
miesz kał w Za wa lu nad Zbru czem, gdzie do ro ku 1883 miał
pra cow nię ma lar ską. Pod groź bą wysła nia na Sy bir mu siał
ucie kać, ale od idei swej już nie od stą pił. 

W 1884 ro ku przy je chał do Kra ko wa. Za miesz kał
przy ul. Basz to wej, prze dzie lił ko ta rą swój je dy ny po kój na
dwie czę ści: w jed nej sam ma lo wał, w dru giej umiesz czał
bezdo mnych, ze bra nych z uli cy. Kie dyś sta ła się rzecz przy -
kra, ja kiś ob cy rze zi mie szek spo za Kra ko wa, po da ją cy się
za po wstań ca z 1863 r. i przy ję ty na noc leg – po bił i ob ra bo -
wał Chmie low skie go a chcąc uchro nić się przed po ści giem
za brał mu, czy też po trza skał je go pa ry ską do sko na łą pro te zę.

Usu nię ty wraz z bez dom ny mi z ul. Basz to wej A.
Chmie low ski zdo był się na krok he ro icz ny, za my ka jąc się
z opusz czo ny mi nę dza rza mi w ogrze wal ni ma gi strac kiej
przy ul. Ska łecz nej. Za warł z Ma gi stra tem umo wę, w myśl
któ rej ca łe ry zy ko, pra cę i sta ra nia brał na sie bie – mia stu
od da jąc pro fi ty. Pew ne go dnia gdy zbie rał w re stau ra cjach

kra kow skich dat ki na po trze by bez dom nych, zo stał ude rzo -
ny w twarz przez ofi ce ra au striac kie go. „To dla mnie – po -
wie dział A. Chmie low ski – a co dla bied nych?”. 

Adam Chmielowski. Fotografia z lat 1874-1875
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za kon ne na rę ce ks. kar dyna ła Al bi na Du na jew skie go. Za
pie nią dze uzy ska ne ze sprze da ży wła snych ob ra zów za kła -
dał przy tuł ki dla ubo gich, do my dla sie rot, ka lek i nie ule -
czal nie cho rych, udzie lał za po móg, uła twiał zna le zie nie pra -
cy i po byt w szpi ta lu. 

Wresz cie po wo łał do pra cy wśród ubo gich zgro ma -
dze nia ter cjar skie Al ber ty nów (1888) i Al ber ty nek (1890).
Za kła da jąc swe zgro ma dze nia, prze czu wał Brat Al bert zbli -
ża ją cą się re wo lu cję świa to wą i wi dział w swej pra cy dro gę
do jej za że gna nia lub zła go dze nia. Przez 28 lat pra co wał
w by łym za borze au striac kim nad or ga ni za cją swych zgro -
madzeń, nie uchy la jąc się ani na chwi lę od oso bi stej pra cy
nad „opu chla ka mi” w przy tu li sku na Ka zimie rzu. 

Dla człon ków za kła da nych zgro ma dzeń or ga ni zo -
wał do my pu stel ni cze (ere my), mię dzy in ny mi w Mo na styr -
ku ko ło We rchra ty, Bru śni ku ko ło Lu ba czo wa, Pru siu ko ło
Lwo wa, a w 1892 r. w Za ko pa nym na Ka la tów kach. 

Po dob no Brat Al bert spo tkał się gdzieś ko ło swe go
ere mu, na Ka la tów kach w Zako pa nym, z Le ni nem, kie dy
ten miesz kał w Po ro ni nie. Nie uwie rzył jed nak w re wo lu cję.
Są dził na to miast, że ludz ka nę dza i krzyw da są ob ra zą bo -
ską, po nie waż otwie ra ją drzwi nie na wi ści. I chciał po swo je -
mu – tak, jak ro zu miał – wy ko rze nić nie na wiść. Chciał, aby
ludz ka krzyw da sta ła się zby tecz na. Już w 1888 ro ku pi sał
w przed mo wie do ter cjar skie go Prze wod ni ka, że utrzy mać
się mo że je dy nie ko mu nizm ewan ge licz ny w Ko ście le kato -
lic kim. 

Chy ba od cza sów św. Fran cisz ka z Asyżu nikt tak
go rą co nie uko chał ubó stwa jak Brat Al bert. Ko chał ubó -
stwo i sza no wał oso bi stą god ność każ de go nę dza rza. Jesz -
cze w Mo na chium M. Gie rym ski pa trzył z po dzi wem na
swe go przy ja cie la, a w swo im „Dzien ni ku” stwier dził, że to
iż „chciał łą czyć w jed no teo rię z prak ty ką, ży cie na gi nać do
po trzeb po etycz nych, żą dał od sie bie wię cej niż na tu ra da ła
czło wie ko wi, niż mu dać mo gła” by ło je go nie szczę ściem.
Ale w tym ra czej tkwi ła wiel kość Ada ma Chmie low skie go.
Łą cząc w jed no teo rię z prak ty ką, nie szczę dził sie bie: z Po -
wsta nia wy szedł ka le ką, malu jąc ma rzył o tym, że by pójść
w śla dy Fra An ge li ca i za mknął się w no wi cja cie za kon nym;
opu ściw szy no wi cjat, za mknął się w ogrze wal ni kra kow skiej
z nę dza rza mi, by za że gnać wid mo świa to wej re wo lu cji. 

Czę sto po wta rzał: „Po win no się być do brym, jak
chleb, jak chleb, któ ry dla wszyst kich le ży na sto le, z któ re -
go każ dy mo że kęs dla sie bie ukro ić i na kar mić się je śli jest
głod ny”. 

Brat Al bert był czło wie kiem o ol brzy miej praw dzi -
wo ści we wnętrz nej, któ ry mó wił za wsze to, co my ślał i czy -
nił to, co uwa żał, że ko niecz nie po win no być zro bio ne. Zde -
cy do wa ny był po stę po wać w ten wła śnie spo sób, bez wzglę -
du na oko licz no ści, choć by był sam jak pa lec. Był do bry jak
chleb, zwy czaj ny i pro sty jak chleb. I waż ny tak że jak chleb. 

Na wnio sek hr. M. Za moy skie go w 1914 r. Ra da In -
sty tu cji Czci i Chle ba w Pa ry żu przy zna ła Ada mo wi Chmie -

low skie mu do ży wot nią pen sję za za słu gi dla spo łe czeń stwa.
Brat Al bert Chmie low ski zmarł na ra ka 25. XII.

1916 r. w Kra ko wie na Ka zi mie rzu. 
Do pie ro po śmier ci Bra ta Al ber ta po wsta ły zgod nie

z no wym ko dek sem pra wa ko ściel ne go kon sty tu cje Bra ci
Al ber ty nów i Sióstr Al ber tynek, opar te na wska zów kach za -
ło ży cie la i na usta lo nych zwy cza jach. Za twier dze nie ich
przez wła dze ko ściel ne na stą pi ło w ro ku 1928. 

Przed woj ną licz ba do mów zgro ma dze nia Bra ci Al -
ber ty nów i Sióstr Al ber ty nek osią gnę ła 61. 

W 1938 r. pre zy dent I. Mo ścic ki nadał bra tu Al ber -
to wi po śmiert nie wiel ką wstę gę Or de ru Po lo nia Re sti tu ta.
W 1934r roz po czę to sta ra nia o be aty fi ka cję A. Chmie low -
skie go. W la tach 1946−50 od był się die ce zjal ny pro ces in for -
ma cyj ny, a w 1967−69 pro ces o he ro icz no ści cnót. 

W opi nii współ cze snych A. Chmie low ski był po sta -
cią wy jąt ko wą; A. No wa czyń ski na zwał go naj wspa nial szym
czło wie kiem po ko le nia, a H. Mo drze jew ska ucie le śnie niem
wszyst kich cnót chrze ści jań skich i naj bar dziej pło mien ne go
pa trio ty zmu. 

W 1983 r. na Bło niach kra kow skich Jan Pa weł II
be aty fi ko wał bra ta Al ber ta. Ten sam Pa pież ka no ni zo wał go
12. XI. 1989 r. Ko ściół czci je go pa mięć w dniu 17 czerw ca.

Wiesław Barański

Brat Albert
Adam Chmielowski (1845-1916)
c.d. ze str.1
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Dzień 7 kwiet nia 2002 ro ku go dzi na 12. Ko ściół pw.
Zmar twych wsta nia Pań skie go przy uli cy Go mół ki we
Wrzesz czu, gdzie mie ści się Sank tu arium wy peł nio ny do
gra nic moż li wo ści ludź mi. Przy by li tu, aby wspól nie ze swo -
im Ar cy pa ste rzem uczcić to nie zwy kłe świę to, któ re ca ły
Ko ściół ob cho dzi za le d wie od dwóch lat. Świą ty nia od święt -
nie przy bra na, z pra wej stro ny oł ta rza umiesz czo ny Ob raz
Je zu sa Mi ło sier ne go. Pięk ny ob -
raz. Po stać Pa na Je zu sa jak ży wa,
jak by ema no wa ła świa tłem, a na
pew no do bro cią. 

Przy udzia le chó ru, a tak -
że w szcze gól nych mo men tach
Or kie stry Stra ży Gra nicz nej – po
po wi ta niu ks. Ar cy bi sku pa Go -
cłow skie go przez dzie ci i prze wod -
ni czą ce go Czci cie li Mi ło sier dzia
Gdań skiej Ar chi die ce zji roz po czy -
na się uro czy sta Msza św. Prze -
wod ni czy Ar cy pa sterz, któ re mu
to wa rzy szy kil ku ka pła nów,
a wśród nich pro boszcz i ku stosz
Sank tu arium, a tak że ks. Pro win -
cjał Księ ży Zmar twych wstań ców,
pod opie ką któ rych znaj du je się
Gdań skie Sank tu arium Bo że go
Mi ło sier dzia. 

W ho mi lii ks. Ar cy bi skup
po wie dzia ł m. in.: „Isto tą chrze ści -
jań stwa jest praw da o Bo gu bo ga -
tym w Mi ło sier dzie. Ta praw da
jest wśród lu dzi obec na od dwóch
ty się cy lat. 

W Bo gu ży je my, po ru sza -
my się i je ste śmy – jak po wie dział
św. Pa weł. Bóg chce być bli sko
nas, nie tyl ko w Eu cha ry stii, ale
tak że w dru gim czło wie ku. Mi ło -
sier na Mi łość Bo ga... 

Dra mat Bo ga po le ga na
tym, że lu dzie prze cho dzą obok Krzy ża nie do strze ga jąc Go.
Ale Bóg nie re zy gnu je. Bóg jest sa mą Mi ło ścią. Te go za pra -
gnął sam Chry stus, za pra gnął mó wić o swo im Mi ło sier dziu.
O tym wiel kim i nie zgłę bio nym Mi ło sier dziu. On chciał te -
go Świę ta, te go Ob ra zu i tej czci. To jest wiel kie wo ła nie Bo -
ga, by lu dzie do strze gli dra mat grze chu i by uzna li go za
zło. Grzech jest dziś przed mio tem za ba wy, ko mer cji. Oj -
cow ska mi łość Bo ga spie szy po móc czło wie ko wi. Stąd ci -
cha, ewan ge licz na in ter wen cja Bo ga po przez ży cie św. Fau -
sty ny. Ży cie św. Fau sty ny by ło ci che, skrom ne i „bez ka -
mer”. (Ka rol Woj ty ła przez wie le lat wni kał w bo gac two
Dzien nicz ka). Ale ka me ry wró cą do Chry stu sa, by czło wiek
mógł bu do wać sie bie, swo ją wspól no tę wia ry, ro dzi ny, na ro -
du i świa ta. Ludz kość cier pi – wi dzi my to np. w Zie mi Świę -
tej. Ze wnętrz ny sym bol Bo skiej mi ło ści to Ob raz „Je zu ufam

To bie”. To pa sterz po szu ku ją cy za gu bio nej owcy, to mi ło -
sier ny sa ma ry ta nin. Im bar dziej za gu bio ny jest czło wiek,
tym bar dziej po szu ku je go Bóg. W kul cie Je zu sa Mi ło sier -
ne go czło wiek nie mo że oprzeć się cie płu pły ną ce mu z Ob -
ra zu. Kon den sa cja wiel ko ści czło wie czeń stwa i sła bo ści czło -
wie ka.

Te nie zwy kłe cza sy skła nia ją Pa pie ża do po ka za nia
głę biej Bo że go Mi ło -
sier dzia. W 1980 r. pa -
pież wy dał en cy kli kę
„Di ves in Mi se ri cor dia”
– „Bóg bo ga ty w Mi ło -
sier dzie”. Bóg sta wia
lu dziom wy ma ga nia,
by kie ro wa li się w ży ciu
mi ło sier dziem. Jed no
z Ośmiu Bło go sła -
wieństw mó wi „Bło go -
sła wie ni Mi ło sier ni, al -
bo wiem oni mi ło sier -
dzia do stą pią”. Trze ba
wy cią gnąć wnio ski pły -
ną ce z obec no ści Bo ga.
Trwa dra ma tycz ny
kon flikt na Bli skim
Wscho dzie i al bo się
wy ci szy, al bo po głę bi
się tem pe ra ment obu
stron. Pa pież dziś, w to
świę to, pro si wszyst -
kich o mo dli twę o po -
kój na Wscho dzie.
Niech to Bo że Mi ło -
sier dzie wy cho wu je
nas do mi ło ści i do ro -
zu mie nia mi ło sier dzia
w ludz kim wy mia rze”.
Tyle ks. Abp.

Po za koń czo nej
Mszy św. roz po czę ła

się dru ga część uro czy sto ści. By ła to pro ce sja świa tła. Na
wzgó rzach po kry tych la sem, tuż za ko ścio łem ks. Pro -
boszcz−ku stosz usta wił „Dro gę Świa tła”. Jest to 16 sta cji –
ob ra zów przed sta wia ją cych wy da rze nia, ja kie na stą pi ły po
Zmar twych wsta niu Chry stu sa np.: „Piotr i Jan nad pu stym
gro bem”, spo tka nie Je zu sa ze św. Mag da le ną. Ob raz „Je zu
ufam To bie” nie sio ny był przez wier nych w tej pro ce sji,
a po prze dza ny był sym bo la mi pro mie ni – krwi i wo dy, po -
przez oso by przy bra ne sto sow ny mi szar fa mi, z za pa lo ny mi
świe ca mi. Po za koń cze niu pro ce sji Ob raz wró cił na swo je,
„zwy kłe”, miej sce i zo stał oka dzo ny przez ks. Ar cy bi sku pa.
By ły jesz cze kon cert chó ru, mo dli twy, śpie wy i tak za koń -
czy ła się ta pięk na, pod nio sła uro czy stość. 

Jo lan ta Ka miń ska

Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia
w Sanktuarium  Archidiecezjalnym



Lu dzie ob da ro wu ją się na wza jem z róż nych oka zji
i w róż ny spo sób. Cza sem ob da ro wu je my się przed mio ta -
mi− ksią żką, pły tą z ulu bio ną mu zy ką, cza sem ob da ro wu je -
my się uczu cia mi – sym pa tią, życz li wo ścią, mi ło ścią – by wa,
że bra ter ską, by wa, że ta ką, któ ra wią że nas z kimś na ca łe
ży cie. Tak ob da ro wu ją się lu dzie. 

A Bóg, któ ry po wo łał nas do ży cia jak nas ob da ro -
wu je? Ob da ro wu je nas bar dziej, niż je ste śmy w sta nie to so -
bie wy obra zić. Je ste śmy je go dzieć mi i ko cha nas mi ło ścią
nie po ję tą dla te go, że je ste śmy. Ko cha nas i ocze ku je na szej
od po wie dzi na te mi łość. Po to, że by śmy le piej ro zu mie li
o ja ką na szą od po wiedź Pa nu Bo gu cho dzi – uczy nas o so -
bie. Uczy nie mal od za wsze, w sta ro żyt no ści uczył nas usta -
mi pro ro ków i już tam, w tych za mierz chłych cza sach przy -
go to wy wał nas, lu dzi na to, że przy śle na zie mię Swe go Sy -
na. I przy słał, ale też po wie rzył te mu Sy no wi do speł nie nia
mi sje. Po pierw sze Syn Je zus miał zło żyć Bo gu Oj cu z sie -
bie Ofia rę za grze chy lu dzi, a po nad to miał lu dzi na uczyć
o Bo gu, Swo im Oj cu. Miał tak że wy peł nić wszyst ko co za po -
wia da li pro ro cy, ale też przy nieść no we Pra wo. Pra wo mi ło -
ści. I przy szedł, wy peł nił wo lę Oj ca, a od cho dząc za po wie -
dział, że nie zo sta wi nas sie ro ta mi. Po wie dział Apo sto łom,
że le piej bę dzie dla lu dzi, je śli On, Je zus odej dzie i wró ci do
Oj ca, a Oj ciec ze śle nam Po cie szy cie la. „A Po cie szy ciel,
Duch Świę ty, któ re go Oj ciec ze śle wam w imię mo je na uczy
was wszyst kie go, co kol wiek wam po wie dzia łem. Z mo je go
weź mie i da wam” (J 14, 26) Te sło wa Pa na Je zu sa mó wią
nam, że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na, jak to wy zna -
je my w Skła dzie Apo stol skim. 
Kim więc jest Duch Świę ty i ja ka ro lę od gry wa w na szym ży -
ciu? Jest trze cią Oso bą trój cy Świę tej, któ ra z Bo giem Oj -
cem i Sy nem „wspól nie od bie ra uwiel bie nie i chwa łę” 
W jed nej z ka te chez do ty czą cych Du cha Świę te go Jan Pa -
weł II po wie dział: „Duch Świę ty przyj dzie – aby zo stać; ma
po zo stać On sam, nie tyl ko je go moc, Je go mą drość, Je go
dzia ła nie, On sam ja ko Oso ba.. Wię cej: On sam bę dzie nie
tyl ko z na mi, ale i u nas i w nas”.

Bę dzie i jest. Dzię ki Du cho wi Świę te mu czło wiek
od kry wa w so bie swo je wnę trze, uświa da mia so bie głę bię
te go wnę trza. Na sza mo dli twa lub choć by myśl, wes tchnie -
nie do Bo ga, to dzia ła nie Du cha Świę te go. 

Cześć Oj cu od da je my w Du chu i w Praw dzie „Ta
go dzi na na de szła wraz z Chry stu sem i urze czy wist nia się
w każ dej du szy, któ ra przyj mu je Du cha Świę te go, ży je
zgod nie z Je go na tchnie nia mi i pod Je go oso bi stym kie run -
kiem” – mó wi da lej Pa pież (ka te che za z 26.09.1990) i do da -
je; „ Jest to naj więk sza i naj święt sza rzecz w re li gij nej du -
cho wo ści chrze ści jań stwa”. 

Dzia ła nie Du cha Świę te go do ty czy jed nak nie tyl ko
sfe ry du cho wej czło wie ka. Duch Świę ty czu wa i jest w ca -
łym Ko ście le i we wszyst kim, co do ty czy spraw Ko ścio ła. 

To za spra wą Du cha Świę te go Ewan ge lie – jak ca łe
Pi smo Świę te nie jest zbio rem opo wia dań, tyl ko Sło wem
Bo ga do czło wie ka, Li tur gia nie jest pu sty mi ge sta mi i sło -
wa mi, a stół na kry ty bia łym ob ru sem jest Oł ta rzem, na któ -
rym spra wo wa na jest Naj święt sza Ofia ra. To za spra wą Du -
cha Świę te go wie my i wie rzy my, że przyj mu jąc Ko mu nię
św. przyj mu je my Je zu sa, któ ry swą mi ło ścią do lu dzi spra -
wia, że jak po wie dział jest Chle bem Ży wym. Wie rzy my, bo
sa ma wia ra jest ła ską, jest da rem i sta le mo że my pro sić o je -
go po mna ża nie. Sa kra men tal ny pierw szy dar Bo ga to
chrzest. Ochrzczo ne ma łe dziec ko nie wie i nie ro zu mie ani
te go Da ru, ani te go, że zo sta ło ob da rzo ne ro dzi ca mi, któ rzy
za dba li o to, by ich dziec ko otrzy ma ło ten dar – włą cze nie
do wspól no ty Ko ścio ła. Ko lej ny mi sa kra men tal ny mi Da ra -
mi Bo ga są Sa kra ment Eu cha ry stii Świę tej i Sa kra ment Po -
jed na nia. To za spra wą Du cha Świę te go uświa da mia my so -
bie na sze prze wi nie nia wo bec Bo ga i lu dzi. A w kon fe sjo na -
le? Ka płan słu cha nie tyl ko na szych grze chów, ale tez te go
co pod po wia da mu Duch Świę ty, te go, co po wi nien po wie -
dzieć spo wia da ją ce mu się czło wie ko wi, by ta spo wiedź przy -
nio sła jak naj wię cej du cho wych ko rzy ści. 

W mia rę jak do ra sta my i co raz wię cej po tra fi my
zro zu mieć Bo żych spraw, otrzy mu je my sa kra ment Bierz -
mo wa nia. Jest to ten szcze gól ny sa kra ment, kie dy ks. Bi -
skup sta wia na na szym czo le znak krzy ża świę ty mi ole ja mi,
pro sząc jed no cze śnie Du cha Świę te go by zstą pił na nas tak,
jak uczy nił to z Apo sto ła mi w dniu Pięć dzie siąt ni cy, to zna -
czy by wzmógł na szą mi łość do Bo ga, by ob da rzył nas mą -
dro ścią i ro zu mem, by dał nam la skę ra dy i mę stwa, umie -
jęt no ści i po boż no ści, by na uczył nas Bo żej bo jaź ni. Ten sa -
kra ment jest du cho wą pie czę cią Bo żą, ja ką Bóg nas na -
masz cza. Od chwi li je go przy ję cia je ste śmy na zna cze ni Bo -
żym zna mie niem, któ re da je nam moc męż ne go wy zna wa -
nia wia ry, a w ra zie po trze by − obro ny swych prze ko nań
i czci ko ścio ła Świę te go i je go ka pła nów. Bóg Duch Świę ty
po słu gu je się bo wiem w swych dzia ła niach ludź mi, któ rych
wcze śniej po wo łał do swo jej służ by. Przyj mu jąc sa kra ment
ka płań stwa, ci szcze gól ni Bo ży wy brań cy otrzy mu ją na -
masz cze nie świę ty mi ole ja mi swych dło ni, bo to ich dło nie
bę dą się wzno sić nad chle bem i wi nem, pod czas gdy oni bę -
dą pro sić Bo ga, aby ze słał swo je go Du cha, któ ry swą mo cą
prze mie ni je w Cia ło i Krew Chry stu sa, by ko lej ny raz do peł -
ni ła się Ofia ra, ja ką Je zus za nas zło żył Bo gu Oj cu. 

Na sza ro dzi na pa ra fial na nie ba wem bę dzie prze zy -
wać ra dość przy ję cia sa kra men tu Bierz mo wa nia przez mło -
dzież, któ ra do te go na zna cze nia Bo żym zna mie niem doj -
rza ła i do ro sła. Ca ła wspól no ta bę dzie mo dlić się, aby udzie -
lo ny tej mło dzie ży sa kra ment przy niósł jak naj lep sze owo ce
te raz i w dal szym ży ciu tych mło dych lu dzi. Bę dzie my ży -
czyć im te go jak naj ser decz niej. 

A my do ro śli, czy pa mię ta my kie dy i gdzie otrzy ma -
li śmy ten sa kra ment Bo żych da rów? Czy pa mię ta my, któ ry
bi skup nam go udzie lił? Czy pa mię ta my? Czy pa mię ta my, że
zo sta li śmy ob da ro wa ni. 

Jo lan ta Ka miń ska

4

DUCH SWIETY

Obdarowani
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Ja ką re cep tę ksiądz da, aby uwie rzyć, przy jąć,
roz wi jać Da ry Du cha Świę te go, a na do da tek nie po sta -
wić ich pod kor cem?

To py ta nie jest bar dzo trud ne. Ta ką re cep tę od no śnie
Da rów Du cha Świę te go da je nam Je zus Chry stus dzia ła ją cy
w Ko ście le, da je nam przede wszyst kim przez sam Sa kra ment
Bierz mo wa nia. Kie dy bi skup, na stęp ca Apo sto łów, na kła da na
gło wę kan dy da ta swo ją dłoń, kre śli znak krzy ża na je go czo le
i wy po wia da sło wa: „przyj mij zna mię Da ru Du cha Świę te go”, to
jest po czą tek wy ko rzy sty wa nia tych da rów, któ re rze czy wi ście
na czło wie ka spły wa ją, pod wa run kiem, że wy stę pu je tu na sza
świa do ma i wol na wo la ich przy ję cia. To kon kret na rze czy wi -
stość, któ ra w ży ciu czło wie ka wie rzą ce go w Je zu sa Chry stu sa
mu si mieć od zwier cie dle nie, mu si mieć od dźwięk. 

Czy do pie ro wte dy się po zna je, że ta rze czy wi -
stość jest praw dzi wa kie dy ma od dźwięk? 

Zde cy do wa nie tak, bo my ślę, że sa kra ment bierz mo -
wa nia to jest pro po zy cja. Pro po zy cja bar dzo kon kret na, kon -
kret ne ła ski, sie dem da rów Du cha Świę te go, któ re je śli chce my
to wy ko rzy sta my. Ob ser wu je my, że ci któ rzy przy ję li sa kra -
ment bierz mo wa nia nie za wsze i nie do koń ca wy ko rzy stu ją te
da ry, a więc du żo za le ży od nas. Chry stus da je nam ła ski, ale to
wła śnie my mu si my po sta wić je na świecz ni ku. Z ko lei aby te go
do ko nać re cep tą bę dzie aby być za wsze wier nym Chry stu so wi.

Czy do brze ro zu miem, więc tą re cep tą by ła by
wier ność Chry stu so wi i chce nie? 

Tak, to chce nie czy li na sza wo la mu si wy pły wać z na -
sze go wnę trza – i to za le ży ode mnie, od nas. 
Jak ksiądz okre ślił by swo ją od po wie dzial ność we wła ści wym
przy go to wa niu kan dy da tów do bierz mo wa nia i w po wo dze niu
ich dal szej dro gi? 

Mo ja od po wie dzial ność po le ga na przy go to wa niu kan -
dy da tów od stro ny du cho wo in te lek tu al nej, na przy po mi na niu
mo dlitw, przy po mi na niu, upo mi na niu, na po mi na niu. Mo ja od -
po wie dzial ność ka płań ska po le ga na prze ka za niu, ow szem,

isto ty te go sa kra men tu, ale bar dzo waż ne jest to wa rzy sze nie
tym mło dym lu dziom w mo dli twie, by ciu z ni mi na tej dro dze
w któ rej do cho dzą oni do tych da rów. Stro na jed na: in te lek tu -
al na jest waż na, ale stro na du cho wa – bar dzo istot na, bo gdy by
któ re goś z tych ele men tów za bra kło, to bę dzie trud niej te Da -
ry Du cha Świę te go po sta wić na świecz ni ku. Mu si my mieć wie -
dzę, aby dzia ła ją ce w nas ła ski nie prze ra dza ły się w rze czy wi -
stość ja kąś ir ra cjo nal ną i mu si my od po wied nio przez mo dli twę
i sa kra men ty być przy go to wa ni na przy ję cie tych da rów, da rów
Du cha Po cie szy cie la, któ ry jest i dzia ła w Ko ście le. 

Czy moż na przy jąć, że ten sa kra ment jest jak by
wpro wa dze niem w ży cie do ro słe, jest jak by przy ję ciem
od po wie dzial no ści za ota cza ją cą nas rze czy wi stość?

Na pew no tak, bo ta ka jest też na uka Ko ścio ła, któ ra
mó wi, że bierz mo wa nie przyj mu je oso ba z tzw. ro ze zna niem,
czy li ta ka, któ ra po win na być doj rza ła w wie rze. A więc teo re -
tycz nie ta oso ba po przy ję ciu sa kra men tu bierz mo wa nia mo że,
a na wet ma obo wią zek bra nia od po wie dzial no ści za kształ to wa -
nie tej rze czy wi sto ści, ale ja bym tu pod kre ślił: rze czy wi sto ści
wia ry – szcze gól nie, cho ciaż ona na pew no się roz sze rzy na
rze czy wi stość w ogó le ży cia czło wie ka – tam, gdzie czło wiek
prze by wa. Tak że mu szę po twier dzić, że mo że a na wet ma obo -
wią zek wy ni ka ją cy z przy ję cia tych da rów, ale trze ba się mo -
dlić. Ta oso ba mu si się mo dlić, my wza jem nie za sie bie mu si -
my się mo dlić, aby śmy to za da nie któ re Chry stus kła dzie na
nas przez ten sa kra ment po tra fi li re ali zo wać, bo ta re ali za cja,
czy li sta wia nie Da rów Du cha Świę te go na świecz ni ku wy glą da
bar dzo róż nie. Że by śmy nie uwa ża li, że po przy ję ciu te go sa -
kra men tu coś tu się dzie je au to ma tycz nie, aby śmy nie my śle li,
że je ste śmy ide al ni itp. Ten sa kra ment da je wiel kie moż li wo ści,
dla te go bądź my za sie bie od po wie dzial ni, mó dl my się za sie bie
wza jem nie, aby śmy by li od po wie dzial ni za ten sa kra ment i za
Da ry Du cha Świę te go i ich nie mar no wa li. 

Dzię ku ję księ dzu za rozmowę. 
Roz ma wia ła Ines Mnichowicz

Czym jest dla Ciebie Sakrament Bierzmowania i czego się po nim spodziewasz?
Odpowiadają kandydaci do sakramentu bierzmowania.

I - Mo że ja kaś prze mia na w środ ku. Mo że ja kaś prze mia na bę dzie... 

II - Od wró ci łem się od Ko ścio ła kil ka lat te mu, że te raz my -
ślę, że po mo że mi ten sa kra ment bar dziej zjed nać się z tym
Ko ścio łem... Że bym się nie od wró cił, bo mia łem kil ka ta -
kich mo men tów. Jest to szan sa do po wro tu do jed no ści
z Ko ścio łem. Cho dzi mi o to, abym po szedł na Mszę Świę -
tą nie po to aby po ga dać z ko le ga mi, ale że by z niej coś wy -
nieść. 

III - Ten co ma coś na su mie niu mo że zro zu mieć swo je błę -
dy. Jest to swe go ro dza ju szan sa, aby zro zu mieć, że naj waż -
niej szym ce lem jest Bóg. 

IV - Wy da je mi się, że jest dla mnie po głę bie niem wia ry, tu
nie cho dzi o żad ne tam pra wa w ko ście le, ocze ku ję, że po -
głę bi mo ją wia rę. 

V - Jest czymś waż nym w ży ciu, tak sa mo jak Ko mu nia
Świę ta i po głę bia ją cym wia rę w ja kiś spo sób. Pre zen tów się
nie spo dzie wam.

Odpowiada ks. Ireneusz Koziorzêbski
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Z ZYCIA PARAFII

Dom rodzinny...
Blok czteropiętrowy w Nowym Dworze

Gdańskim. Tam do dzisiaj mieszkają moi rodzice.
Rodzeństwo:  brat również kapłan, pracuje na
Przymorzu w parafii NMP Królowej Różańca św.
oraz dwie siostry, które mają już swoje rodziny.

Powołanie...
Powołanie dojrzewało we mnie od

najmłodszych lat. Do grona ministrantów przyjęty
zostałem mając niespełna cztery lata. Ponadto
sprzyjała temu religijna atmosfera, którą
wyczuwało się w naszym domu rodzinnym.
Ostatecznie odpowiedziałem Panu Bogu na Jego
zaproszenie po zakończeniu studniówki. 

Czas seminarium
Bardzo miło wspominam ten etap mojego

życia. Po pierwsze dlatego, że mogłem pogłębiać
znajomość tego co mnie zawsze fascynowało a co
dotyczyło Pana Boga, a po drugie, dlatego, że
jeszcze lepiej mogłem poznać siebie i wielu
fantastycznych ludzi.

Pierwsza msza św.
Bazylika Mariacka − Uroczystość Święceń

Kapłańskich 23 maj 1992 rok. Po kilku latach, gdy
stawałem przy tym samym ołtarzu już jako
wikariusz parafii mariackiej z sentymentem
wspominałem jak to dane mi było drżącym głosem
wypowiadać słowa konsekracji... A potem była już
msza prymicyjna i rodzinny kościółek w Nowym
Dworze Gdańskim.. 

Pierwsza parafia
O pierwszej parafii mówi się jak o pierwszej

miłości. Dla mnie tą miłością jest parafia św.
Michała w Sopocie. Wiąże się z nią wiele
fantastycznych doświadczeń, przemyśleń  i
refleksji, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że
dokonałem właściwego wyboru. Tam też
zrozumiałem co znaczy być pasterzem.

Kapłaństwo − co to znaczy być księdzem
To bardzo trudne pytanie. Myślę, że być

księdzem to kochać Pana Boga i ludzi, z którymi
się pracuje, dla których się pracuje, do których się
wychodzi i którym się mówi o Panu Bogu.

Czy trudno być proboszczem

I tak i nie. Jest wiele chwil, w których
człowiek się zastanawia, czy sobie poradzi ze
wszystkimi obowiązkami, które ciążą na barkach
proboszcza odpowiadającego za całą wspólnotę
parafialną. A z drugiej strony to radość kiedy się
myśli przez pryzmat tego, że można coś kreować w
jakiejś wspólnocie ludzi. Kiedy ma się umiejętność
słuchania i tak jak powiedziałem wcześniej, kocha
się ludzi,  to myślę, że wtedy jest o wiele łatwiej.

Rozkład dnia ...
Bywa on różny. Choć wiele jest stałych

punktów, które się powtarzają. A zatem poczynając
od najprostszych czynności, które czyni każdy
człowiek a skończywszy na konkretnych
wynikających z faktu, że jestem księdzem. A zatem
modlitwa, Eucharystia, spotkania duszpasterskie, 

Wymarzona parafia ...
Brak odpowiedzi... Skoro wymarzona, to

niech pozostanie w kategorii marzenia.

Najtrudniejsze w byciu proboszczem jest ...
... chyba to, że człowiek ma świadomość

odpowiedzialności za powierzone mu „owieczki” i
to zarówno te, które już są w owczarni jak i te,
których jeszcze brakuje. Często zadaje sobie
pytanie; czy poradzę, czy sprostam wszystkim

Rozmowa 
z ks. proboszczem
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oczekiwaniom, wymaganiom, które ciążą na
barkach proboszcza. Zwłaszcza, że
odpowiedzialność dotyczy także spraw
administracyjno − formalnych...
Zadania parafii na najbliższy czas

Troska o świat wewnętrzny naszych
parafian oraz prace budowlane. Najważniejszym
zadaniem na najbliższy rok jest przygotowanie
klasztorku dla sióstr. Tutaj będą skupiały się nasze
zasadnicze działania. Oczywiście będą także trwały
prace związane z zagospodarowaniem terenu jak
również prace wewnątrz świątyni. 

Kościół
Przed nami cała działalność związana z

przygotowaniem projektu wnętrza. Wierni pytają o
ogrzewanie,  o sufit w kościele i czy będzie trochę
cieplej zimową porą. Trudno cokolwiek obiecać. Są
to bowiem wyzwania na najbliższe lata i
sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych,
będziemy starali się je podejmować.

Autorytet
Niewątpliwie takim autorytetem numer

jeden jest Ojciec Święty Jan Paweł II i jego pełne
miłości i pokory podejście do każdego człowieka,
zarówno wierzącego jak i niewierzącego. Innym
autorytetem, który mi pomaga jest osoba Matki
Teresy z Kalkuty , która bezwarunkowo
realizowała zaproszenie Chrystusa, aby nieść Bożą
miłość wszystkim potrzebującym.

Modlitwa
Jest ona źródłem, z którego kapłan czerpie

siły. Ów osobisty kontakt z Panem Bogiem dodaje
wiary i nadziei. Moją ulubioną modlitwą jest
modlitwa brewiarzowa. Odmawiając psalmy, tak
jak to robi wielu na świecie, czuję się małą cząstką
wielkiego Kościoła. O tym jak bardzo ważna jest
modlitwa świadczy fakt iż na plebani
wygospodarowaliśmy małe pomieszczenie, w
którym już niedługo każdy kapłan będzie mógł
stanąć przed Chrystusem Eucharystycznym i
osobiście pomedytować. 

Chwile niepewności
Pewnie jak u każdego jest ich wiele. Są one

związane z tym, czy podołamy, czy udźwigniemy
różne trudy związane z naszą parafialną
działalnością. I tak np. czy będzie pogoda kiedy
wybieramy się na wyprawę rowerową do
Matemblewa, a skończywszy na takich czy ktoś

nam się nie zgubi, kiedy będziemy wędrować
szukając grzybów po lesie. A mówiąc poważnie to
taka niepewność dotyczy przyszłości: jak to
wszystko będzie wyglądało za rok, dwa, za pięć.
Czy jesteśmy w stanie udźwignąć to, co jest
związane z utrzymaniem kościoła, ale także pytanie
czy ten kościół nie będzie stawał się mniej liczny.
Myślę oczywiście o tym wspólnotowym Kościele.
To jest zapewne wyzwanie dla nas wszystkich,
żeby jeszcze owocniej i jeszcze bardziej
pielęgnować to co już mamy oraz zdecydowanie
poszukiwać nowych form ewangelizacji, aby każdy
kto chce być blisko Chrystusa mógł znaleźć swoje
miejsce.

Ulubiony święty
Takim niesamowitym, bliskim sercu, i nie

tylko dlatego, że jest patronem proboszczów, jest
dla mnie św. Jan Vianney. Oczywiście odkrywam
też i poznaję św. Brata Alberta. Fascynuje mnie
Jego duchowa sylwetka.. 

Hobby
Zdecydowanie piłka nożna. Bardzo lubię

oglądać zmagania piłkarzy, ale także chętnie
ubieram sportowe byty i biegam, jak czas pozwala,
nawet dwa, trzy razy w tygodniu. Poza tym góry i
kajaki, z którymi wiąże się wiele wspomnień z lat,
kiedy dane mi było pracować z młodzieżą.

Czas wolny
Nie powiem, że jest go bardzo mało, bo tak

zazwyczaj mówią wszyscy. Kiedy jest go trochę to
dbam o porządny spacer i pielęgnuje także więzi
przyjacielskie. Ludzie zawsze inspirują do nowych
pomysłów.

Ostatnio usłyszany dowcip
Chyba nie mogę go zacytować... 

Ważny tekst
Nie mam jakiegoś swojego wyjątkowo

ulubionego. Jest taki tekścik, sprzed lat, który mi
głęboko utkwił w pamięci, który sobie często
powtarzam. Mianowicie: „aby człowiek był dumny
z tego, co robi teraz i aby miał co wspominać”.
Chętnie wracam do tekstów papieskich, które
fantastycznie wytyczają kierunek myślenia i
działania. Zachęcam wszystkich do cichej i
spokojnej lektury zawartej w przesłaniach Ojca
Świętego. 

wysłuchała Anna Ciach
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S¹d nad Nieœmiertelnym
Z ZYCIA PARAFII

„Spra wę prze ciw ko Je zu so wi z Na za re tu uwa -
żam za otwar tą”. Ty mi sło wa mi roz po czął się w na szej
pa ra fii pro ces prze ciw ko Je zu so wi Chry stu so wi,
oskar ża ją cy Go o bluź nier stwa i nisz czy ciel ską dzia -
łal ność. Sę dzia, pro ku ra to rzy, ad wo ka ci, świad ko -
wie... Na sza świą ty nia, w któ rej spo ty ka my się z Pa nem na
mo dli twie, na pra wie dwie go dzi ny za mie ni ła się w sa -
lę roz praw. Co praw da, w dal szym cią gu moż na by ło
spo tkać się z Je zu sem, ale w nie co in nej for mie. 

Je zus Chry stus – oskar ża ny, wy śmie wa ny, po ni ża -
ny, aż wresz cie ska za ny. Ja? No wła śnie, a kim ja je stem?
Ad wo ka tem, usil nie bro nią cym
Go przed nie uza sad nio ny mi za -
rzu ta mi in nych, czy świad kiem
obro ny, drę czo nym py ta nia mi
pro ku ra to rów i za wszel ką ce nę
chcą cym po móc Je zu so wi.
A mo że je stem świad kiem
oskar że nia, któ ry nie chce mieć
krwi na rę kach, dla te go okła da
Je zu sa jak by w bia łych rę ka wicz -
kach. „Żą dam ka ry śmier ci“ –
wy krzy cza ła w pew nym mo men -
cie pa ni pro ku ra tor. Czy ja cza -
sa mi nie krzy czę ra zem z nią,
a mo że gło śniej od niej? Zo sta ła
jesz cze jed na po stać, z któ rą mo -
gę się utoż sa miać – sę dzia, czy li
oso ba po dej mu ją ca osta tecz ną
de cy zję: unie win nić czy ska zać.
Chwi la nie pew no ści, a mo że
się uda. . .  „Ukrzy żo wać!”  –
nie uda ło się.

Wiel ki Czwar tek to od -
po wied ni dzień, aby od po wie -
dzieć so bie na te go ty pu py ta nia.
Dla te go wła śnie te go dnia księ ża
i pa ra fia nie przed sta wi li w na -
szym ko ście le spek takl pod ty tu -
łem „Sąd nad Nie śmier tel nym”, au tor stwa pa ni An ny Kro -
gul skiej, mi sjo nar ki. Ser ca wszyst kich uczest ni ków te go
przed się wzię cia ra do wa ły się, gdy tuż przed spek ta klem uj -
rze li świą ty nię wy peł nio ną po brze gi wier ny mi. Przy szli nie -
mal że wszy scy: od dzie ci, przez mło dzież i do ro słych, aż po
oso by naj star sze. Po mi mo te go, że by ło to przed się wzię cie
przy go to wa ne przez ama to rów, więk szość wi dzów wy szła
z przed sta wie nia ukrad kiem ocie ra jąc pły ną cą po po licz ku
łzę. Jed no jest pew ne: wszy scy uczest ni cy wi do wi ska wło ży -

li na praw dę du żo pra cy, aby po ru szyć ser ca pa ra fian. I do te -
go jesz cze te stro je... Co do osób wy stę pu ją cych w „Są dzie
nad Nie śmier tel nym”, to każ da z nich wło ży ła du żo wy sił ku
w kre owa nie swo ich po sta ci. Po mi mo bra ku do świad cze nia
ak tor skie go, wszy scy nada li swo im kre acjom nie po wta rzal -
ny cha rak ter. Naj bar dziej wy ra zi ste jed nak wy da ły mi się
dwie po sta cie: Je zu sa Chry stu sa i Złe go. Je zus, w któ re go
ro lę wcie lił się ksiądz pro boszcz Grze gorz Stol czyk, nie od -
zy wał się przez pra wie ca ły spek takl. By ło to oczy wi ście
uza sad nio ne. Fa bu ła wca le te go nie wy ma ga ła, a sło wa wy -
po wie dzia ne przez Nie go na koń cu wy star czy ły, aby wy raź -

nie za ry so wać po stać
Chry stu sa. Bar dzo spo koj -
nie i prze ko nu ją co wy re -
cy to wa ne sło wa z Ewan ge lii,
na tle do pa so wa ne go pod -
kła du mu zycz ne go, two rzy -
ły zgra ną ca łość, bar dzo po -
zy tyw nie wpły wa ją cą na
emo cje wi dza. 

Dru ga po stać,
o któ rej już wspo mnia -
łam, to Zły, a wła ści wie
je go głos, po nie waż oso -
by nie by ło wi dać. Do no -
śny, dia bo licz ny i wręcz
prze ra ża ją cy głos z off’u
spra wiał, że po ple cach
prze cho dzi ły ciar ki. 

My ślę, że nie po -
win nam już nic wię cej do -
da wać, gdyż oso bom,
któ re nie wi dzia ły spek ta -
klu nie je stem w sta nie
prze ka zać cha rak te ry -
stycz nej at mos fe ry, któ ra
się tam wy two rzy ła. A pa -
ra fia nie, któ rzy mie li oka -
zję za koń czyć Wiel ki

Czwar tek 2002 ro ku oglą da jąc to przed sta wie nie, przy zna ją
mi ra cję, że na praw dę by ło war to. 

Pod su mo wu jąc mo je roz wa ża nia, nie po zo sta je mi
nic in ne go, jak tyl ko po gra tu lo wać wszyst kim twór com
i uczest ni kom te go przed się wzię cia, ma jąc ży wą na dzie ję,
że na tym się nie skoń czy... 

Wio le ta Kor nac ka

¯

Pra gnę po in for mo wać, iż w ro ku 2002 ofia rę na bu do wę ko ścio ła bę dzie moż na od li czyć od po dat ku tyl ko pod wa run -
kiem wpła ty okre ślo nej kwo ty na kon to pa ra fii. Ban ko wy do wód wpła ty bę dzie sta no wił do ku ment dla Urę du Skar bo we go. 

A za tem nie bę dzie moż na od li czyć od po dat ku wpła co nej kwo ty ko rzy sta jąc, jak do tych czas, z pi sem ne go po twier dze nia wy sta wio -
ne go na pa ra fię.

Oto kon to, na ktró re można wpłacać ofiary na budowę kościoła św. Brata Alberta.
BANK PEKAO S.A. oddział w Gdańsku, nr konta: 12401242-4046767-2700-401112-002

z uszanowaniem Ks. Proboszcz
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Ko ściół to nie tyl ko bu dy nek do któ re go przy cho -
dzi my (więk szość przy naj mniej raz w ty go dniu); – Ko ściół
to my wszy scy wier ni i ci któ rzy chcą uwie rzyć. Aby móc
wia rę ce le bro wać i wspól nie ją prze ży wać, po trze bu je my po -
miesz czeń, w któ rych mo gli by śmy się spo ty kać, aby w sku -
pie niu, po wa dze i god no ści roz wa żać głę bię na szej wia ry.
Sta ra my się więc po móc zbu do wać po miesz cze nia, w któ -
rych moż na się schro nić w du żej gru pie przed zmien ny mi
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, aby wspól nie po roz ma wiać
z Bo giem i o Bo gu. 

Po ob ję ciu w za rząd na szej pa ra fii, ksiądz Pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk po wo łał Radę Bu do wy Ko ścio ła.
Ko mi tet sta no wią pa ra fia nie re pre zen tu ją cy róż ne pro fe sje
za wo do we. Na ra zie jest nas nie wie lu: Ry szard Pusz ko, Te -
re sa So wiń ska, Ro man Grze nia, Jerzy Szlachta, Bartłomiej
Tomkiewicz, Edward Kruszewski, Edward Szwed, Renata
Wilach, ale li czy my że wszy scy pa ra fia nie, na mia rę swo ich
moż li wo ści i umie jęt no ści włą czą się do pra cy na rzecz „Na -
sze go Ko ścio ła”. 

Ja ki jest stan te re nu wo kół świą ty ni, stan bu dyn -
ków oraz jak wy glą da wnę trze sa mi wi dzi my, a aby to
wszyst ko upo rząd ko wać po trzeb ny jest wy si łek nas wszyst -
kich. 

Nie za leż nie od in for ma cji po da wa nych z am bo ny,
chce my na szą wspól no tę pa ra fial ną in for mo wać na ła mach
te go pi sma o po wsta ją cych pro jek tach za go spo da ro wa nia
te re nu, wy stro ju po szcze gól nych bu dow li, pla no wa nych
dal szych pra cach i moż li wo ściach ich re ali za cji. 

Naj waż niej sze za da nia na naj bliż szy czas to upo -
rząd ko wa nie sta nu praw ne go grun tu pod obiek ta mi sa kral -
ny mi, pra ce za bez pie cza ją ce bu dy nek klasz tor ku (tyn ko wa -
nie i za bez pie cze nie po ła ci da cho wej). Pro wa dzo ne są rów -
nież pra ce pro jek to we za go spo da ro wa nia te re nu (ma ła ar -
chi tek tu ra, te re ny zie lo ne, cią gi pie sze i do jaz do we, par kin -
gi, ogro dze nia te re nu, od wod nie nia te re nu, oświe tle nia te -
re nu i in ne), a tak że kon ty nu owa ne bę dą za ło że nia wy po sa -
że nia, oświe tle nia, na gło śnie nia, ko lo ry sty ki i de ko ra cji
wnę trza bu dyn ku ko ścio ła. Po za koń cze niu tych wszyst kich
prac przy stą pi my do pro jek to wa nia i bu do wy, na ist nie ją -
cych już fun da men tach, „Dzien ne go do mu po by tu św. Bra -
ta Al ber ta”. 

Tak wy glą da ją ogól nie za ło że nia, a ich re ali za cja za -
le ży od nas wszyst kich. 

Je że li je steś pro jek tan tem, ar chi tek tem, pla sty -
kiem, de ko ra to rem wnętrz, elek try kiem, bu dow lań cem,
sto la rzem, bru ka rzem lub fa chow cem in nej pro fe sji, przyjdź
i po móż – do łóż swo ją ce gieł kę. Nie mo żesz po móc fi zycz -
nie, wspo móż nas do brą ra dą i mo dli twą. Wszyst kich chęt -
nych do współpra cy i po mo cy za pra sza my na spo tka nia
w czwart ki o go dzi nie 19°° w do mu pa ra fial nym. 

Dzi siaj Pra gnie my przed sta wić pro po zy cję za go -
spo da ro wa nia te re nu i pro jekt ogro dze nia. Uwa gi, wnio ski,
opi nie na te ma ty bu dow la ne i do ty czą ce urzą dze nia te re nu
pro si my składać pi sem nie do skrzyn ki w przed sion ku

ko ścio ła lub oso bi ście w czwart ki na ple ba ni w go dzi nach
od 18 – 19. Wszyst kie bę dą roz pa try wa ne i oma wia ne na po -
sie dze niach Rady Bu do wy Ko ścio ła. 
Jesz cze raz za pra szam wszyst kich do współ pra cy. 

Prze wod ni czą cy Spo łecz ne go
Ko mi te tu Bu do wy Ko ścio ła

Ry szard Pusz ko

RADA BUDOWLANA

Razem budujemy nasz KOŒCIÓ£ œw. Brata Alberta

Za o enia projektowe otoczenia naszej parafii

Nasz ko ció  – stan obecny

Projekt ogrodzenia terenu parafii
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ZAPISKI MISYJNE

W róż nych re por ta żach prze ze mnie czy ta -
nych, Afry ka jest przed sta wia na ja ko raj dla zwie -
rząt, ro ślin. Wzmian ki o miesz kań cach te go kon -
ty nen tu są ubo gie, peł ne nie szczę ścia ludz kie go,
nę dzy i cho ro by. 

Choć ni gdy nie od wie dzi łam Afry ki oso bi -
ście, mam na dzie ję, że ten kon ty nent to nie tyl ko
dzie ło mi lio nów lat, nie tyl ko za dzi wia ją ca przy ro -
da i zwie rzę ta, ale przede wszyst kim lu dzie. 

Afry kań czy cy ży ją w zgo dzie z so bą i na tu -
rą. Sza nu ją i mi łu ją swo ich bra ci. Nie od łącz nie
wią żą swo je ży cie z bo gac twa mi zie mi, czer pią
z niej po trzeb ne dla sie bie czyn ni ki. Prze strze ga -
ją swo ich praw i praw na tu ry. Nie po żą da ją wiel -
kich bo gactw, tak jak no wo cze sny świat. Wy da je
mi się, że ży ją pro sto, ubo go, dba ją tyl ko o naj po -
trzeb niej sze rze czy ma te rial ne. Ser ca Afry kań czy -
ków otwar te są na praw dę, za ba wę i wiel kie szczę -
ście nie mal ze spraw bła hych. Lu dziom tym nie

scho dzi uśmiech z twa rzy (wy jąt kiem oczy wi ście
są bar dzo przy kre chwi le). Ich ży cie prze peł nio ne
jest opty mi zmem i nie ga sną cą na dzie ją. 
Pra gnę, aby wszyst kie na ro dy by ły tak ra do sne.
Przy kro mi tyl ko pa trzeć na ob ja wy nie to le ran cji
i słu chać nie wdzięcz nych sfor mu ło wań pod ad re -
sem tych lu dzi. Nie wzy wam tu taj do pod ję cia he -
ro icz nej pró by prze ciw ra si zmo wi, ale war to za sta -
no wić się nad sto sun kiem państw wy so ko uprze -
my sło wio nych do tej czę ści świa ta. 

Ta niec, śpiew Afry kań czy ków mo że
wnieść bar dzo du żo do na sze go po spiesz ne go try -
bu ży cia. Ra dość pod nie sie ran gę dzięk czy nie nia
z po sia da nia Bo ga. 

Za sta nów my się więc, co nie sie nam świat,
w któ rym ży je my, a co mo że nam dać świat afry -
kań ski. Czy war to uno sić się du mą z po wo du bo -
gac twa, czy też ko lo ru skó ry? Czy nie po win ni -
śmy prze ła mać ba rie ry oby cza jów, wro go ści i try -
bu ży cia, dzie lą cej na sze świa ty? 

Kin ga lat 15

„Mi sjo narz to
czło wiek, któ ry wy je -
chał do kra ju da le kie -
go, do wa run ków trud -
nych, kli ma tu in ne -
go... I nie uciekł, kie dy
po znał, że li sty mi sjo -
na rzy nie mó wią ca łej

praw dy i nie kie dy są bar dziej ko lo ro we niż tę cza” – te sło wa
na pi sa łem kie dyś w Afry ce. Po pro si łem też pew ne go mło de -
go czło wie ka o na ma lo wa nie tę czy przy drzwiach w ka pli cy
w Ma djoué, a sam kie dyś na ma lo wa łem tę czę w ko ście le
w Mo lan n dor przy chrzciel ni cy. 

25 mar ca 2002 ro ku we szły w ży cie uchwa ły III Sy -
no du Gdań skie go. Uczest nic two w mi syj nym po słan nic twie
Ko ścio ła po ru szo ne jest w pa ra gra fach 93−109. Za cy tu je my
pa ra graf 100: 
„Pa sto ral ną for mą za an ga żo wa nia mi syj ne go mo że się stać
w każ dej pa ra fii mie sięcz ne na bo żeń stwo mi syj ne. Na bo -
żeń stwo to mo że być spra wo wa ne ko lej no przez ist nie ją ce
już w pa ra fiach wspól no ty pod sta wo we. Synod ape lu je do
dusz pa ste rzy o two rze nie pa ra fial nych ognisk PDM. Ta kie
ogni sko czy też krąg mi syj ny po winny dzia łać w pa ra fii jak
ewan ge licz ny za czyn, or ga ni zując po ga dan ki, gro ma dząc
po mo ce dusz pa ster skie (pi śmien nic two, fil my, prze zro cza,
li sty mi sjo na rzy itp.). Mie sięcz ne na bo żeń stwo mi syj ne
w pa ra fiach to tak że oka zja do or ga ni zo wa nia zbió rek pie -

nięż nych na mi sje oraz po mo cy mo dli tew nej i fi nan so wej
dla ro dzi mych ka pła nów”.

3 ma ja 2002 mi nie pierw sza rocz ni ca ob ję cia opie ką
dusz pa ster ską, przez gdań skich mi sjo na rzy ks. Jac ka
Ossow skie go (z uli cy Olsz tyń skiej) i ks. Jó ze fa No wa ka (z
uli cy Lesz czyń skich), Pa ra fii św. Jó ze fa w Ma djoué – Ngat -
to w Ka me ru nie. 

Za pra sza my 4.05.2002, w go dzi nach 10.30 – 13.00
do Bi blio te ki Pa ra fial nej, aby obej rzeć al bu my ze zdję cia mi
z Ka me ru nu. 

Ks. Ta de usz Po lak

Afryki Cud

10 V 2001. Od lewej: księża Józef, Jacek, Tadeusz, Prosper
(Fot. Andrzej Biedny)
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... To już ósmy mie siąc, jak z ks. Jó ze fem No -
wa kiem ob ję li śmy pa ra fię pw. św. Jó ze fa z Ma djo ue –
Ngat to w die ce zji Yoka do uma, we wschod nim Ka me -
ru nie, po in nym gdań skim mi sjo na rzu ks. Ta de uszu
Po la ku. Osiem mie się cy na zna czo nych ra do ścią i po -
ko jem, ale tak że cier pie niem i smut kiem. Ra dość i po -
kój przy nio sło nam spra wo wa nie sa kra men tów świę -
tych, po zna wa nie no wych lu dzi, ich men tal no ści, wia -
ry i od da nia Chry stu so wi i Je go Ko ścio ło wi. Ból i smu -
tek, nie ste ty, wy zna cza ły licz ne kra dzie że na mi sji, wy -
pa dek sa mo cho do wy, agre sja ze stro ny lu dzi nie chęt -
nych Ko ścio ło wi. 

Osiem mie się cy nor mal nej, cięż kiej, acz kol -
wiek ra do snej mi syj nej pra cy. Pa ra fia św. Jó ze fa jest
jed na z naj więk szych pa ra fii w na szej die ce zji. Obej -
mu je łącz nie 26 wspól not ka to lic kich roz pro szo nych
po śród tro pi kal ne go la su. 

Naj więk sze za gro że nie dla chrze ści jan miesz -
ka ją cych tu taj sta no wią sek ty, któ re dra pież nie pró bu -
ją wejść we wspól no ty ka to lic kie. 

W prze wa ża ją cej czę ści wia ra tych lu dzi nie
jest jesz cze ugrun to wa na, gdyż ka to li cyzm na tych te -
re nach po ja wił się sto sun ko wo nie daw no. Na sza die -
ce zja 15 sierp nia 2001 ro ku ob cho dzi ła dzie sią ta rocz -
ni cę jej po wsta nia. Lu dzie na ogół są życz li wi i po god -
ni, uf ni Ko ścio ło wi, cho ciaż nie bra ku je tych, któ rzy
mu źle ży czą. Je ste śmy w peł ni te go świa do mi. Wy jeż -
dża jąc na mi sje li czy li śmy się z tym i pa mię ta li śmy
o sło wach Chry stu sa: „Oto Ja was po sy łam, jak owce
mię dzy wil ki. “

Nie ste ty bo ry ka my się z wiel ki mi trud no -
ścia mi. Pierw szo rzęd na dla nas spra wą jest stwo rze nie
w każ dej wspól no cie miej sca, ko ścio ła, w któ rym mo -
gli by się zbie rać chrze ści ja nie, po to, aby wiel bić i ad -
o ro wać Bo ga. Na 26 ka plic tyl ko 4 są mu ro wa ne. 

Wy cho dzi my więc z pro po zy cją, aby jed na
z trój miej skich pa ra fii opie ko wa ła się jed ną chrze ści -
jań ską wspól no tą w pa ra fii św. Jó ze fa w Ka me ru nie,
w Ma djo ue− Nga tto. Niech mo dli twa, w dwóch miej -
scach, w dwóch Ko ścio łach, od da lo nych od sie bie pra -
wie 7000 km zjed no czy ludz kie ser ca i du sze, zjed no -
czy lu dzi wo kół Chry stu sa, któ ry „wy dał się na okup
za wie lu”. 

Chcie li by śmy, aby na si wier ni mo gli się mo -
dlić w miej scu bez piecz nym, czy stym, a przede
wszyst kim, któ re jest wi dzial nym zna kiem obec no ści
Bo ga we wspól no cie lu dzi zgro ma dzo nych wo kół
Chry stu sa i Je go Mat ki. 

Je śli jest to moż li we, pro szę Ks. Pro bosz cza
i wszyst kich pa ra fian o wspar cie du cho we i ma te rial -
ne. Za pew niam o na szej cią głej i nie ustan nej mo dli -
twie w wa szej in ten cji. 

Z Chry stu so wym po zdro wie niem
Ks. Ja cek Ossow ski

(luty 2002)

ZAPISKI MISYJNE

Z listu
afrykañskiego
proboszcza

Dzię ku ję Ci, Pa nie Bo że, że mo głam wró cić, 
wró cić do ży cia, ży wych i ko cha nych. 
Ale cze mu po zwo li łeś mi wró cić, 
do świa ta bez na dziej ne go, 
prze peł nio ne go nie zmier nie głu pi mi, 
dą żą cy mi obłęd nie do suk ce su ludź mi. 
Bo ję się zwie rząt, prze ra ża ją cych i dra pież nych, 
ale jesz cze bar dziej lu dzi bez względ nych 
i nie mo ral nych. 
Prze ra ża mnie to, że zgi nę w tym świe cie, 
z rąk bra ci i sióstr mo ich, 
któ rych mi łu ję i uwiel biam. 
Jed nak dzię ki To bie, Pa nie Bo że, 
za świa tłość na uki, mi ło sier dzie, uczci wość. 
Pró bu ję prze trwać w tym świe cie, 
głup ców i mę dr ców. 
Te raz wiem, że ży cie jest cen ne, 
jed nak że moż na je ku pić i sprze dać. 
Pro szę Cię, Bo że, po móż mi żyć. 
Wdzięcz no ści nie oka żę sło wem, ni my ślą, 
dla te go ofia ru ję To bie mo je ser ce, 
kru che, str wo ża łe, ci che i dzię ku ją ce. 

Kin ga lat 15Małżeństwo Pigmejów. Baka – Kamerun
(Fot. Jan Mielewski)
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POD STA WY TEO LO GICZ NE DIA LO GU
MAŁ ŻEŃ SKIE GO

Trze ba so bie uświa do mić, że dia log ten
nie jest tyl ko dzie łem współ mał żon ków, ale że jest
rów no cze śnie i przede wszyst kim dzie łem Bo ga
i trze ba się na to Bo że dzia ła nia otwo rzyć, trze ba
zo sta wić wie le miej sca mo dli twie? je śli jej za brak -
nie, re zul ta ty bę dą ni kłe lub żad ne. Oczy wi stą jest
rze czą, że ko niecz na jest do bra wo la oboj ga mał -
żon ków. Obowią zek za sia da nia jest chwi lą szcze -
gól ne go dzia ła nia ła ski sa kra men tu mał żeń stwa. 

Przez ten sa kra ment mał żon ko wie podję li
od po wie dzial ność jed no za dru gie go, przy się gli
za ła ską Bo żą za ko twi czyć swą jed ność w Bo gu
i ra zem do Bo ga po dą żać. Od da jąc się jed no dru -
gie mu, ra zem od da li się Bo gu. Bóg za warł z ni mi
przy mie rze, zo bo wią zał się jak by ich pod trzy my -
wać, chro nić i pro wa dzić po przez dro gi ży cia ku
peł ni świę to ści. 

Aby ła ska sa kra men tal na by łe sku tecz na,
mał żon ko wie muszą być świa do mi, że ła ska ta
jest za wsze obec na w ich mi ło ści. „Obo wią zek dia -
lo gu mał żeń skie go jest uprzy wi le jo wa nym mo -
men tem od świe że nia tej świa do mo ści. Te go dzi -
ny prze zna czo ne na głębo kie zjed no cze nie we -
wnętrz ne mał żon ków są rów nież go dzi na mi
szcze gól ne go dzia ła nia ła ski. 

Mał żon ko wie tak jak „do ty ka ją” wów czas
rze czy wi sto ści sub stan cjal nej ich mi ło ści, tak mo -
gą rów nież „do tknąć” rzeczy wi sto ści dzia ła nia ła -
ski. W cza sie dia lo gu mał żeń skie go, tzn. w chwi li
naj głęb szej jed no ści we wnętrz nej mał żon ków,
Bóg po zwa la nie raz od czuć swo ją obec ność, cho -
ciaż by w for mie na głe go przy pły wu mi ło ści łą czą -
cej mę ża z żo ną. Za pew ne takie do świad cze nie by -
wa nie trwa łe i nie zwal nia od ko niecz ne go, tak
trud ne go wy sił ku roz wi ja nia wia ry i prak ty ko wa -
nia cnót. Jed nak ta jem ni cze do świad cza nia obec -
no ści Chry stu sa, obie ca ne tym, któ rzy zbie ra ją
się w Je go imię, sta je się szcze gól nie po moc ne dla
po stę pu mi ło ści, a zwłasz cza do oczysz cze nia mi -
ło ści mał żeń skiej. 

Aby speł nić swój cel, obo wią zek dia lo gu
mał żeń skie go wy ma ga od mał żon ków pew nych
cnót, nie ko niecz nie he ro icz nych, ale wią żą cych
się z cier pli wą i nie ustan ną pra cą nad so bą. Do -
ma ga się od rzu ce nia fał szy we go wsty du; py chy,
po ryw czo ści, nar cy zmu (upodo ba nia w so bie).
Wy ma ga szcze ro ści, ale nie tyl ko wo bec dru gie -
go, ale wo bec sie bie sa me go; du żej do zy po ko ry,
któ ra po zwa la uznać, że nie jest się ta kim, ja kim
by się chcia ło być i po ma ga przy jąć sło wa trud nej
nie raz praw dy; i wresz cie wy ma ga od wa gi, aby iść
do sa me go koń ca w pod ję tym wy sił ku, na wet wte -
dy, gdy pro wa dzi nas tam, do kąd iść nie chce my.

Obo wią zek dia lo gu mał żeń skie go do ma ga
się tak że od współ mał żon ków cno ty tak trud nej
jak wy trwa łość. Z mie sią ca na mie siąc, z ro ku na
rok po dej mo wać wciąż ten roz ra chu nek, to po szu -
ki wa nie, któ re nie da je nie raz na tych mia sto wych
efek tów. Trze ba przy po mnieć so bie w cią gu tych
trud nych go dzin, że Bóg na ten czas za pra sza,
cze ka na nas i ko cha nas. 

Czy to zbyt trud ne? Tak i nie. Tak, je śli się
przed kła da się sen nad czu wa nie, ciem ność nad
świa tło, ego istycz ny spo kój nad mi łość. Nie je śli
się po my śli, że przy wo łu je się cno ty, któ rych się
ocze ku je, a w każ dym ra zie roz bu dza się ich pra -
gnie nie, roz wi ja się je. 

Wła śnie w tej sy tu acji wi dzi się Bo ga dzia -
ła ją ce go. Gdy li czy się tyl ko na ludz kie moż li wo -
ści, to obo wią zek dia lo gu mał żeń skie go sta je się
tyl ko złu dze niem. Przy po mo cy Bo żej jed nak oka -
zu je się, choć nie ła twy, to prze cież moż li wy, na -
wet dla tych, któ rzy w po cząt kach nie oka zy wa li
wie le do brej wo li. 

Trze ba Jed nak przy znać, że obo wią zek
dia lo gu mał żeń skie go jest trud ny. Prze szko dy zja -
wia ją się i z ze wnątrz i z we wnątrz. Jest jed nak
moż li wy, a trud no ści stop nio wo ustę pu ją. Moż na
na wet po wie dzieć, że po zy tyw ne re zul ta ty są
w sto sun ku propor cjo nal nym do na po tka nych
trud no ści, do to wła śnie owe trud no ści zmu sza ją
do tak do kład nej pra cy nad so bą, a właśnie pra ca
nad so bą jest wa run kiem tak ludz kie go jak
i nadprzy ro dzo ne go po wo dze nia tej prak ty ki.

Na podstawie broszury: 
“Dialog małżeński“, opr. A. Kornacka

Dialog

SZKOLA DLA MALZENSTW¯ ¯
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SZKOLA DLA MALZENSTW
Mi łość

Mi łość jest pięk na, jak opró szo ny pył kiem, 
pła tek ró ży dziew czę cej. 
Mi łość jest pięk na jak lep ki brąz bło ta, 
na dziei chło pię cej. 
Uczci wość, wier ność, za ufa nie, po moc, 
są jak li ście. 
Wio sną pącz ki, la tem zie leń, 
na je sień zmie nia ją ko lo ry, 
a w zi mie schną i opa da ją, 
okry wa je puch nie na wi ści i zło ści. 
Lecz mi łość trwa da lej, okry ta. 
Mi łość jest dłu ga i moc na, 
ni by wąż i ni ci bo gi ni ko cha nia. 
Jak zim ne po wie trze prze ni ka cia ło, 
tak wstręt ny gad owi ja drze wo, 
któ re wy da je gorz kie owo ce: ból i cier pie nie. 
Ser ce z płat ków ró ży, ko cha, 
ser ce z na dziei bło ta, ko cha, 
prze pro si ny nie lep kie, lecz praw dzi we. 
Nie okry te py łem, lecz na ja wie. 
I łą czy się ró ża z bło tem, da jąc na sy ce nie oczom 
i upo je nie du szy. 
Bło to na dziei nie po chło nie płat ków ró ży, 
nie zgła dzi, lecz przyj mie. 
Bło to z ró żą się prze nik ną, 
lecz ro dzi się nie pew ność, 
prze czą ca bło tu i ró ży – Mi łość

Kinga, lat 15

Spis po zy cji po ru sza ją cych te ma ty kę mał żeń ską i ro dzin ną z po rad ni ro dzin nej w Oli wie. 

1. Ja cek Pu li kow ski „War tość współ ży cia mał żeń skie go. O pie lę gno wa niu sfe ry płcio wo ści.” − 2 egz., ce na 19 zł. 
2. Jo achim En gi, Fraz Thur ma ier „Jak roz ma wiać? Błę dy i szan sę ko mu ni ka cji w mał żeń stwie” − ce na 13 zł. 
3. Do mi nio ue Fi ly „Pierw sze kry zy sy w mał żeń stwie” − ce na 10 zł. 
4. Ka rol Me is sner OSB, Bo le sław Susz ka „Nas dwo je i... Roz mo wy z na rze czo ny mi i mło dy mi mał żeń stwa mi” − ce na 15 zł.
5. Ja cek Pu li kow ski, Gra ży na i An drzej Urba nia ko wie „Mło dzi i mi łość”− ce na 15 zł. 
6. Ja cek Pu li kow ski „Kro ko dyl dla uko cha nej. War to wspie rać roz wój męż czy zny”− ce na l0 zł. 
7. Ja cek Pu li kow ski 'Ewa czu je ina czej'− ce na 10 zł. 
8. Jó zef Au gu styn „Sa kra ment mał żeń stwa. Ma ły po rad nik dla na rze czo nych i mło dych mał żon ków” − ce na 9 zł. 
9. Wła dy sław B. Skrzy dlew ski „Seks wol ność mi łość” − ce na 13 zł. 
10. Ja cek Pu li kow ski „War to żyć zgod nie z na tu rą” − ce na 14 zł. 
11. Ka rol Me is sner OSB, Bo le sław Susz ka „Two je ży cie. O Ży ciu, ro dzi nie, mał żeń stwie, płcio wo ści, mi ło ści − roz mo wy
z dziew czy ną” − ce na 12 zł. 
12. Ka rol Me is sner OSB, Bo le sław Susz ka „Two je ży cie. O Ży ciu, ro dzi nie, mał żeń stwie, płcio wo ści, mi ło ści − roz mo wy
z chło pa kiem” − ce na 15 zł.

TEGO JESZCZE NIE BYŁO...
„KAWIARENKA” czyli WASZTATY

MAŁŻEŃSKIE

Wszyst kie osos by za in te re so wa ne pro -
ble ma ty ką mał żeń ską, mał żon ków, na rze czo -
nych, my ślą cych po waż nie o przy szło ści za pra -
sza my dnia 9. V. na godz. 2000 na spo tka nie
warsz ta to we pt.: „Róż ni my się – czy to do -
brze?”, któ re po pro wa dzi Pa ni Iwo na Kle in, do -
rad ca tu tej szej Po rad ni Ro dzin nej. 

Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym, w sali chóru.

Je śli masz pra gnie nie wzbo ga cić swo je
mał żeń stwo o bar dzo prak tycz ną wie dzę, je że li
za le ży ci na in we sto wa niu w przy szłe go współ -
mał żon ka, je że li my ślisz o swo im uko cha nym
se rio, przyjdź w czwart ko wy wie czór na (...) do
„Al ber ta”. 

Nie zapomnij przekazać znajomym.

PS. Mile widziane małe co nieco do kawy.

KSIAZKI¯

¯ ¯

¯
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Nowe zmiany -
demoralizuj¹ca edukacja w szko³ach

RODZICE, SZKOLA, DZIECI A PANSTWO¯

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu
zmie rza do wy eli mi no wa nia za jęć edu ka cyj nych
„przy go to wa nie do ży cia w ro dzi nie” w kie run ku
wpro wa dze nia do szkół de mo ra li zu ją cej edu ka cji
sek su al nej. Pro po no wa ne zmia ny pro gra mo we: 
– nisz czą na tu ral ną wsty dli wość mło dzie ży, 
– swo bod ne po dej mo wa nie współ ży cia sek su− 
al ne go przed sta wia ją ja ko na tu ral ne za chowa nie 
mło dych lu dzi, 

– od po wie dzial ność ro dzi ciel ską spro wa dza ją do 
sto so wa nia an ty kon cep cji. 

No we pod ręcz ni ki za le ca ne dla gim na zjów,
pod pre tek stem za po bie ga nia AIDS, za le ca ją na -
uczy cie lom prze pro wa dza nie na lek cjach prak -
tycz nych ćwi czeń „na kła da nia pre zer wa tyw na ba -
nan, ogó rek lub mo del”. Pro po nu ją prze pro wa -
dza nie za jęć ak ty wi zu ją cych, ma ją cych na ce lu
ćwi cze nie za cho wań wy ra ża nia zgo dy na pro po zy -
cje współ ży cia sek su al ne go pod wa run kiem uży -
cia pre zer wa ty wy. (Frag men ty te go pod ręcz ni ka
mo gę prze słać za in te re so wa nym pocz tą elek tro -
nicz ną). 

Nie bę dzie zmie nio na na zwa pro wa dzo ne -
go przed mio tu w szko łach „Wy cho wa nie do ży cia
w ro dzi nie” przez co wie lu ro dzi ców nie bę dzie
świa do mych, cze go rze czy wi ście ma ją być uczo -
ne ich dzie ci. 

Z oświad cze nia p. Wło dzi mie rza Pa szyń -
skie go wi ce mi ni stra ME NIS pod czas kon fe ren cji
Pol skie go To wa rzy stwa Zdro wia Sek su al ne go do -
wia du je my się że, w dniu 26 lu te go mi ni ster Ry -
bac ka pod pi sa ła no we pod sta wy pro gra mo we
przed mio tu „Wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie”.
Oświad czył on też, że trwa we ry fi ka cja na uczy cie -
li, aby do pu ścić do szkół tzw. „edu ka to rów sek su -
al nych” prze szko lo nych na „eks pre so wych” kur -
sach jesz cze za mi ni stra Wia tra. Za mie rza się rów -
nież zli kwi do wać sta no wi ska ko or dy na to rów wo -
je wódz kich przed mio tu. Zmia ny te, jak oświad -
czył, ma ją być wpro wa dzo ne stop nio wo, aby spo -
łe czeń stwo mo gło się przy zwy cza ić! Przy go to wa -
ne pod ręcz ni ki dla gim na zjów ma ją być roz sy ła ne
za dar mo na po cząt ku no we go ro ku szkol ne go. 

Pro po no wa nie zmia ny jed no znacz nie idą
w kie run ku ak cep ta cji bar dzo kon tro wer syj nych,
pro gra mów edu ka cji sek su al nej pro po no wa nych
przez In te ma tio nal Plan ned Pa ren tho od Fe de ra -
tion (Mię dzy na ro do wą Fe de ra cję Pla no wa ne go
Ro dzi ciel stwa), któ ra jest or ga ni za cją po za rzą do -
wą o cha rak te rze mię dzy na ro do wym, pro gra mo -
wo pro mu ją ca per mi syw ną edu ka cje sek su al ną,
an ty kon cep cję, swo bo dę sek su al ną, ak cep ta cję
za cho wań ho mo sek su al nych, ste ry li za cję i abor -
cję. W Pol sce re pre zen tu je ją To wa rzy stwo Roz -
wo ju Ro dzi ny oraz Fe de ra cja na rzecz Ko biet
i Pla no wa nia Ro dzi ny. Rów nież, współ pra cu ją ce
z ni mi śro do wi ska fe mi ni stycz ne, żą da ją wpro wa -
dze nia edu ka cji sek su al nej, an ty kon cep cji i abor -
cji. Więk szość pol skie go spo łe czeń stwa jest te mu
prze ciw na. 

My ja ko ro dzi ce nie mo że my się te mu bez
kry tycz nie przy glą dać. Mu si my za jąć zde cy do wa -
ną po sta wę przy łą cza jąc się do ogól no pol skie go
pro te stu. Pro te sty mo gą być for mu ło wa ne we dług
za łą czo ne go wzo ru. W mia rę moż li wo ści po win ni -
śmy wy słać je in dy wi du al nie li stem po le co nym.
Ko pie na le ży wy słać do SRK w ce lu umoż li wie nia
kon tro lo wa nia licz by nad sy ła nych li stów. 

Mi ro sław Puk
(ad res do ko re spon den cji: mpuk@die ce zja. gda. pl)

Wzór pro te stu kie ro wa ne go do Lesz ka Mil le ra Pre mie ra RP 
al. Ujaz dow skie 1/3, 00−583 War sza wa. 

Wy ra żam zde cy do wa ny sprze ciw wo bec zmian w za ję ciach
edu ka cyj nych „Wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie” w kie run -
ku de mo ra li zu ją cej edu ka cji sek su al nej. Żą dam utrzy ma nia
do tych cza so wych tre ści pro gra mo wych, któ re spraw dzi ły
się wspie ra jąc ro dzi nę w jej dzie le wy cho wa nia i pro mu ją
eko lo gicz ny styl ży cia. 

(pod pis) 

Do wia do mo ści:
Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich 
ul. Pie cew ska, 80−288 Gdańsk
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Ś.p. Jan Klawikowski, lat 62
Ś.p. Andrzej Piecyk, lat 80,

zm. 10.03.2002 r.
Ś.p. Henryk Machnikowski, lat 72, 

zm. 12.03.2002 r.
Ś.p. Genowefa Król, lat 65,

zm 13.03.2002 r.
Ś.p. Emilia Stadnik, lat 86, 

zm. 21.03.2002 r.
Ś.p. Halina Rozalia Liedtke, lat 53, 

zm. 27.03.2002 r.
Ś.p. Danuta Pisanko, lat 59, 

zm. 27.03.2002 r.
Ś.p. Józefa Klarkowska, lat 85,

zm. 2.04.2002 r.
Ś.p. Metody Stefaniak, lat 88, 

zm. 3.04.2002 r.
Ś.p. Tadeusz Antoni Błęcki, lat 56, 

zm. 5.04.2002 r.
Ś.p. Urszula Jadwiga Łukasiewicz, lat 58,  

zm. 7.04.2002 r.
Ś.p. Karin Lidia Wudke, lat 62, 

zm. 9.04.2002 r.
Ś.p. Józef Dębowski, lat 70,

zm. 10.04.2002 r.
Ś.p. Łucja Sabatowska, lat 89,

zm. 10.04.2002 r.
Ś.p. Zbigniew Borowik, lat 68,

zm. 13.04.2002 r.
Ś.p. Weronika Borowska, lat 64, 

zm. 15.04.2002 r.

Wieczny odpoczynek racz m dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj Im świeci na wieki.

Marcel Jakub Czech 10.03.2002 r.
Weronika Anna Kamińska 10.03.2002 r.
Joanna Bożena Kędziora 10.03.2002 r.
Kacper Marek Kurdelski 10.03.2002 r.

Julia Maria Kopczyńska 16.03.2002 r.

Weronika Wanda Hajdamowicz 24.03.2002 r.

Julia Bednarczyk 31.03.2002 r.
Marcin Mariusz Dowbór 31.03.2002 r.
Zuzanna Ewa Klimkiewicz 31.03.2002 r.
Patryk Jerzy Łukaszewski 31.03.2002 r.
Aleksandra Piotrowska 31.03.2002 r.
Olaf Piotrowski 31.03.2002 r.
Filip Maksymilian Serba 31.03.2002 r.
Klaudiusz Edwin Sikorra 31.03.2002 r.
Zuzanna Iwona Sokołowska 31.03.2002 r.
Jakub Tomasz Śpiewak 31.03.2002 r.
Paulina Katarzyna Urbańska 31.03.2002 r.

Daniel Bartosz Kasztelnik 14.04.2002 r.
Filip Marcin Skwierawski 14.04.2002 r.
Julia Maria Anastaziak 14.04.2002 r.

CZY WIESZ ŻE, 

FILMY NAGRANE NA KASECIE WIDEO MAJĄ KRÓTKĄ ŻYWOTNOŚĆ, PO KILKUNASTU LATACH MOGĄ PRZESTAĆ ISTNIEĆ !!!

JEST NA TO SPOSÓB !

NALEŻY PRZEGRAĆ FILM Z KASETY WIDEO NA PŁYTĘ DVD, KTÓRA MA 110 LAT ŻYWOTNOŚCI.

Z OKAZJI PIERWSZEGO WYDANIA GAZETY PARAFIALNEJ FIRMA WIDEO−STUDIO MIRATOR OGŁASZA  PROMOCJĘ !
100 ZŁ (NETTO) ZA PRZEGRANIE FILMU NA PŁYTĘ DVD

CZAS PROMOCJI DO 20 MARCA. CENA POZA PROMOCJĄ 400 ZŁ

INFORMACJE l ZGŁOSZENIA TELEFON 558−08−04; 511−71−41 LUB GSM 0−501−146−552

POLECAMY RÓWNIEŻ PROFESJONALNY FILM DLA RODZINY l DLA FIRM A TAKŻE MONTAŻE, KOPIOWANIE, NA RÓŻNE FORMATY
(NTSC,SECAM) WSZELKIE INFORMACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH www.mirator.weselisko.com.pl

SPRAWDŹ CZY TWOJA KASETA Z WESELA JESZCZE ISTNIEJE !

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Dariusz Jerzy Kotus i Anna Ewa Żak
6.04.2002r.
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