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„Cud mi³oœci spe³niony! S³u¿my Mu a¿ do œmierci, bo On Bóg Nieskoñczony!” 
œw. Teresa z Avila
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PRYMICJE ks. STANISŁAWA PAMUŁY – 8 XII 2013



Ko cha ni Pa ra fia nie. 

Nie ba wem do bie gnie koń ca ko lej ny rok 2013. Wie le wy da -
rzeń wpi su je się w ka len da rium te go cza su. Dla na szej
Wspól no ty był to rok, w któ rym dzię ko wa li śmy Bo gu za 25
lat ist nie nia pa ra fii. Za lu dzi i za ich dzie ła. Wspo mi na jąc
my śle li śmy jed no cze śnie o tym, co nas cze ka w przy szło ści.
I oto w tę naj now szą hi sto rię wpi sa ły się świę ce nia ka płań -
skie ks. Sta ni sła wa Pa mu ły, któ ry bę dzie po słu gi wał w da le -
kiej Szko cji. To już 18 ka płan z na szej pa ra fii. Po ni żej za mie -
ści li śmy zdję cie z Je go no wym bi sku pem i nun cju szem apo -
stol skim w Wiel kiej Bry ta nii. 

Na czas prze ży wa nia ta jem ni cy Bo że go Na ro dze -
nia ży czę ra do ści i po ko ju w ser cu…

Z modlitwą i uśmie chem
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

GŁOS BRATA NR 4(58)2013 3

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

5 X – pod czas Mszy św. o godz. 11 po świę ci li śmy ró żań ce dzie ciom przy go to wu -
ją cym się do I Ko mu nii Świę tej;
– o godz. 20. za czął się ko lej ny rok dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go;
– prak ty kę dusz pa ster ską roz po czął w na szej pa ra fii ks. dk. Bła żej Kwiat kow ski.
12 X – wzię li śmy udział w Ar chi die ce zjal nym Mar szu dla Ży cia i Ro dzi ny.
16 X – w 35. rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na sto li cę Pio tro wą ob cho dzi li śmy
DZIEŃ PAPIESKI pod ha słem: „Jan Pa weł II – pa pież dia lo gu”;
– od by ło się tak że mo dli tew ne spo tka nie przy po mni ku pa pie skim w Par ku Ro nal -
da Re aga na.
18-20 – DA „Lux Cor dis” od by ło piel grzym kę do Czę sto cho wy.
19 X – z oka zji 29. rocz ni cy śmier ci bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki od mó wi li śmy na
Ró ża niec oraz od pra wi li śmy Mszę św. o godz. 18;
– roz po czę li śmy Ty dzień mi syj ny pod ha słem „Mi ło sier dzie Bo że dla ca łe go świa -
ta”;
– Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi przygotowała co mie sięcz ną ad o ra cję Naj święt sze go
Sa kra men tu po łą czo ną z mo dli twą wsta wien ni czą.
22 X – ob cho dzi li śmy li tur gicz ne wspo mnie nie bł. Ja na Paw ła II. Pod czas mo dli -
twy ró żań co wej i wie czor nej Mszy św. zgłę bia li śmy bo gac two Je go du cho wo ści i
po le ca li śmy na sze in ten cje za wsta wien nic twem te go Wiel kie go Po la ka.
29 X – pod czas na bo żeń stwa ró żań co we go Wspól no ta św. Mi cha ła Ar cha nio ła
mo dli ła się w in ten cjach na szej Oj czy zny.
31 X – od był się wie czór mo dli tew ny pod ha słem „Ho ly Wins – Świę ty zwy cię ża”
pe łen uwiel bie nia i dzięk czy nie nia za oso by be aty fi ko wa ne i ka no ni zo wa ne w Ko -
ście le, bę dą cy al ter na ty wą dla hal lo we en.
3-9 XI – od ma wia li śmy Ró ża niec za zmar łych po łą czo ny z wspo min ka mi.
16 XI – Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła zor ga ni zo wa ła tra dy cyj ną za ba wę an -
drzej ko wą.
15-23 XI – od pra wi li śmy no wen nę przed nie dzie lą Chry stu sa Kró la. 
16 XI – DA Lux Cordis uczestniczyło w dniu skupienia w Żarnowcu.
23 XI – grupa kandydatów do bierzmowania udała się na spacer do Sobieszewa.
24 XI – podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyła się promocja ministrantów i
odnowienie przyrzeczeń LSO;
– świę to wa li śmy Uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech świa ta ra zem z na szy mi
Sio stra mi Be tan ka mi, dla któ rych jest to świę to pa tro nal ne. Dzię ko wa li śmy do bre -
mu Bo gu za pra ce Sióstr w naszej parafii, któ re od dzie się ciu lat są z na mi. 
1 XII – przyjęcie nowych członków ERM i świętowanie 10-lecia istnienia tej
Wspólnoty. 
3 XII – gościliśmy ks. dra Filipa Krauze, który poprowadził wykład dla rodziców
dzieci komunijnych na temat „gender”.
5 XII – nasz pa ra fia nin ks. dia kon Sta ni sław Pa mu ła, przy jął w ka te drze św. Co -
lum ba w Oban w Szko cji świę ce nia ka płań skie. Jest to wiel ka ra dość dla na szej
Wspól no ty Pa ra fial nej. 
8 XII – Ksiądz Neo pre zbi ter od pra wił Mszę św. pry mi cyj ną w na szym ko ście le,
– pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę ci li śmy me da li ki dzie ciom przy go to wu ją -
cym się do I Ko mu nii Świę tej.
15 XII – roz po czę li śmy Re ko lek cje Ad wen to we. Na uki gło sił ks. Ja cek Paw łow -
ski ze Zgro ma dze nia Mi sjo na rzy Sa le ty nów z Kra ko wa; 
– w III Nie dzie lę Ad wen tu na sza wspól no ta mi ni stran tów roz pro wa dza ła przed ko -
ścio łem sian ko na wi gi lij ny stół; 
– rów nież Dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych wraz z Sio strą Ber nar dą
sprze da wa ły na kier ma szu przed ko ścio łem przy go to we ne przez sie bie ozdo by i
de ko ra cje świą tecz ne;
– odbył się Adwentowy Wieczór Chwały.
19 XII – odbyło się spotkanie opłatkowe Wspólnot „Lux Cordis”.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Witamy w naszej parafii ks. dk. B³a¿eja Kwiatkowskiego

17 XI br.  pod czas nie dziel ne go spo tka nia z wier ny mi w Wa ty ka nie
pa pież Fran ci szek po le cił wszyst kim „du cho we le kar stwo” czy li
Mi se ri kor dy nę, któ ra po wsta ła w Pol sce. W opa ko wa niu przy po mi -
na ją cym pre pa rat me dycz ny znaj du je się ró ża niec i ob ra zek Je zu sa
Mi ło sier ne go. 

Po spo tka niu z Oj cem Świę tym na po łu dnio wej mo dli twie
Anioł Pań ski, na pla cu św. Pio tra, roz da no wier nym 30 ty się cy ta -
kich ze sta wów. 

Le kar stwo du cho we po wsta ło w Gdań skim Se mi na rium
Du chow nym. Po my sło daw cami Mi se ri kor dy ny są ks. pre fekt Jan
Uchwat oraz dia kon Bła żej Kwiat kow ski. Dwa la ta te mu zo sta ła
ona przy go to wa na w stu dio „Print Gra phics” ja ko upo mi nek dla
uczest ni ków Dnia Mo dli twy Mło dych. 

Obec nie od 5 paź dzier ni ka ks. dia kon od by wa prak ty kę
dusz pa ster ską w na szej pa ra fii. Ży czy mu mu owoc ne go przy go to -
wa nia do świę ceń ka płań skich.

Ksiądz neoprezbiter Stanisław Pamuła po święceniach kapłańskich w katedrze w Oban
wraz z kapłanami gdańskimi oraz ks. arcybiskupem Antonio Mennini – nuncjuszem
apostolskim w Wielkiej Brytanii i ks. biskupem Joseph Anthony Toal – pasterzem diecezji
Argyll and the Isles w Szkocji . . . 



Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Dzieciêcego Uniwersytetu Biblijnego
Przy parafii pw. św. Brata Alberta istnieją dwie grupy
biblijne, razem 26 osób.

Inspiracją do założenia grupy był Tydzień Biblijny
obchodzony w Kościele od kilku lat w drugą niedzielę po
Wielkanocy. Włączamy się w troskę Kościoła, aby Pismo św.
nie było tylko jedną z książek na półce w domu, ale Słowem,
które jest czytane i rozważane w rodzinie, często dzięki
dzieciom.

Na początku wzorowaliśmy się na pionierskiej
parafii św. Józefa w Lublinie. Obecnie realizujemy własne
pomysły i inicjatywy.

Pierwsza grupa spotyka się trzeci rok. Stanowili ją
uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej – obecnie
gimnazjaliści. Cieszy fakt, iż uczęszczając do różnych szkół,
dalej gromadzą się przy parafii by rozważać Słowo Boże. 

Od roku powstała druga grupa uczniów kl. IV i V.
Spotkania odbywają się w niedzielę, godzinę przed Mszą św.
młodzieżową i dla dzieci.

Naszym celem jest przygotowanie do lepszego
rozumienia i głębszego przeżycia niedzielnej Liturgii Słowa.
W tym celu uczniowie otrzymują tydzień wcześniej
polecenia na kartkach związane z czytaniami niedzielnymi,
na które starają się odpowiedzieć samodzielnie czy z
pomocą rodziny. Następnie omawiamy, podsumowujemy…

Takim widocznym owocem spotkań jest na
przykład większe zaangażowanie w dialogowaną homilię,
pewność odpowiedzi.

Uczniowie biorą udział w konkursach biblijnych. Co
roku mamy finalistów etapu wojewódzko-metropolitarnego.
W tym roku jest to uczennica kl. V SP 79 Klaudia
Muszyńska. 

Uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Biblijnego
posiadają indeksy, w których są zapisane ich oceny. Roczną
pracę nagradzamy dyplomem, a podczas wakacji dzieci mają
możliwość wyjazdu na wypoczynek pod opieką swoich
katechetów.
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Z ŻYCIA PARAFII

Spra woz da nie z dzia³alnoœci Dusz pa ster -
stwa Dzie ci Pierw szo kom unij nych
Przy go to wa nie do pierw sze go peł ne go uczest nic twa w Eu -
cha ry stii sta no wi fun da ment dla dal sze go roz wo ju wia ry dla
ca łej ro dzi ny. Peł ni od po wie dzial no ści i ogrom nej tro ski wo -
bec naj młod szych z na szej pa ra fii, w prze cią gu ostat nich lat
wy pra co wa li śmy for mę ka te che zy sa kra men tal nej, obej mu -
ją cej za rów no dzie ci, jak i ro dzi ców.
1) Ka te che za obej mu je 2 go dzi ny w ty go dniu w szko -
le, pro wa dzo ne wg pro gra mu die ce zjal ne go „W dro dze do
Wie czer ni ka – Bliż si Ser cu Je zu sa”. Fre kwen cja na ka te che -
zie jest bar dzo do bra. To wy raz tro ski ro dzi ców i zro zu mie -
nia przez nich po trze by po zna wa nia prawd wia ry.
2) W jed ną nie dzie lę w mie sią cu dzie ci wraz z ro dzi ca -
mi gro ma dzą się na wspól nej nie dziel nej Eu cha ry stii, na
któ rej w ra mach dal sze go przy go to wa nia do I Ko mu nii
świę tej do ko nu je my po świę ce nia: ró żań ców, ksią że czek do
na bo żeń stwa, me da li ków, świec ko mu nij nych, mo dlitw itp.
3) Ro dzi ce są za pra sza ni raz w mie sią cu (w dru gi wto -
rek każ de go mie sią ca) na spo tka nia for ma cyj ne, któ re pro -
wa dzi ks. Ja nusz Maj kow ski. Ko or dy na to rem tych spo tkań
jest s. Sa le zja Mo lik.
4) Do współ pra cy w gło sze niu ka te chez dla ro dzi ców
za pra sza my księ ży z na szej pa ra fii: ks. Ta de usza Po la ka, ks.
Ra fa ła De tla fa oraz ks. Grze go rza Da ro szew skie go znaw cę
za gad nień zwią za nych z za gro że nia mi du cho wy mi.
5) Raz w ty go dniu w sal ce na ple ba ni od by wa się ka te -

che za sa kra men tal na dla dzie ci w ra mach przy go to wa nia
bliż sze go do przy ję cia sa kra men tu, na któ rej obec ni są rów -
nież licz ni ro dzi ce.(czwar tek godz.: 15.00, 16.00 i 17.00)
6) Wy ra zem tro ski o dzie ci i ich du cho wą przy szłość
jest co rocz na piel grzym ka dzie ci i ro dzi ców do Sank tu -
arium Mat ki Bo żej w Gie trz wał dzie.
7) Na za koń cze nie bia łe go ty go dnia dzie ci z gru py te -
atral nej przy go to wu ją spek takl o te ma ty ce Eu cha ry stycz -
nej.
8) Pod czas Mszy św. ja ko dar oł ta rza dzie ci ofia ru ją
sło dycz dla ko le gów i ko le ża nek ze szpi ta la
9) Bar dzo ak tyw nie an ga żu ją się ro dzi ce do prac zwią -
za nych z wy stro jem ko ścio ła na uro czy stość I–szej Ko mu nii
10) W pierw szą rocz ni cę przy ję cia sa kra men tu Eu cha -
ry stii spra wo wa na jest każ de go ro ku uro czy sta Msza Św. z
udzia łem ro dzi ców i dzie ci, ja ko dzięk czy nie nie za Bo że bło -
go sła wień stwo w mi nio nym ro ku ka te che tycz nym. 

Pra gnąc, aby dzień Pierw szej Ko mu nii świę tej był
dla ca łej ro dzi ny owoc nym prze ży ciem i włą czał ich w prze -
ży wa nie ro ku li tur gicz ne go, w cza sie ca łe go ro ku ka te che -
tycz ne go ma ją miej sce spo tka nia na li tur gii i mo dli twie w
na szym ko ście le. W paź dzier ni ku bra ły udział w na bo żeń -
stwach ró żań co wych. Po nad to pod czas nie dziel nej Eu cha -
ry stii dla dzie ci o godz. 11.00 ro dzi ce przy go to wu ją opra wę
li tur gicz ną.
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Z ŻYCIA PARAFII

Spra woz da nie z dzia³alnoœci 
Dusz pa ster stwa M³o dzie ¿y przy go to wu j¹-
cej siê do Bierz mo wa nia
Pa ra fia pw. Św. Bra ta Al ber ta w Gdań sku zgod nie z tra dy cją
Ko ścio ła i zgod nie z prze pi sa mi pro wa dzi przy go to wa nie do
Sa kra men tu Bierz mo wa nia.

Wśród sa kra men tów ini cja cji chrze ści jań skiej bierz -
mo wa nie zaj mu je dru gie miej sce, jest ko lej nym eta pem na
dro dze do peł ne go wej ścia w mi ste rium Chry stu sa i Ko ścio -
ła. 

Ten sa kra ment udzie la ny jest w tu tej szej pa ra fii raz
w ro ku. Przy go to wu ją się do nie go za sad ni czo ucznio wie
trze cich klas gim na zjum, ale nie tyl ko. W ra mach te go dusz -
pa ster stwa co ro ku ka pła ni za chę ca ją pa ra fian, któ rzy z roż -
nych wzglę dów nie przy ję li jesz cze bierz mo wa nia, aby po
wcze śniej szym zgło sze niu i od by ciu od po wied nie go przy go -
to wa nia przy ję li ten sa kra ment. 

Moż li wość przy go to wa nia do bierz mo wa nia pa ra fia
da je rów nież mło dzie ży z Ze spo łu Kształ ce nia Pod sta wo we -
go i Gim na zjal ne go nr 33 w Gdań sku oraz z Ze spo łu Szkół
Spor to wych nr 2, któ re znaj du je się na te re nie tej pa ra fii. 

Mło dzież w wie ku ado le scen cji szcze gól nie po trze -
bu je do świad cze nia świa do me go wy bo ru i od po wie dzial no -
ści za wła sną wia rę.

Dla te go kan dy da ci do Sa kra men tu Bierz mo wa nia
przy go to wu ją się przez pół to ra ro ku. Ma ono po dwój ny wy -
miar: in te lek tu al ny i du cho wy. Mło dzież po głę bia wie dzę re -
li gij ną w cza sie re gu lar nych, co ty go dnio wych ka te chez w
sal ce do mu pa ra fial ne go.

W ra mach przy go to wań kan dy da ci ma ją moż li wość
wy pra co wa nia i prak ty ko wa nia cno ty wia ry i po boż no ści
przez re gu lar ną spo wiedź w I piąt ki mie sią ca (spo wiedź i
Msza świę ta), uczest nic two w nie dziel nej Mszy świę tej o
godz. 9.30, a tak że w na bo żeń stwach zwią za nych z ryt mem
ro ku li tur gicz ne go: ró ża niec, ro ra ty, dro ga krzy żo wa, na bo -
żeń stwa ma jo we, na bo żeń stwa po kut ne.

W ra mach przy go to wań kan dy da tów od by wa ją się
tak że spo tka nia z ich ro dzi ca mi.

Obec nie do bierz mo wa nia przy go to wu je się 72 oso -
by. Przy go to wy wa ni są przez czte rech ka pła nów (ks. Ta de -
usz Po lak, ks. Bog dan Pul czyń ski, ks. Ja cek Ko wa lew ski,
Ks. Mar cin Mia now ski).

Dusz pa ster stwo zwią za ne z Sa kra men tem Bierz mo -
wa nia nie ogra ni cza się tyl ko do sa mych kan dy da tów. Obej -
mu je rów nież Ro dzi ców mło dzie ży, któ rzy spo ty ka ją się w
raz z ka pła na mi na osob nej ka te che zie.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
zespo³u muzycznego „Aurea Dicta”
Zespół muzyczny „Aurea Dicta” (Złote słowa)
zapoczątkował swoją działalność w roku 2002 jako schola
parafialna składająca się z dziewczynek w wieku 6 -10 lat.
Prowadzony przez Jagodę Wesołowską zdobywał szlify
muzyczne, ubogacając liturgię mszy dziecięcych o godz. 11
oraz wszystkich mszy i nabożeństw kierowanych do dzieci
(nabożeństwa majowe i różańcowe, wieczorne apele Ma-
ryjne, Msze I-szo piątkowe, drogi krzyżowe, udział w festy-
nach parafialnych).

Na prze strze ni lat zmie nia ła się li czeb ność gru py,
jej cha rak ter oraz skład. Ak tu al nie two rzą go dziew czę ta w
wie ku 14-18 lat. Ja ko jed na z wie lu grup mu zycz nych dzia ła -
ją cych przy pa ra fii, ży wo uczest ni czy w jej ży ciu, ubo ga ca jąc
li tur gię w za leż no ści od po trzeb. W każ dą nie dzie lę ze spół
gra na mszy o godz. 11, zaś w IV nie dzie lę mie sią ca – do dat -
ko wo na mszy dla mło dzie ży o godz. 9.30. Udział w ży ciu pa -
ra fial nym po le ga rów nież na an ga żo wa niu się w licz ne dzie -
ła wspól no ty. Ma jo we ape le Ma ryj ne, mu zycz ne opra wy
uro czy sto ści re li gij nych (I -sza Ko mu nia, msza rocz ni co wa,
msze I -szo piąt ko we i in ne), po po łu dnio we dro gi krzy żo we

dla dzie ci, jak rów nież wie czor ne dla mło dzie ży, na bo żeń -
stwa ró żań co we – to spo tka nia, któ re mi mo zmia ny cha rak -
te ru mu zycz ne go ze spo łu nie wpły nę ły na służ bę wspól no -
cie pa ra fial nej. Każ de go ro ku mło dzież z ze spo łu „Au rea
Dic ta” uświet nia swo imi wy stę pa mi pa ra fial ny fe styn ku
czci św. Bra ta Al ber ta.
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W Ro ku Wia ry otrzy ma li śmy od Oj ca Świę te go Fran cisz ka
do roz wa ża nia Je go pierw szą en cy kli kę LUMEN FIDEI, któ -
ra po ma ga nam bar dzo sze ro ko spoj rzeć na za gad nie nia
zwią za ne z wia rą. Do ku ment ten uka zu je, czym jest wia ra w
Ko ście le Chry stu so wym, pod kre śla te kwe stie, któ re na szą
wia rę wzmac nia ją, ale i te, któ re są zwod ni cze.

W tym ar ty ku le za miesz czam frag men ty en cy kli ki
„Lu men Fi dei”, aby przed sta wić na ucza nie Oj ca Świę te go za -
war te we wpro wa dze niu i jej pię ciu roz dzia łach.
• ŚWIATŁO WIARY – tak we wpro wa dze niu tra dy cja Ko -
ścio ła na zwa wiel ki dar przy nie sio ny przez Je zu sa: „«Ja przy -
sze dłem na świat ja ko świa tłość, aby nikt, kto we Mnie wie -
rzy, nie po zo sta wał w ciem no ści». 

To Świa tło wia ry trze ba od kry wać wciąż na no wo,
po nie waż «Wia ra ro dzi się w spo tka niu z Bo giem ży wym,
któ ry nas wzy wa i uka zu je nam swo ją mi łość, mi łość nas
uprze dza ją cą, na któ rej mo że my się oprzeć, by trwać nie -
złom nie i bu do wać ży cie».  

Uzna je my w wie rze, któ ra jest da rem Bo ga, cno tą
nad przy ro dzo ną przez Nie go ze sła ną, że zo sta ła nam ofia ro -
wa na wiel ka Mi łość, że zo sta ło do nas skie ro wa ne do bre Sło -
wo i że kie dy przyj mu je my to Sło wo, któ rym jest Je zus Chry -
stus, wcie lo ne Sło wo, Duch Świę ty prze mie nia nas, oświe ca
dro gę przy szło ści i spra wia, że ro sną w nas skrzy dła na dziei,
by śmy prze mie rza li tę dro gę z ra do ścią. Wia ra, na dzie ja i mi -
łość w god nym po dzi wu po łą cze niu kie ru ją ży cie chrze ści -
jań skie do peł nej ko mu nii z Bo giem.”. 

• MYŚMY UWIERZYLI MIŁOŚCI – w pierw szym roz dzia le
przed sta wio na jest dro ga wia ry na prze strze ni dzie jów po -
cząw szy od Abra ha ma, na sze go oj ca w wie rze, o któ rej w
pierw szym rzę dzie świad czy Sta ry Te sta ment. 

„To, co Sło wo mó wi do Abra ha ma, skła da się z we -
zwa nia i obiet ni cy. Wia ra ro zu mie, że sło wo, rzecz po zor nie
krót ko trwa ła i ulot na, gdy wy po wie dzia ne jest przez Bo ga
wier ne go, sta je się rze czą naj bar dziej pew ną i nie wzru szo ną
ze wszyst kich; tym, co spra wia, że moż li wa jest na sza dal sza
wę drów ka w cza sie. Wia ra przyj mu je to Sło wo ja ko moc ną
ska łę, na któ rej moż na bu do wać, jak na so lid nych fun da men -
tach”.

Oj ciec Świę ty prze strze ga nas: „Kto nie chce za wie -
rzyć się Bo gu, zmu szo ny jest słu chać gło sów wie lu boż ków,
wo ła ją cych do nie go: «Zdaj się na mnie!». Wia ra, po nie waż
zwią za na jest z na wró ce niem, jest prze ci wień stwem bał wo -
chwal stwa; jest od su wa niem się od boż ków, by po wró cić do
Bo ga ży we go dzię ki oso bi ste mu spo tka niu. Wie rzyć to zna -
czy po wie rzyć się mi ło sier nej mi ło ści, któ ra za wsze przyj mu -
je i prze ba cza, wspie ra i ukie run ko wu je eg zy sten cję, oka zu -
je się po tęż na w swej zdol no ści pro sto wa nia wy pa czeń na szej
hi sto rii. Wia ra po le ga na go to wo ści otwar cia się na wciąż no -
wą prze mia nę do ko ny wa ną przez Bo że we zwa nie. Oto pa ra -
doks: zwra ca jąc się nie ustan nie do Pa na, czło wiek znaj du je
sta łą dro gę, co uwal nia go od cha otycz nych ru chów, do ja -
kich zmu sza ją go boż ki.

Wia ra chrze ści jań ska skon cen tro wa na jest na Chry -
stu sie, jest wy zna wa niem, że Je zus jest Pa nem i że Bóg

wskrze sił Go z mar twych. Wszyst kie wąt ki Sta re go Te sta -
men tu zbie ga ją się w Chry stu sie, On sta je się osta tecz nym
«tak» dla wszyst kich obiet nic, fun da men tem na sze go osta -
tecz ne go «Amen», po wie dzia ne go Bo gu. W mi ło ści Bo żej,
ob ja wio nej w Je zu sie, wia ra do strze ga fun da ment, na któ rym
opie ra się rze czy wi stość i jej osta tecz ne prze zna cze nie.

Naj wyż szym do wo dem wia ry god no ści mi ło ści
Chry stu sa jest Je go śmierć za czło wie ka. Je śli od da nie ży cia
za przy ja ciół jest naj wyż szym do wo dem mi ło ści, Je zus ofia -
ro wał swo je za wszyst kich, rów nież za tych, któ rzy by li nie -
przy ja ciół mi, by w ten spo sób prze mie nić ich ser ce.

Wia ra chrze ści jań ska jest wia rą we Wcie le nie Sło wa
oraz w Je go zmar twych wsta nie w cie le; jest wia rą w Bo ga,
któ ry zbli żył się do nas tak bar dzo, że wszedł w na sze dzie -
je. Wia ra w Sy na Bo że go, któ ry stał się czło wie kiem w Je zu -
sie z Na za re tu, nie od da la nas od rze czy wi sto ści, ale po zwa -
la nam po jąć jej naj głęb sze zna cze nie, od kryć, jak bar dzo
Bóg ko cha ten świat i wciąż kie ru je go ku so bie; po wo du je
to, że chrze ści ja nin an ga żu je się co raz bar dziej i moc niej
prze ży wa swo ją wę drów kę na zie mi.

Wia ra w Chry stu sa zba wia nas, po nie waż to w Nim
ży cie otwie ra się ra dy kal nie na uprze dza ją cą nas Mi łość i
prze mie nia nas od we wnątrz, dzia ła w nas i z na mi. Wia ra z
ko niecz no ści ma for mę ko ściel ną, wy zna wa na jest z wnę trza
cia ła Chry stu sa ja ko kon kret na ko mu nia wie rzą cych. 

„ŒWIAT£O WIARY” w Roku Wiary

Wizerunek Chrystusa Pantokratora z bazyliki w Cefalú na Sycylii
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Wia ra nie jest spra wą pry wat ną, in dy wi du ali stycz -
nym po ję ciem, su biek tyw ną opi nią, lecz ro dzi się ze słu cha -
nia, a jej prze zna cze niem jest wy po wie dzieć się, stać się gło -
sze niem. «Jak że mie li uwie rzyć w Te go, któ re go nie sły sze -
li? Jak że mie li usły szeć, gdy im nikt nie gło sił?». Wia ra za tem
dzia ła w chrze ści ja ni nie, po czy na jąc od przy ję te go da ru, od
Mi ło ści, któ ra przy cią ga do Chry stu sa i czy ni uczest ni ka mi
dro gi Ko ścio ła, piel grzy mu ją ce go do speł nie nia. Dla prze -
mie nio ne go w ten spo sób czło wie ka otwie ra się no wy spo -
sób wi dze nia, wia ra sta je się świa tłem dla je go oczu.”.

• JEŚLI NIE UWIERZYCIE, NIE ZROZUMIECIE – w dru -
gim roz dzia le Oj ciec Świę ty pi sze o wię zi wia ry z praw dą  i
mi ło ścią.

„Wia ra bez praw dy nie zba wia, nie da je pew no ści
na szym kro kom. Po zo sta je pięk ną ba śnią, pro jek cją na szych
pra gnień szczę ścia, czymś, co nas za do wa la je dy nie w ta kiej
mie rze, w ja kiej chce my ule gać ilu zji. 

Przy po mi na nie o wię zi wia ry z praw dą jest dziś bar -
dziej niż kie dy kol wiek po trzeb ne, wła śnie z po wo du kry zy su
praw dy, ja ki prze ży wa my. We współ cze snej kul tu rze czę sto
wy stę pu je ten den cja do przyj mo wa nia za je dy ną praw dę tę
zwią za ną z tech ni ką: praw dzi we jest to, co czło wiek po tra fi
zbu do wać i zmie rzyć dzię ki swo jej wie dzy; jest to praw dzi -
we, bo funk cjo nu je, a tym sa mym czy ni ży cie wy god niej -
szym i ła twiej szym. Dzi siaj wy da je się to je dy ną praw dą pew -
ną, je dy ną, któ rą moż na po dzie lić się z in ny mi, je dy ną, o któ -
rej moż na dys ku to wać i wspól nie się w nią za an ga żo wać.”

Pa pież Fran ci szek uka zu je, jak po zna nie w wie rze
oświe ca nie tyl ko ca łe dzie je stwo rzo ne go świa ta, od je go po -
cząt ków aż do skoń cze nia, ale każ de go czło wie ka. 

„We dług Bi blii cen trum czło wie ka sta no wi ser ce, w
któ rym spo ty ka ją się wszyst kie je go wy mia ry: cia ło i duch;
głę bia oso by oraz jej otwar cie na świat i na in nych; ro zum,
wo la i uczu cia. Otóż, je śli ser ce zdol ne jest ze spa lać ra zem te
wy mia ry, to jest tak dla te go, że jest ono miej scem, gdzie
otwie ra my się na praw dę i mi łość i ze zwa la my, aby one w
głę bi do tknę ły nas i prze mie ni ły. Wia ra prze mie nia ca łą oso -
bę, wła śnie w mia rę, jak otwie ra się ona na mi łość. 

Zwa żyw szy na to, że po zna nie wia ry zwią za ne jest z
Przy mie rzem, z Bo giem wier nym, któ ry za cie śnia więź mi ło -
ści z czło wie kiem i kie ru je do nie go Sło wo, Bi blia przed sta -
wia je ja ko słu cha nie. (...) Słu cha nie wska zu je na oso bi ste
po wo ła nie i po słu szeń stwo, a tak że na fakt, że praw da ob ja -
wia się w cza sie; wzrok umoż li wia peł ny ogląd ca łej dro gi i
po zwa la wpi sać się w wiel ki Bo ży plan; bez te go oglą du dys -
po no wa li by śmy je dy nie od osob nio ny mi frag men ta mi nie -
zna nej ca ło ści.

Mię dzy wia rą a ro zu mem pro wa dzo ny jest dia log, w
któ rym chrze ści ja nin do świad cza mi ło ści Bo ga, po nie waż
wia ra chrze ści jań ska gło si praw dę o peł nej mi ło ści Bo ga i
otwie ra się na po tę gę tej mi ło ści, do cie ra do naj głęb sze go
sed na do świad cze nia każ de go czło wie ka, któ ry przy cho dzi
na świat dzię ki mi ło ści i we zwa ny jest do mi ło ści, by trwać w
świe tle. 

Świa tło mi ło ści, wła ści we wie rze, mo że roz ja śnić py -
ta nia o praw dę, za da wa ne przez na sze cza sy. Dzi siaj praw da
spro wa dza na jest czę sto do su biek tyw nej au ten tycz no ści
czło wie ka, od no si się do in dy wi du al ne go ży cia. (...) 

Z dru giej stro ny świa tłu wia ry, ze wzglę du na to, że jest ono
zwią za ne z praw dą mi ło ści, nie jest ob cy świat ma te rial ny,
po nie waż mi łość prze ży wa się za wsze w cie le i du szy; świa -
tło wia ry jest świa tłem wcie lo nym, ma ją cym źró dło w świe -
tla nym ży ciu Je zu sa. Oświe ca ono rów nież ma te rię, ufa w jej
ład, wie, że w niej otwie ra się co raz szer sza dro ga har mo nii
i zro zu mie nia. Tym sa mym wia ra wy wie ra do bro czyn ny
wpływ na spoj rze nie na uki: za pra sza ona uczo ne go, by po zo -
stał otwar ty na rze czy wi stość z ca łym jej nie wy czer pa nym
bo gac twem. Wia ra po bu dza zmysł kry tycz ny, po nie waż nie
po zwa la, by ba da nia za do wa la ły się swy mi for mu ła mi, i po -
ma ga im zro zu mieć, że na tu ra jest za wsze więk sza.”.

• PRZEKAZUJĘ WAM TO, CO PRZEJĄŁEM – w trze cim
roz dzia le Oj ciec Świę ty pi sze o dzie le niu się wia rą w Ko ście -
le.

„Ten, kto się otwo rzył na mi łość Bo ga, usły szał Je -
go głos i otrzy mał Je go świa tło, nie mo że za trzy mać te go da -
ru dla sie bie. Sko ro wia ra jest słu cha niem i wi dze niem, to
prze ka zy wa na jest rów nież ja ko sło wo i ja ko świa tło. Wia ra
prze ka zy wa na jest, moż na po wie dzieć, od oso by do oso by,
po dob nie jak pło mień za pa la się od in ne go pło mie nia. 

Mi łość, któ rą jest Duch i któ ra trwa w Ko ście le, jed -
no czy ze so bą wszyst kie epo ki i czy ni nas współ cze sny mi Je -
zu sa, sta jąc się tym sa mym na szym prze wod ni kiem na dro -
dze wia ry.

Nie moż na wie rzyć sa me mu. Dla te go wła śnie ten,
kto wie rzy, nie jest ni gdy sam i dla te go wia ra dą ży do te go,
by się roz po wszech niać, za pra szać in nych do swej ra do ści.
Czło wiek otrzy mu ją cy wia rę od kry wa, że po sze rza ją się
prze strze nie je go «ja» i na wią zu ją się no we re la cje, któ re
wzbo ga ca ją ży cie”.

W Ko ście le, dzię ki tra dy cji apo stol skiej, wia ra prze -
ka zy wa na jest pod opie ką Du cha Świę te go. 

„To, co zo sta ło prze ka za ne przez Apo sto łów – jak
stwier dza So bór Wa ty kań ski II – «obej mu je wszyst ko, co po -
ma ga Lu do wi Bo że mu pro wa dzić świę te ży cie oraz przy czy -
nia się do wzro stu je go wia ry. W ten spo sób Ko ściół w swo -
jej dok try nie, w ży ciu i kul cie prze dłu ża i prze ka zu je wszyst -
kim po ko le niom wszyst ko, czym jest i w co wie rzy». Wia ra
po trze bu je bo wiem śro do wi ska, w któ rym moż na o niej
świad czyć i ją prze ka zy wać, a win no być ono od po wied nie i
pro por cjo nal ne do te go, co się ko mu ni ku je. Do prze ka za nia
tre ści czy sto dok try nal nej, pew nej idei, być mo że wy star czy -
ła by książ ka al bo po wta rza nie ust ne go prze sła nia. Lecz tym,
co prze ka zu je się w Ko ście le, tym, co prze ka zu je się w je go
ży wej Tra dy cji, jest no we świa tło, ro dzą ce się ze spo tka nia z
Bo giem ży wym, świa tło, któ re się ga cen trum oso by, jej ser -
ca, an ga żu jąc jej umysł, jej wo lę oraz jej ży cie uczu cio we,
otwie ra jąc ją na ży we re la cje w ko mu nii z Bo giem i in ny mi
ludź mi. Do prze ka zy wa nia ta kiej peł ni ist nie je spe cjal ny śro -
dek, obej mu ją cy ca łą oso bę, cia ło i du cha, wnę trze oraz re la -
cje. Tym środ kiem są sa kra men ty, spra wo wa ne w li tur gii
Ko ścio ła. W nich prze ka zy wa na jest pa mięć wcie lo na, zwią -
za na z miej sca mi i okre sa mi ży cia, ze spo lo na ze wszyst ki mi
zmy sła mi; oso ba jest w nich włą czo na, ja ko czło nek ży we go
pod mio tu, w tkan kę re la cji wspól no to wych. 

Spra wu jąc sa kra men ty, Ko ściół prze ka zu je swo ją
pa mięć, w szcze gól no ści przez wy zna nie wia ry. Cho dzi w
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nim nie ty le o przy ję cie zbio ru prawd abs trak cyj nych. Prze -
ciw nie, w wy zna niu wia ry ca łe ży cie zmie rza ku peł nej ko -
mu nii z Bo giem Ży wym. Mo że my po wie dzieć, że w Cre do
czło wiek wie rzą cy jest we zwa ny do za głę bie nia się w wy zna -
wa ną ta jem ni cę, do po zwo le nia, by go prze mie ni ło to, co wy -
zna je. Że by zro zu mieć sens tych słów, po myśl my przede
wszyst kim o tre ści Cre do. Ma ono struk tu rę try ni tar ną: Oj -
ciec i Syn jed no czą się w Du chu mi ło ści. W ten spo sób wie -
rzą cy stwier dza, że cen trum ist nie nia, naj głęb szą ta jem ni cą
wszyst kie go jest Bo ska ko mu nia. Po nad to Cre do za wie ra
rów nież wy zna nie chry sto lo gicz ne: wy mie nia ne są ta jem ni -
ce ży cia Je zu sa aż do Je go Śmier ci, Zmar twych wsta nia i
Wnie bo wstą pie nia, w ocze ki wa niu na Je go osta tecz ne przyj -
ście w chwa le”.

Oj ciec Świę ty wspo mi na o czte rech ele men tach, w
któ rych wy ra ża się skarb pa mię ci, prze ka zy wa nej przez Ko -
ściół: wy zna nie wia ry, spra wo wa nie sa kra men tów, dro ga
De ka lo gu i mo dli twa. „Tra dy cyj nie w opar ciu o nie kształ to -
wa ła się struk tu ra ka te che zy Ko ścio ła, włącz nie z Ka te chi -
zmem Ko ścio ła Ka to lic kie go, bę dą cym pod sta wo wym na -
rzę dziem dla jed no li te go ak tu, przez któ ry Ko ściół prze ka zu -
je ca łą treść wia ry, «wszyst ko, czym jest i w co wie rzy».

Dla po słu gi jed no ści wia ry i jej in te gral ne mu prze -
ka zo wi, Pan dał Ko ścio ło wi dar suk ce sji apo stol skiej. Dzię ki
jej po śred nic twu za gwa ran to wa na jest cią głość pa mię ci Ko -
ścio ła i moż li we sta je się bez piecz ne czer pa nie z czy ste go
źró dła, z któ re go ro dzi się wia ra. Gwa ran cję łącz no ści ze źró -
dłem da ją za tem oso by ży we, a od po wia da to ży wej wie rze,
któ rą Ko ściół prze ka zu je. Opie ra się ona na wier no ści świad -
ków, wy bra nych przez Pa na do te go za da nia. Dla te go Urząd
Na uczy ciel ski Ko ścio ła wy po wia da się za wsze w po słu szeń -
stwie wo bec pier wot ne go Sło wa, na któ rym opie ra się wia ra,
i jest wia ry god ny, po nie waż za wie rza Sło wu, któ re go słu cha,
strze że i któ re wy kła da.”.

• BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO – w czwar tym roz -
dzia le mo wa jest o re la cjach mię dzy ludź mi wie rzą cy mi dą -
żą cy mi do ży cia w mi ło ści i po ko ju.

„Wia ra po ka zu je, jak trwa łe mo gą być wię zi mię dzy
ludź mi, gdy Bóg jest obec ny po śród nich. Wia ra oświe ca
rów nież re la cje mię dzy ludź mi, po nie waż ro dzi się z mi ło ści
i kie ru je się dy na mi ką mi ło ści Bo żej. 

Wła śnie dzię ki po wią za niu z mi ło ścią świa tło wia ry
kon kret nie słu ży spra wie dli wo ści, po sza no wa niu praw i po -
ko jo wi. Wia ra ro dzi się ze spo tka nia z pier wot ną mi ło ścią
Bo żą, w któ rym uka zu je się sens i do broć na sze go ży cia. Zo -
sta je ono oświe co ne w ta kiej mie rze, w ja kiej włą cza się w dy -
na mi kę za po cząt ko wa ną przez tę mi łość, to zna czy, gdy sta -
je się dro gą zmie rza ją cą do peł ni mi ło ści i jej prak ty ko wa -
niem. (...) Wia ra nie od da la od świa ta i nie jest czymś ode -
rwa nym od kon kret ne go za an ga żo wa nia współ cze snych lu -
dzi. Bez wia ry god nej mi ło ści nie by ło by ni cze go, co spra wia,
że lu dzie praw dzi wie są zjed no cze ni. Jed ność mię dzy ni mi
by ła by do po my śle nia je dy nie ja ko opar ta na uży tecz no ści,
wspól nych in te re sach, lę ku, ale nie na do bru wspól ne go ży -
cia czy na ra do ści, ja ką mo że bu dzić po pro stu obec ność dru -
gie go czło wie ka. Wia ra po zwa la zro zu mieć ar chi tek tu rę re -
la cji ludz kich, po nie waż do strze ga ich głę bo ki fun da ment i

osta tecz ne prze zna cze nie w Bo gu, i w Je go mi ło ści, dzię ki
te mu oświe ca sztu kę bu do wa nia, słu żąc do bru wspól ne mu.
Tak, wia ra jest do brem dla wszyst kich, jest do brem wspól -
nym, jej świa tło nie oświe ca tyl ko wnę trza Ko ścio ła i nie słu -
ży je dy nie bu do wa niu wiecz ne go mia sta w za świa tach. Po -
ma ga nam ona bu do wać na sze spo łecz no ści, tak by zmie rza -
ły ku przy szło ści da ją cej na dzie ję”.

• BŁOGOSŁAWIONA, KTÓRA UWIERZYŁA – pią ty roz -
dział po świę co ny jest ro li Mat ki Bo żej.

„Gdy na de szła peł nia cza su, Sło wo Bo że zwró ci ło
się do Ma ryi, a Ona przy ję ła Je ca łym swo im je ste stwem, w
swo im ser cu, aby w Niej sta ło się cia łem i na ro dzi ło się ja ko
świa tłość dla lu dzi. (...) Wia ra Mat ki Je zu sa by ła bo wiem
owoc na, a kie dy na sze ży cie du cho we przy no si owo ce, na -
peł nia nas ra dość, bę dą ca naj bar dziej wy raź nym zna kiem
wiel ko ści wia ry. W swo im ży ciu Ma ry ja od by ła piel grzym kę
wia ry, po dą ża jąc za swo im Sy nem. 

W dzie wi czym po czę ciu przez Ma ry ję ma my ja sny
znak Bo skie go sy no stwa Chry stu sa. Od wiecz ny po czą tek
Chry stu sa jest w Oj cu, jest On Sy nem w peł nym i nie po wta -
rzal nym sen sie, i dla te go ro dzi się w cza sie bez udzia łu męż -
czy zny. (...) Z dru giej stro ny, praw dzi we ma cie rzyń stwo Ma -
ryi za pew ni ło Sy no wi Bo że mu praw dzi wą ludz ką hi sto rię,
praw dzi we cia ło, w któ rym umrze na krzy żu i po wsta nie z
mar twych. Ma ry ja bę dzie Mu to wa rzy szyć aż pod krzyż,
skąd Jej ma cie rzyń stwo roz sze rzy się po zmar twych wsta niu
i wnie bo wstą pie niu Je zu sa na każ de go ucznia Jej Sy na. Bę -
dzie obec na rów nież w Wie czer ni ku, by wraz z Apo sto ła mi
wy pra szać dar Du cha Świę te go. W ten spo sób dy na mi ka mi -
ło ści mię dzy Oj cem i Sy nem w Du chu prze nik nę ła na sze
dzie je; Chry stus przy cią ga nas do sie bie, aby nas zba wić. W
cen trum wia ry jest wy zna nie Je zu sa, Sy na Bo że go, zro dzo -
ne go z nie wia sty, wpro wa dza ją ce go nas, przez dar Du cha
Świę te go, w przy bra ne sy no stwo.

Zwra ca my się w mo dli twie do Ma ryi, Mat ki Ko ścio -
ła i Mat ki na szej wia ry. Mat ko, wspo móż na szą wia rę!
Otwórz nas na słu cha nie Sło wa, by śmy roz po zna li głos Bo ga
i Je go we zwa nie. Obudź w nas pra gnie nie, by iść za Nim, wy -
cho dząc z na szej zie mi i przyj mu jąc Je go obiet ni cę. Po móż
nam, aby śmy po zwo li li do tknąć się przez Je go mi łość, by -
śmy mo gli do tknąć Go wia rą. Po móż nam w peł ni Mu się za -
wie rzyć, wie rzyć w Je go mi łość, zwłasz cza w chwi lach zgry -
zo ty i krzy ża, gdy na sza wia ra we zwa na jest do doj rze wa nia.
Za sie waj w na szej wie rze ra dość Zmar twych wsta łe go. Przy -
po mi naj nam, że ten, kto wie rzy, nie jest ni gdy sam. Na ucz
nas pa trzeć ocza mi Je zu sa, aby On był świa tłem na na szej
dro dze. Niech to świa tło wia ry wzra sta w nas co raz bar dziej,
aż na dej dzie ten dzień bez zmierz chu, któ rym jest sam Chry -
stus, Twój Syn, nasz Pan!”.

Przy to czo ne tu taj frag men ty en cy kli ki Oj ca Świę te -
go Fran cisz ka, niech bę dą dla nas za chę cą do kon ty nu owa -
nia roz wa żań w na stęp nych la tach 2014-2017, któ re w pro -
gra mie dusz pa ster skim Ko ścio ła w Pol sce zo sta ły na zwa ne:
„Przez Chry stu sa, z Chry stu sem, w Chry stu sie. Przez wia rę
i chrzest do świa dec twa”.

Dzię ku jąc Pa nu Bo gu za dar wia ry
Te re sa So wiń ska
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Okres od lat trzy dzie stych XX wie ku do po cząt ku XXI w.

Po prze ży ciach gdańsz czan zwią za nych z piel grzym -
ką Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na gdań skim Wy brze żu, dłu go
wspo mi na li śmy te wiel kie wy da rze nia. Pa pież, po opusz cze niu
Gdań ska, od le ciał do Czę sto cho wy, po tem do Ło dzi i War sza -
wy, aby stam tąd po wró cić do Rzy mu.

Zgod nie z za pla no wa nym przez Ja na Paw ła II har mo -
no gra mem piel grzy mek pa pie skich do Oj czy zny co czte ry la ta,
na stęp na piel grzym ka po win na się od być w 1991 ro ku. Tak też
się sta ło. Jed nak by ła to piel grzym ka dwu czę ścio wa. Pierw sza
część trwa ła od 1. do 9. czerw ca, na to miast dru ga od 13 do 16
sierp nia i by ła po łą czo na ze Świa to wy mi Dnia mi Mło dzie ży. 

Gdańsz cza nie, ja ko że nie by li go spo da rza mi pa pie -
skich wi zyt, piel grzy mo wa li w zor ga ni zo wa nych gru pach do
miej sco wo ści po by tu Oj ca Świę te go. Szcze gól nie dru ga część
pa pie skiej piel grzym ki – Świa to we Dni Mło dzie ży – zgro ma -
dzi ły na Ja snej Gó rze oko ło mi lion mło dych uczest ni ków. Na -
le ży za zna czyć, że Czę sto chow skie Wzgó rze zgro ma dzi ło mło -
dych uczest ni ków z ca łe go świa ta. Naj licz niej szą gru pę sta no -
wi li Po la cy. Oj ca Świę te go bar dzo cie szy ła oko ło 100 tys. rze -
sza piel grzy mów z Ro sji. Ko lej ną piel grzym kę do Gdań ska Oj -
ciec Świę ty za pla no wał na czer wiec 1999 ro ku. Gdańsk wi tał
wów czas Ja na Paw ła II 5 czerw ca 1999 ro ku na lot ni sku w Rę -
bie cho wie.

Sa mo lot z pa pie żem wy lą do wał na lot ni sku o godz.
11:15. Wzru szo ny Jan Pa weł II ma chał ra do śnie swo ją bia łą
piu ską. Na stą pi ło uro czy ste po wi ta nie z naj wyż szy mi do stoj ni -
ka mi pań stwo wy mi. Na stęp nie do stoj ni go ście i go spo da rze
uda li się do Oli wy na obiad. Na stęp ne go dnia, na so poc kim hi -
po dro mie, Oj ciec Świę ty od pra wił uro czy stą Mszę św. i wy gło -
sił ho mi lię do ok. 700 tys. wier nych, któ rzy przy by li tu po mi mo
noc nej ule wy, któ ra moc no nad we rę ży ła sek to ry dla piel grzy -
mów i bar dzo utrud ni ła służ bom po rząd ko wym roz miesz cze -
nie piel grzy mów w sek to rach, któ re mu sia ły po mie ścić część
piel grzy mów z za la nych sek to rów.

Msza św. od pra wia na by ła przy oł ta rzu za pro jek to wa -
nym przez gdań skie go ar ty stę, prof. Ma ria na Ko ło dzie ja, któ ry
rów nież za pro jek to wał oł tarz na gdań skiej Za spie na uro czy sto -
ści pierw szej piel grzym ki pa pie skiej na na szej Zie mi. Oł tarz
przy po mi nał go łę bi cę z roz ło żo ny mi skrzy dła mi, w cen trum
do mi no wa ła 12-me tro wej śred ni cy Ho stia z umiesz czo ny mi na
niej po sta cia mi Trój cy św. Po bo kach i w tle usta wio no po nad

100 rzeźb, krzy ży i świąt ków, wy rzeź bio nych spe cjal nie na tę
oka zję przez gdań skich i oko licz nych rzeź bia rzy lu do wych.
Póź niej rzeź by te pla no wa no prze nieść na skwe ry Trój mia sta. 

Pod czas tej uro czy sto ści Jan Pa weł II na wią zał szcze -
gól ny dia log z mło dzie żą, któ rej przy po mi nał swo je sło wa skie -
ro wa ne do mło dzie ży 12 lat wcze śniej na We ster plat te; „każ dy
z was mło dych znaj du je w ży ciu swo im ja kieś swo je We ster -
plat te, ja kiś wy miar za dań, któ ry trze ba pod jąć i wy peł nić. Ja kiś
po rzą dek praw i war to ści, któ re trze ba utrzy mać i obro nić.
Obro nić dla sie bie i dla in nych”. 
Po So po cie pa pież od wie dził rów nież: Pel plin, El bląg, Li cheń,
Byd goszcz, To ruń, Ełk, Wi gry, Sie dl ce, Dro hi czyn, War sza wę,
Za mość, Ra dzy min, Ło wicz, So sno wiec, Kra ków, Sta ry Sącz,
Wa do wi ce, Ja sną Gó rę i Kra ków, skąd po wró cił do Rzy mu. By -
ła to naj dłuż sza z pa pie skich piel grzy mek, bo trwa ją ca 13 dni.
Ostat nią piel grzym kę do Oj czy zny, w tym do Kra ko wa, Ła -
giew nik i Kal wa rii Ze brzy dow skiej, Jan Pa weł II od był w
dniach od 16 do 19 sierp nia 2002 ro ku. 

Z na szej pa ra fii, ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski i ks. Ta de -
usz Po lak zor ga ni zo wa li wy jazd do Kra ko wa. Uczest ni czy li śmy
w tej piel grzym ce. Dla pa pie ża nie by ła to piel grzym ka sen ty -
men tal na. Jan Pa weł skie ro wał Orę dzie o Bo żym Mi ło sier dziu
do ca łe go Świa ta, ape lo wał o wy obraź nię mi ło sier dzia a w Ła -
giew ni kach kon se kro wał Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go. 

Na kra kow skich Bło niach wi ta ło Ja na Paw ła II i
uczest ni czy ło w Eu cha ry stii oko ło 2,5 mln. osób. Pod czas tej
Mszy św. Oj ciec Świę ty be aty fi ko wał czwo ro Po la ków: ab pa
Zyg mun ta Szczę sne go -Fe liń skie go, ks. Ja na Ba lic kie go, o. Ja -
na Bey zy ma i s. San cję Szym ko wiak. W po że gnal nej swo jej wy -
po wie dzi pa pież dał do zro zu mie nia, że że gna się już z Pol ską,
Kra ko wem i Po la ka mi. Praw do po dob nie Jan Pa weł II już wów -
czas prze czu wał, że zbli ża się do koń ca swo jej dro gi ży cio wej. 

Dni, w któ rych Po la cy wi ta li Oj ca Świę te go w swo jej
Oj czyź nie, by ły „ja snym mo men tem” na szej współ cze snej hi -
sto rii. Wśród dłu go trwa ją ce go uci sku i znie wo le nia Na ro du to
był dla nas czas praw dzi wej wol no ści. 

*          *          *     
W dal szej czę ści swo jej pra cy chciał bym przy bli żyć

ży cie i dzia łal ność nie któ rych osób waż nych w hi sto rii Ko ścio -
ła Gdań skie go, o któ rych nie mo że my za po mnieć. Wy bra łem
kil ka osób ży ją cych od lat trzy dzie stych XX wie ku do po cząt ku
wie ku XXI.  

Po re zy gna cji bpa O’ Ro ur ke, pierw sze go gdań skie go
pa ste rza, no wym bi sku pem gdań skim zo stał Karl Ma ria Splett.
Póź niej szy pa pież Pisu XII prze po wie dział bp. Splet to wi w 1938
ro ku, że nie bę dzie miał w swo jej die ce zji ła twe go ży cia.

Za raz po wy bu chu II Woj ny Świa to wej bp Splett zo stał
mia no wa ny ad mi ni stra to rem die ce zji cheł miń skiej. Niem cy
aresz to wa li w ca łej die ce zji wie lu ka pła nów. Z sied miu set
przed wo jen nych ka pła nów na zi ści aresz to wa li czte ry stu pięć -
dzie się ciu, z cze go dwu stu za mor do wa no. Nie po ma ga ły in ter -
wen cje bpa Splet ta u gau le ite ra Gdań ska For ste ra. Niem cy
pro po no wa li bi sku po wi od pły nię cie stat kiem do Nie miec, ale
bp Splett nie zmien nie od po wia dał nie miec kim ofi ce rom: „tu są
mo je owce. A gdzie są owce, tam mu si być i pa sterz”. Ro sja nie
po wkro cze niu do Gdań ska, aresz to wa li ks. bpa i osa dzi li go 

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 18
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Karta uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Jana Pawła II
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w taj nym wię zie niu przy
uli cy Po lan ki. Spe cjal ny
sąd kar ny ska zał bpa
Splet ta na 8 lat wię zie -
nia, utra tę praw pu blicz -
nych i kon fi ska tę mie -
nia. Sąd mo ty wo wał wy -
rok: „za dzia łal ność na
szko dę pań stwa, du cho -
wień stwa ka to lic kie go 
i lud no ści cy wil nej”.
Ksiądz bi skup ka rę od -
by wał w cięż kim wię zie -
niu we Wron kach. Do -
świad czył tam nie tyl ko
ry go rów wię zien ne go
ży cia i cięż kiej pra cy.
Był tor tu ro wa ny. W
dzień Bo że go Cia ła, w
1948 ro ku na ka za no mu

po tę pić pa pie ża Piu sa XII. Gdy od mó wił, umiesz czo no go w
kar ce rze. Nie jed no krot nie ca ły mi ty go dnia mi był prze trzy my -
wa ny w ce li wy peł nio nej do ko lan wo dą. Nie do sta wał po sił -
ków, ale wy trwał. Z wię zie nia wy szedł w sierp niu 1953 ro ku.
Nie da ne by ło mu jed nak cie szyć się wol no ścią. Do pie ro 29
grud nia 1956 ro ku po zwo lo no mu na wy jazd do Nie miec. Do
śmier ci nie zrzekł się ty tu łu bi sku pa gdań skie go. Zmarł 5 mar -
ca 1964 ro ku. Na je go gro bie w Dus sel dor fie wid nie ją sło wa:
”przez swo ich ko cha ny, przez nie na wiść prze śla do wa ny, przez
nie spra wie dli wość wy gna ny, aż Bo ża do broć da ła mu miej sce
oj czy ste”. 

Za ska ku ją ce spo tka nie mia ło miej sce w 1992 ro ku,
wie le lat po śmier ci bpa Splet ta. U ab pa Ta de usza Go cłow skie -
go zja wił się star szy nie po zor ny męż czy zna. Przed sta wił się ja -
ko by ły ofi cer Gry fa Po mor skie go i za czął swo ją opo wieść. „Bi -
skup Splett, ad mi ni stru jąc die ce zją cheł miń ską, prze niósł jed -
ne go z pro bosz czów na in ną pa ra fię. Pro blem po le gał na tym,
że to był nasz ksiądz. Był w ru chu opo ru, a je go pa ra fia by ła
skrzyn ką kon tak to wą. Ta zmia na po krzy żo wa ła nam pla ny. Po -
sta no wi łem pójść do bpa Splet ta. Wie dzia łem, że to ry zy kow -
ne, ale nie by ło in ne go roz wią za nia” - re la cjo no wał męż czy zna.
„Przy cho dzę do ks. bpa jak do oj ca. Wszy scy mu si my wal czyć
z tym obłę dem” - po wie dzia łem. Na stęp nie po pro si łem o cof -
nię cie de cy zji o prze nie sie niu. Bp Splett z nie prze nik nio ną mi -
ną od wró cił się do okna. Stał tak oko ło trzy mi nu ty a po tem po -
wie dział: „Wasz ksiądz po wró ci na pa ra fię”.

*               *               *            
Ko lej ną gru pą ofiar kosz mar ne go okre su II Woj ny

Świa to wej by li ka pła ni – więź nio wie obo zów kon cen tra cyj -
nych, mę czen ni cy za wia rę, za praw dę i za mi łość do Oj czy zny.
Ko ściół roz po znał i po twier dził świę tość 108. i wy niósł ich na
oł ta rze pod czas Mszy św. be aty fi ka cyj nej w dniu 13 czerw ca
1999 ro ku na Pla cu Mar szał ka Pił sud skie go w War sza wie
przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. 

108. Sy nów i Có rek na sze go Na ro du od da ło ży cie do -
cze sne wpi su jąc się w dzie je świę to ści Lu du Bo że go piel grzy -
mu ją ce go od 1000 lat po zie mi pol skiej. 

Ks. Bro ni sław Ko mo row ski, pro boszcz po lo nij nej pa -
ra fii pw. św. Sta ni sła wa Bi sku pa we Wrzesz czu i ks. Ma rian
Gó rec ki, dusz pa sterz gdań skiej Po lo nii w No wym Por cie,
szcze gól nie od da ny mło dzie ży, współ to wa rzysz mę czeń skiej
dro gi ks. Ko mo row skie go w Stut tho fie. Obaj roz strze la ni 
w Wiel ki Pią tek 1940 ro ku. 

Ks. Fran ci szek Ro ga czew ski, pro boszcz pa ra fii Chry -
stu sa Kró la w Gdań sku, roz strze la ny 11 stycz nia 1940 ro ku i s.
Ali cja Ko tow ska – zmar twych wstan ka, prze ło żo na do mu w
Wej he ro wie i dy rek tor ka szko ły, zgi nę ła w Pia śni cy oraz ks.
ko man dor pod po rucz nik Wła dy sław Mie goń ka pe lan ma ry -
nar ki wo jen nej. We wrze śniu 1939 ro ku był z obroń ca mi Kę py
Oksyw skiej. Po ka pi tu la cji po szedł z ni mi do bro wol nie do obo -
zu je niec kie go. Zmarł z wy cień cze nia w Da chau 15 wrze śnia
1942 ro ku.

W dniu 3 wrze śnia 2009 ro ku ks. abp Sła woj Le szek
Głódź pod czas uro czy stej Mszy św. po świę cił no wą ka pli cę w
gdań skim Se mi na rium Du chow nym. Od te go mo men tu słu ży
ona ja ko głów na ka pli ca se mi na ryj na alum nom i mo de ra to rom
za miej sce szcze gól nych spo tkań z Bo giem. Zgod nie z tra dy cją
ka pli ca otrzy ma ła swo ich pa tro nów. Są ni mi wła śnie Bło go sła -
wie ni Mę czen ni cy Gdań scy cza su II Woj ny Świa to wej: ks. Bro -
ni sław Ko mo row ski, ks. Fran ci szek Ro ga czew ski, ks. Ma rian
Gó rec ki, ks. kmdr ppor. Wła dy sław Mie goń i s. Ali cja Ko tow -
ska. Pa tro ni ka pli cy są w niej czcze ni, przy wo ły wa ni w mo dli -
twach wsta wien ni czych ja ko przy kła dy dla du cho wej for ma cji
kan dy da tów do ka płań stwa.

Od 19 do 22
wrze śnia w ko le gia cie
Naj święt sze go Ser ca
Je zu so we go mia ły miej -
sce uro czy sto ści zwią -
za ne ze zmia ną na zwy
uli cy, przy któ rej wzno -
si się je den z naj po pu -
lar niej szych z gdań -
skich ko ścio łów. Do -
tych cza so wa uli ca Mi -
rec kie go, zwa na i tak
przez gdańsz czan uli cą
Czar ną (przy po mnia na
na zwa uli cy z przed wo -
jen ne go na zew nic twa),
otrzy ma ła za pa tro na
ks. Jó ze fa Za tor -Przy -
toc kie go, pierw sze go
po wo jen ne go pro bosz -
cza świą ty ni pw. Naj -
święt sze go Ser ca Je zu -
so we go. 

Jó zef Za tor -Przy toc ki, pod puł kow nik Ar mii Kra jo wej
o pseu do ni mie „Cze re mon”, był po sta cią nie zwy kle barw ną.
Uro dzo ny 21 stycz nia 1912 ro ku w Wi cy niu. Po ukoń cze niu
szko ły pod sta wo wej, uczył się w Gim na zjum im. Kró la Ja na So -
bie skie go w Zło czo wie. W ma ju 1930 ro ku zdał ma tu rę i zo stał
stu den tem pra wa na Uni wer sy te cie im. Ja na Ka zi mie rza we
Lwo wie. Zre zy gno wał jed nak ze stu diów praw ni czych i wstą pił

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ks. biskup Karol Maria Spett

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
we Wrzeszczu
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
do Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go we Lwo wie.
29 czerw ca 1935 ro ku
otrzy mał w ka te drze Lwow -
skiej świę ce nia ka płań skie
z rąk ab pa Bo le sła wa Twar -
dow skie go. Zo stał wi ka rym
i ka te che tą w De la ty niu. Po
dwóch la tach zo stał prze -
nie sio ny do Ko le gia ty w
Sta ni sła wo wie. Na krót ko
przed wy bu chem woj ny,
zo stał na wła sną proś bę ka -
pe la nem woj sko wym. Po
agre sji ZSRR na Pol skę i
oku pa cji Ma ło pol ski
Wschod niej przez Ar mię
Czer wo ną, wró cił do Ko le -
gia ty w Sta ni sła wo wie.
Po ma gał i rów nież or ga ni -

zo wał prze rzu ty ofi ce rów
pol skich na Wę gry i do Ru mu nii. Za gro żo ny aresz to wa niem
przez NKWD, ukrył się w Se mi na rium Du chow nym we Lwo -
wie. W 1940 ro ku, przez „zie lo ną gra ni cę”, do stał się do nie -
miec kiej stre fy oku pa cyj nej (Ge ne ral na Gu ber nia). Pod czas
prze kra cza nia gra ni cy de mar ka cyj nej so wiec ko -nie miec kiej,
zo stał za trzy ma ny przez pa trol gra nicz ny. Jed nak dzię ki po mo -
cy nie miec kie go ofi ce ra, któ ry, jak się oka za ło był ka to li kiem,
uda ło się zwol nić ks. Jó ze fa. Po szczę śli wym za koń cze niu te go
zda rze nia ks. Przy toc ki za miesz kał w Kra ko wie u sióstr wi zy -
tek. Za an ga żo wał się w dzia łal ność kon spi ra cyj ną, uczył też w
gim na zjach i li ce ach. W 1942 ro ku zo stał od de le go wa ny przez
kard. Ada ma Ste fa na Sa pie hę do pra cy dusz pa ster skiej Pol ski
Wal czą cej. Zo stał mia no wa ny za stęp cą ks. gen. Pio tra Nie zgo -
dy i dzie ka nem Kor pu su Ar mii Kra jo wej Okrę gu Kra ków. Za
swą dzia łal ność zo stał od zna czo ny Or de rem Vir tu ti Mi li ta ri. W
1945 ro ku zo stał prze nie sio ny do Gdań ska, ja ko ad mi ni stra tor
pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go w Gdań sku -Wrzesz -
czu. Do 1948 ro ku od bu do wał zruj no wa ny ko ściół i zor ga ni zo -
wał ży cie w pa ra fii. W ma ju 1948 ro ku obro nił dok to rat na Uni -
wer sy te cie w To ru niu. W tym też ro ku zo stał aresz to wa ny
przez funk cjo na riu szy UB i ska za ny na 15 lat wię zie nia za dzia -
łal ność w zbroj nym pod zie miu. Uwol nio ny w 1955 ro ku po -
wró cił do Gdań ska, po cząt ko wo do wrzesz czań skiej pa ra fii, a
od 1958 ro ku zo stał pro bosz czem Ba zy li ki Ma riac kiej. To wła -
śnie on roz po czął sta ra nia o zwrot za gra bio nych dzieł sztu ki z
tej świą ty ni. Ks. Za tor Przy toc ki zmarł w 1978 ro ku i zo stał po -
cho wa ny w Ba zy li ce Ma riac kiej. 

Dziś to dzie ło kon ty nu uje je go na stęp ca, ks. in fu łat
Sta ni sław Bog da no wicz.

wy brał: Hu bert Bar tel
wg ar ty ku łu ks. Ra fa ła Star ko wi cza 

w Go ściu Nie dziel nym z 16.09.2012 r.; 
wg bro szu ry

„Błogo sła wie ni Mę czen ni cy Gdań scy” 
oraz ar ty ku łu „Pa tron uli cy” z Gwiaz dy Mo rza 

z dn.29.09.2002 r.

Obraz polskich błogosławionych męczenników II wojny światowej beatyfikowanych
podczas Podróży Apostolskiej Jana Pawła II do Polski w Warszawie 13 czerwca 1999 r.

Tablica z kościoła Najświętszego Serca
Jezusowego we Wrzeszczu

Obelisk upamiętniający m.in. męczęństwo bł. s. Alicji Kotowskiej i jezuitów z Gdyni

Zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka
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Z ŻYCIA PARAFII

W so bo tę, 26 paź dzier ni ka br. wspól no ta bra ci Ko ściel nej
Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” z na szej pa ra fii, w ra -
mach wy jaz dów in te gra cyj nych, na wie dzi ła wraz z ro dzi na -
mi sank tu arium Mat ki Bo skiej Sia now skiej, Kró lo wej Ka -
szub. Przed od sło nię tą cu dow ną fi gu rą Mat ki Bo żej, w mo -
dli twie ró żań co wej, dzię ko wa li śmy Bo gu za otrzy ma ne ła ski
i pro si li śmy Ma ry ję o wsta wien nic two u Jej Sy na we wszyst -
kich trud nych spra wach.

Za koń cze niem piel grzym ki był obiad i krót ka za ba -
wa w za jeź dzie „Raj ski Ogród”. Or ga ni za to ra mi piel grzym ki
by li: ks. Pro boszcz, ks. Bog dan Pul czyń ski - du cho wy opie -
kun wspól no ty oraz Jo achim Kreft - mo de ra tor. Mi ła at mos -
fe ra pod czas ca łe go wy jaz du zo sta nie w na szej wdzięcz nej
pa mię ci.

wię cej zdjęć na stro nie pa ra fial nej oraz  
www.ksm sem per fi de lis.pl

Jesienna pielgrzymka KSM „Semper
Fidelis” do Sianowa
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XV ROCZNICA POWSTANIA CHÓRU PARAFIALNEGO – 21 XI 

Z oka zji 15. rocz ni cy po wsta nia na sze go chó ru pa ra fial ne go, je -
go człon ko wie pod prze wod nic twem ks. pro bosz cza Grze go rza
Stol czy ka i dy ry gent ki An ny Te rech po sta no wi li uczcić ju bi le -
usz krót kim wspól nym wy jaz dem na wy po czy nek. 

Ob cho dy rocz ni co we roz po czę to w przed dzień wy jaz -
du 21 li sto pa da br. Mszą św. o godz. 18.00 w na szym ko ście le,
pod czas któ rej od by ło się li tur gicz ne wspo mnie nie św. Ce cy lii –
pa tron ki mu zy ki ko ściel nej. Chór dzię ko wał Pa nu Bo gu za mi -
nio ne 15 lat pra cy i pro sił o si ły oraz wy trwa nie na dal sze la ta.

Od 22 do 24 li sto pa da chó rzy ści prze by wa li w Bę dar -
go wie, gdzie za miesz ka li w pen sjo na cie „Raj ski ogród”. Był to
dla nich czas od po czyn ku, mo dli twy, wspól nych roz mów i spa -
ce rów po oko li cy. Od wie dzi li też Sank tu arium Mat ki Bo skiej
Sia now skiej Kró lo wej Ka szub w Sia no wie, w któ rym od by li
krót kie na bo żeń stwo ze śpie wem przy go to wa nych pie śni i po -
zna li, dzię ki uprzej mo ści tam tej sze go ks. pro bosz cza Eu ge niu -
sza Grzę dzic kie go, hi sto rię fi gur ki Mat ki Bo skiej Sia now skiej
Kró lo wej Ka szub. Na to miast w nie dzie lę 24 li sto pa da uczest ni -
czy li we Mszy św. w ko ście le pw. Św. Jó ze fa w Po mie czy nie,
uświet nia jąc ją wy ko na niem na stę pu ją cych pie śni: „Mo dli twa
Bra ta Al ber ta”, „Mo dli twa”, „Oto świę te cia ło Pa na”, „Pieśń
dzięk czyn na”, „Ave Ma ria” i „Al le lu ja” A. Mo zar ta. Po Mszy
św. spo tka li się z miej sco wym  ks. pro bosz czem Hen ry kiem
Zie liń skim, któ ry udzie lił im krót kiej in for ma cji, do ty czą cej hi -
sto rii ko ścio ła w Po mie czy nie. Wszyst kich za chwy ci ła ta nie -
wiel ka drew nia na świą ty nia, a w niej pięk ne, rów nież drew nia -
ne oł ta rzy ki i fi gu ry, wy ko na ne przez miej sco wych rzeź bia rzy
lu do wych.

Pod czas po by tu w Bę dar go wie zna lazł się rów nież czas
na wspo mnie nia z mi nio nych lat ist nie nia chó ru. Tak więc chór
po wstał w paź dzier ni ku 1998 r. z ini cja ty wy pierw sze go ks. pro -
bosz cza Eu ge niu sza Stel ma cha. Oka zją do po wsta nia był przy -
jazd do Pol ski Oj ca św. Ja na Paw ła II. Nasz chór śpie wał z ze -
spo lo nym chó rem na so poc kim hi po dro mie pod czas Mszy św.
spra wo wa nej przez Oj ca Św. 

W obec nej chwi li ze spół li czy 37 osób, w po przed nich
la tach – 48. Do li czo no się 35 osób, któ re z róż nych po wo dów
opu ści ły chó ral ne sze re gi. Są wśród nich te, któ re już nie ży ją
(Ka zi mie ra Lan dow ska, Kry sty na Gro dzie wicz i Jan Jan ko -
wiak), in ne ule gły po waż nym cho ro bom, in ne prze pro wa dzi ły
się do dal szych miej sco wo ści lub zre zy gno wa ły ze śpie wu z tyl -
ko im zna nych po wo dów.

Chór przez okres 15 lat śpie wał 296 ra zy. Za byt no ści
po przed nie go dy ry gen ta Zbi gnie wa Bi ziu ka na gra no 6 płyt, a
dzię ki ks. Pro bosz czo wi chór na gra ł 2 pły ty z na szych uro czy -
sto ści pa ra fial nych.

Pod su mo wa no też 3 la ta współ pra cy z no wą dy ry gent -
ką, ma gi ster An ną Te rech. Za do wo le nie ze wspól nej pra cy jest
obo pól ne. Chór się roz wi ja i ma co raz to no we pla ny. Jed nym z
naj waż niej szych jest wy jazd na kon cer ty do Da nii na za pro sze -
nie chó ru duń skie go, któ ry prze by wał w tym ro ku w Gdań sku i
go ścił rów nież w na szej pa ra fii.

Wszyst kie oso by, któ re lu bią spę dzać czas na wspól -
nym śpie wie za pra sza my w sze re gi na sze go chó ru pa ra fial ne go. 

Au tor: Syl wia Stan kie wicz



GŁOS BRATA NR 4(58)201314

Ko mer cja li za cja wszyst kich nie mal dzie dzin na sze go ży cia
sta ła się na ty le du ża i wszech obec na, że nie omi nę ła na wet
sfe ry ży cia du cho we go. Więk szość kra jów świa ta już od po -
cząt ku li sto pa da wpa da w ist ny szał przed świą tecz nych za -
ku pów, choć do świąt Bo że go Na ro dze nia, a na wet sa me go
Ad wen tu, jest jesz cze wte dy dość spo ro cza su. Ton ta kie mu
za cho wa niu ca łych spo łecz no ści na da je nie wąt pli wie Ame -
ry ka, któ ra wy lan so wa ła zresz tą współ cze sny mo del „świę -
te go mi ko ła ja”. Po czci wy, uśmiech nię ty sta ru szek z buj ną,
bia łą bro dą i su mia sty mi wą sa mi, odzia ny w czer wo ny ku -
brak, spodnie i czap kę z bia łym pom po nem po ja wił się bo -
wiem po raz pierw szy na re kla mach słyn nej na ca łym świe -
cie Co ca -Co li w 1931 r. Od tej po ry dzię ki te mu ogrom ne mu
kon cer no wi wszyst kie dzie ci (a na wet jesz cze pew nie nie -
któ rzy do ro śli) na ca łym świe cie ko ja rzą „świę te go mi ko ła -
ja” z do bro tli wym star cem, któ ry przy jeż dża z pre zen ta mi
sa nia mi za przę żo ny mi w re ni fe ry. Mo tyw re ni fe rów spo wo -
do wał za pew ne, że za oj czy znę świę te go mi ko ła ja za czę to
uzna wać La po nię, któ ra le ży w Fin lan dii i jest istot nie naj -
więk szym sku pi skiem re ni fe rów. Dzie ci świę cie wie rzą, że
to wła śnie w tym kra ju, w miej sco wo ści Ro va nie mi, znaj du -
je się dom, w któ rym miesz ka „świę ty mi ko łaj” i dla te go pi -
szą tam do nie go li sty z proś bą o pre zen ty, ja kie chcia ły by
otrzy mać pod cho in ką. Ca łe sto sy tych li stów oraz licz ne
atry bu ty te go ulu bień ca dzie ci moż na na wet zo ba czyć w
miej sco wym mu zeum „świę te go mi ko ła ja”.

Tym cza sem praw dzi wą oj czy zną le gen dar ne go św.
Mi ko ła ja jest współ cze sna Tur cja, gdyż to wła śnie na jej te -
ry to rium le ży sta ro żyt na My ra (obec nie mia sto Dem re),
gdzie spra wo wał po słu gę bi sku pa ów praw dzi wy św. Mi ko -
łaj, od któ re go za czę ła się ca ła współ cze sna hi sto ria z pre -
zen ta mi. Moż na by spy tać, co też wła ści wie łą czy do stoj ne -
go chrze ści jań skie go bi sku pa z roz da wa niem pre zen tów.
Ano cał kiem wie le wy da rzeń z je go ży cia. We dle le gen dy
Mi ko łaj (póź niej szy świę ty) uro dził się w Pa tras, w Gre cji,
ok. 270 r. Od mło do ści wy róż niał się nie tyl ko ogrom ną po -
boż no ścią, ale tak że mi ło sier dziem. Ja ko je dy nak otrzy mał

w spad ku po bo ga tych ro dzi cach znacz ny ma ją tek, któ rym
chęt nie dzie lił się z ubo gi mi. Miesz kań cy My ry wy bra li go
więc na swo je go bi sku pa, a cu da, któ re czy nił, przy spa rza ły
mu jesz cze więk szej chwa ły. Oca lił na przy kład od śmier ci
trzech mło dzień ców My ry ska za nych przez ce sa rza Kon -
stan ty na I Wiel kie go na ka rę śmier ci za ja kieś ma łe wy kro -
cze nie i dla te go też uwa ża ny jest dziś za pa tro na więź niów.
Swo ją mo dli twą ura to wał in nym ra zem ry ba ków w cza sie
gwał tow nej bu rzy od nie chyb ne go uto nię cia, dzię ki cze mu
rów nież ma ry na rze, ry ba cy i że gla rze czczą go ja ko swo je -
go pa tro na, a ko ścio ły pod je go we zwa niem znaj du ją się w
wie lu mia stach por to wych, m.in. w na szym Gdań sku.  

Naj bar dziej słyn nym wy da rze niem z cza sów je go
bi sku piej po słu gi by ło jed nak uła twie nie za mąż pój ścia
trzem cór kom zu bo ża łe go szlach ci ca, o czym wspo mi na na -
wet Dan te w swo im epo sie. Szlach cic nie mógł wy dać swo -
ich có rek za mąż bez po sa gu. Po sta no wił więc sprze dać
wszyst kie swo je cór ki do do mu pu blicz ne go, by w ten spo -
sób uzy skać pie nią dze. Gdy bi skup do wie dział się o tym,
chciał te mu za po biec i po sta no wił pod rzu cić każ dej z ko biet
po ko lei dys kret nie wo rek ze zło ty mi mo ne ta mi. Na ogół
czy nił to przez okno - no cą, gdy wszy scy spa li. Kie dy jed nak
pew ne go dnia za stał okno za mknię te, wszedł na ko min, by
tam tę dy wrzu cić tak po trzeb ne im pie nią dze. Wpa dły one
do poń czoch i trze wicz ków, któ re cór ki szlach ci ca su szy ły
przy ko min ku. I tak do dziś utrzy mu je się ów zwy czaj skła -
da nia po da run ków w for mie nie spo dzian ki, choć obec nie
jest on czę sto łą czo ny wła śnie z po sta cią „świę te go mi ko ła -
ja” ze wspo mnia nej wcze śniej re kla my Co ca -Co li. W kra -
jach, gdzie w po wszech nym uży ciu by ły nie gdyś ko min ki,
na dal wy sta wia się przy nich bu ci ki lub skar pe ty na pre zen -
ty. Tam, gdzie ko min ków nie uży wa no, „świę ty mi ko łaj” kła -
dzie pre zen ty na ogół pod po dusz kę śpią ce go dziec ka.

Św. Mi ko łaj zmarł 6 grud nia 343 r. Je go cia ło, któ -
re za czę ło po śmier ci wy dzie lać lecz ni czą mir rę, po cho wa no
w My rze Li cyj skiej. Gdy My rę opa no wa li Ara bo wie, kup -
com wło skim uda ło się wy kraść re li kwie św. Mi ko ła ja i

Z wizyt¹ w mieœcie prawdziwego 
œw. Miko³aja

WSPOMNIENIA

Fresk przedstawiający św. Mikołaja na ruinach kościoła wybudowanego w XIX w. 
nad pierwotną świątynią z IV w.

Ruiny kościoła, w którym św. Mikołaj był biskupem (obecnie muzeum)
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prze wieźć je w 1087 r. do Ba ri w po łu dnio wych Wło szech,
gdzie znaj du ją się do dnia dzi siej sze go w spe cjal nie zbu do -
wa nej ku je go czci świą ty ni. 

Miesz kań cy My ry nie za po mnie li jed nak o swo im
bi sku pie i na dal czczą je go pa mięć. Już przy sa mym wjeź -
dzie do mia sta wi dać na pis: „My ra – mia sto św. Mi ko ła ja”.
Na cen tral nym pla cu stoi ogrom ny po mnik przed sta wia ją cy
św. Mi ko ła ja z dzieć mi, któ re ota czał szcze gól ną opie ką da -
jąc im czę sto drob ne upo min ki. Wszę dzie moż na się tam
na tknąć na ro syj skie na pi sy i licz ne gru py Ro sjan, cze mu
jed nak nie na le ży się dzi wić, po nie waż św. Mi ko łaj jest
m.in. pa tro nem Ru si, a sa ma My ra po pu lar nym miej scem
pra wo sław nych piel grzy mek. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA

REFLEKSJE

Pomnik biskupa Mikołaja w Myrze

In deks ka te che zy pa ra fial nej jest, we dług mnie, do brze
skon stru owa ny. Pro wa dzi od bar dziej ogól nych te ma tów,
do tych sku pia ją cych się ści śle na mał żeń stwie i wy da je mi
się, że mo że być do brym źró dłem in spi ra cji do tzw. przy go -
to wa nia bliż sze go do te go sa kra men tu. Jest jed nak oczy wi -
ście tyl ko skró tem my śli, któ re po win ny być do kład nie
omó wio ne na spo tka niach. 

Je dy ne py ta nie, któ re so bie sta wiam w związ ku z tą
spra wą, to czy po trzeb na jest ka te che za pa ra fial na pre zen -
tu ją ca ta kie za gad nie nia mi, je że li ma my za ję cia z re li gii w
szko le, któ re w trze ciej kla sie obej mu ją do kład nie ten sam
pro gram – przy go to wa nie do mał żeń stwa. Z dru giej stro ny
– spo tka nia i roz mo wy in spi ro wa ne tre ścia mi z in dek su ka -
te che zy pa ra fial nej – mo gły by być ko rzyst ne dla mło dzie ży,
któ rą cho dze nie na re li gię w szko le z róż nych po wo dów
znie chę ca. 

Do mo ich spo strze żeń do ty czą cych in dek su do -
dam to, że mógł by po słu żyć on ja ko for ma ze szy tu z no tat -
ka mi z ka te chez. Po do ba ją mi się rów nież sło wa Oj ca Świę -
tego Jana Pa wła II z Adhortacji Familiaris consortio (66)
umieszczone jako wstęp do tego indeksu, w których za chę -
cał do od po wied nie go i szcze gó ło we go przy go to wa nia do
sa kra men tu mał żeń stwa.

Ka ta rzy na Mar czak, ma tu rzyst ka

Indeks
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Dodaj Chrystusa
„Do daj Chry stu sa” – z ta kim we zwa niem Oj ciec Świę ty
Fran ci szek zwró cił się do mło dzie ży zgro ma dzo nej na pla ży
Co pa ca ba na w Rio de Ja ne iro pod czas XXVIII. Świa to we go
Dnia Mło dzie ży. Roz po czy na jąc ho mi lię, Oj ciec Świę ty
przy wo łał sło wa, ja kie to wa rzy szy ły pe re gry na cji Krzy ża
Świa to we go Dnia Mło dzie ży po bra zy lij skiej zie mi: „do daj
wia ry”, „do daj na dziei”, „do daj mi ło ści”. Ja kie zna cze nie dla
czło wie ka ma ją te sło wa? „Do daj wia ry – a ży cie bę dzie mia -
ło bu so lę wska zu ją cą kie ru nek, do daj na dziei – a twój ho ry -
zont bę dzie pe łen świa tła, do daj mi ło ści – a spo tkasz wie lu
przy ja ciół, któ rzy idą wraz z to bą. A kto mo że dać nam to
wszyst ko?” - py tał Oj ciec Świę ty. „W Ewan ge lii znaj dzie my
od po wiedź: Chry stus. Dla te go mó wię wam, każ de mu z was:
do daj Chry stu sa do swo je go ży cia, a znaj dziesz przy ja cie la,
któ re mu za wsze mo żesz ufać; do daj Chry stu sa, a zo ba -
czysz, że ro sną skrzy dła na dziei; do daj Chry stu sa, a two je
ży cie bę dzie peł ne Je go mi ło ści”. Oj ciec Świę ty mó wił da lej:
„Wszy scy ma my czę sto po ku sę, aby sta wiać sie bie w cen -
trum, aby są dzić, że je ste śmy osią świa ta, aby wie rzyć, że
my sa mi bu du je my swo je ży cie, że bę dzie ono szczę śli we,
je że li bę dzie my po sia da li rze czy, mie li pie nią dze czy wła -
dzę. Ale wszy scy wie my, że tak nie jest! Mło dzież mu si być
moc na, kar mić się swo ją wia rą a nie na peł niać się in ny mi
rze cza mi! Do daj Chry stu sa do swo je go ży cia, w Nim złóż
swo ją uf ność, a ni gdy się nie za wie dziesz (…) wia ra w na -
szym ży ciu do ko nu je re wo lu cji, któ rą mo gli by śmy na zwać
ko per ni kań ską: usu wa nas z cen trum i umiesz cza w cen -
trum Bo ga. Wia ra za nu rza nas w Je go mi ło ści, któ ra da je
nam bez pie czeń stwo, si łę i na dzie ję”.

„Idź cie (…) i na uczaj cie wszyst kie na ro dy” (Mt 28,
19). Te sło wa Je zu sa Oj ciec Świę ty skie ro wał do mło dych
pod czas Mszy świę tej na za koń cze nie Świa to we go Dnia
Mło dzie ży. Jest to we zwa nie, aby być uczniem Chry stu sa
peł nią cym mi sję. „Idź cie, bez oba wy, aby słu żyć” -  mó wił
Oj ciec Świę ty.
Idź cie. „Dzie le nie się do świad cze niem wia ry, da wa nie świa -
dec twa wia ry, gło sze nie Ewan ge lii jest po le ce niem, któ re
Pan da je ca łe mu Ko ścio ło wi, a tak że to bie. Jest to na kaz,
któ ry nie wy ni ka jed nak z wo li pa no wa nia czy z wo li wła dzy,
ale z si ły mi ło ści (…)”. Gdzie nas po sy ła Je zus? Po sy ła nas
do wszyst kich. Ewan ge lia jest dla wszyst kich, a nie dla nie -
któ rych”.
Bez oba wy. „Kie dy idzie my gło sić Chry stu sa, On sam idzie
przed na mi i nas pro wa dzi. Wy sy ła jąc swo ich uczniów na
mi sję obie cał: «Ja je stem z wa mi przez wszyst kie dni» (Mt
28, 20). Praw da ta do ty czy tak że nas! Je zus ni gdy ni ko go nie
zo sta wia sa mym! Za wsze nam to wa rzy szy”.
Aby s łu żyć. Oj ciec Świę ty wska zał na Je zu sa ja ko na Te go,
któ re go ży cie jest ży ciem dla in nych. Jest ży ciem po słu gi.
Świę ty Pa weł, aby gło sić Je zu sa, stał się „słu gą wszyst kich”.
Ewan ge li za cja jest da wa niem oso bi ście świa dec twa o mi ło -
ści Bo ga, jest prze zwy cię ża niem na szych ego izmów, jest
słu że niem (…)”.

Na za koń cze nie ho mi lii Oj ciec Świę ty dwu krot nie
po wtó rzył: „Idź cie, bez oba wy, aby słu żyć. Idź cie, bez oba -
wy, aby słu żyć” i kon ty nu ował: „(...) ten, kto ewan ge li zu je,

jest ewan ge li zo wa ny, kto prze ka zu je ra dość wia ry, otrzy mu -
je wię cej ra do ści. (…) Nie sie nie Ewan ge lii jest nie sie niem
mo cy Bo ga, aby wy ko rze niać i nisz czyć zło i prze moc, aby
bu rzyć i oba lać ba rie ry ego izmu, nie to le ran cji i nie na wi ści,
aby bu do wać no wy świat”.

Na spo tka niu z mło dzie żą ar gen tyń ską Oj ciec Świę -
ty zwró cił uwa gę na skut ki, ja kie przy no si obec nie świa to wa
cy wi li za cja. Po wstał kult bo ga -pie nią dza, po wsta ła fi lo zo fia i
prak ty ka wy klu cza nia dwóch bie gu nów ży cia: lu dzi star -
szych i mło dzie ży. Lu dzi star szych, bo nie po zwa la się im
mó wić i dzia łać. Oj ciec Świę ty na zy wa to eu ta na zją kul tu ro -
wą. Lu dzi mło dych, bo „po ko le nie to nie ma jąc pra cy, nie
do świad czy ło god no ści zdo by tej przez pra cę”. Moż na do te -
go do dać, że pro blem ten ma po nadre gio nal ny cha rak ter,
do ty czy on rów nież eu ro pej skich wa run ków.

Jed nym z naj waż niej szych ele men tów Świa to we go
Dnia Mło dzie ży by ło na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej. Roz -
wa ża niom Mę ki Pań skiej to wa rzy szył krzyż, któ ry na za koń -
cze nie Ro ku Świę te go Od ku pie nia bło go sła wio ny Jan Pa weł
II po wie rzył mło dym (22 kwiet nia 1984 ro ku). Od tej po ry
krzyż piel grzy mu je po kra ju, któ ry or ga ni zu je Świa to wy
Dzień Mło dzie ży. Zwra ca jąc się do mło dzie ży Oj ciec Świę ty
po wie dział: „Dro dzy bra cia, nikt nie mo że do tknąć krzy ża
Je zu sa, nie po zo sta wia jąc na nim cze goś z sie bie i nie bio rąc
cze goś z krzy ża Je zu sa do swo je go ży cia. Chciał bym, aby w
wa szych ser cach (…) za brzmia ły trzy py ta nia: Co po zo sta -
wi li ście na krzy żu wy, mło dzi Bra zy lij czy cy w cią gu tych
dwóch lat, pod czas któ rych prze mie rzał on wasz ogrom ny
kraj? A co po zo sta wił krzyż Je zu sa w każ dym z was? I wresz -
cie, cze go uczy ten krzyż wa sze ży cie?” Py ta nia te dla pol -
skiej mło dzie ży są wy prze dza ją ce, po nie waż, jak za po wie -
dział Oj ciec Świę ty, w 2016 ro ku Świa to wy Dzień Mło dzie ży
od bę dzie się w Pol sce.

W Mszy świę tej koń czą cej XXVIII.  Świa to wy Dzień
Mło dzie ży uczest ni czy ło po nad 3 mi lio ny mło dych lu dzi z
ca łe go świa ta. Mszę św. kon ce le bro wa ło kil ku set przed sta -
wi cie li epi sko pa tów oraz ty sią ce księ ży. Pol skę re pre zen to -
wa li bi sku pi z me tro po li tą kra kow skim kard. Sta ni sła wem
Dzi wi szem i me tro po li tą war szaw skim kard. Ka zi mie rzem
Ny czem na cze le. Od po wie dzial nym z ra mie nia Sto li cy Apo -
stol skiej za or ga ni za cję spo tka nia mło dzie ży był prze wod ni -
czą cy Pa pie skiej Ra dy ds. Świec kich pol ski kar dy nał Sta ni -
sław Rył ko.

Sta ni sław Ma zu rek
na pod sta wie L' OBSSERVATORE ROMANO nr 8-9 2013

Kon sul ta cje: ks. Ta de usz Po lak

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Logo na XXVIII Świa to wy Dzień Mło dzie ży w Rio de Janerio
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SPOTKANIA INTEGRACYJNE „LUX CORDIS”

Wspólnota Lux Cordis 
zaprasza młodzież i studentów

do ciekawego spędzania czasu w gronie rówieśników

Opiekunem młodzieży jest ks. Marcin Mianowski. Spotkania odbywają się:

w niedziele:   godz. 9.30 - Msza święta w kościele
w piątki:        godz.  19.15 - modlitwa, spotkania tematyczne oraz integracjacyjne w salce na plebanii

Opiekunem studentów jest ks. Mateusz Lewicki. Spotkania odbywają się:

w niedziele:   godz.  20.00 - Msza święta w kościele
ok. godz.  21.00 - modlitwa, spotkania tematyczne oraz integracjacyjne w salce na plebanii

we wtorek:    godz.  19.00 - Msza Święta (kaplica u sióstr betanek lub na plebani)
ok. godz.  19.30 - modlitwa, spotkania tematyczne oraz integracjacyjne w salce na plebanii

Zapraszamy również na wiele ciekawych akcji w ciągu tygodnia m.in.: na pielgrzymki, dni skupienia,
wspólne wyjazdy. Na parafialnej stronie internetowe znajdziesz bieżące informacje w zakładkach:
Duszpasterstwo Młodzieży Lux Cordis i Duszpasterstwo Akademickie Lux Cordis.

Przyjdź i zobacz, że Kościół to prawdziwa Wspólnota! 
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW – 8 IX 

RÓŻANIEC – KONKURS DLA DZIECI – 27 X   
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Z ŻYCIA PARAFII

10-lecie Eucharystycznego Ruchu
M³odych

Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych dzia ła przy na szej pa ra fii od
10 lat! Ma my więc ma ły Ju bi le usz. Ostat nio prze ży wa li śmy
pod nio słą Uro czy stość – pod czas nie dziel nej Mszy św. zo -
sta li przy ję ci no wi kan dy da ci i człon ko wie do tej na szej
Wspól no ty. Otrzy ma li oni żół te chu s ty i od zna ki, a naj star si
wraz z ani ma to ra mi od no wi li swo je przy rze cze nia wier no ści
Je zu so wi Eu cha ry stycz ne mu.

Bra li śmy też udział w Ar chi die ce zjal nym Dniu
Wspól no ty ERM-u w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w
Gdań sku pod ha słem: „Być so lą zie mi”. Umoc ni li śmy swo ją
wia rę po przez mo dli twę, ale nie za bra kło też wspól nej za ba -
wy w po sta ci gry te re no wej.

Współ pra cu jąc z Te atrem Dzie cię cym, przy go to wa -
li śmy Apel Pa pie ski „Jan Pa weł II – Pa pież dia lo gu”. Pra gnę -
li śmy w ten spo sób po ka zać, z ja kim sza cun kiem nasz Oj -
ciec św. od no sił się do każ de go roz mów cy. Na szy mi wi dza -

mi by li pa ra fia nie z dzieć mi oraz spo łecz ność Szko ły Pod -
sta wo wej Nr 80. 

Dzię ko wa li śmy rów nież za na szych ka pła nów w
mo dli twie ró żań co wej. Mie li śmy spo sob ność być ra zem z
in ny mi dzieć mi i mło dy mi w ki nie na pięk nym i wzru sza ją -
cym fil mie o Eu cha ry stii pt. „Naj więk szy z cu dów”. 

Na po cząt ku czerw ca ma ją się od być Ogól no pol -
skie Dni Wspól no ty ERM w Ło dzi. Już te raz du cho wo przy -
go to wu je my się do te go waż ne go wy da rze nia po przez wy -
ko ny wa nie Tar czy Wier no ści Je zu so wi!

Wszyst kich tych, któ rzy chcą być bli sko Pa na Je zu -
sa, cie ka wie spę dzić czas i zdo by wać spraw no ści ser decz -
nie za pra sza my na spo tka nia do sal ki pa ra fial nej w każ dą
śro dę o go dzi nie 16.30.

Ocze ku ją cy ERM-ci i s. Ber nar da 
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„HOLY WINS” – ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA – 31 X 

ZESPÓŁ „AUREA DICTA” – NIEDZIELNA MODLITWA
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ZABAWA ANDRZEJKOWA – 16 XI 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – 16 XI 

ADWENTOWY WIECZÓR CHWAŁY – 15 XII
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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 24 XI 

PIELGRZYMKA LSO – 23 XI  

MINISTRANCI NA CMENTARZU NA ZASPIE – 9 XI  



GŁOS BRATA NR 4(58)2013 23

PROMOCJA MINISTRANTÓW – 24 XI 

Uroczystoœci w œwi¹tyni

Spotkanie w salce na plebanii
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D.A. – ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO

D.A. – SPOTKANIE Z KS. DR. JANEM UCHWATEM – 12 XI
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D.A. – DZIEŃ SKUPIENIA W ŻARNOWCU – 16 XI 

Mo ment ode rwa nia od ha ła su i bie ga ni ny współ cze sne go
świa ta. Włą cza jąc się czyn nie w ży cie sióstr be ne dyk ty nek
mo gli śmy nie tyl ko umoc nić się w mo dli twie, ale też zre ge -
ne ro wać si ły fi zycz ne. Na szą przy go dę za czę li śmy w piąt ko -
wy wie czór od ko la cji, mo dli twy ró żań co wej i kom ple ty na
za koń cze nie dnia. W so bo tę wsta li śmy sko ro świt, by wspól -
nie z Sio stra mi roz po cząć dzień po ran ny mi mo dli twa mi i
Mszą świę tą. Na stęp nie pysz ne śnia da nie, po któ rym przy -
szedł czas na pra cę. Po ma ga li śmy w sprzą ta niu klasz tor ne -

go kruż gan ku, ka pli cy i po miesz czeń dla go ści. Po pra cy
zno wu chwi la na mo dli twę i sku pie nie. Nie za po mnie li śmy
o mo dli twie za zmar łych na cmen ta rzu w Żar now cu, a w
dro dze po wrot nej za trzy ma li śmy się nad mo gi łą bł. s. Ali cji
Ko tow skiej w Pia śni cy.  Z ża lem i jed no cze śnie ogrom ną ra -
do ścią w ser cach po że gna li śmy Mnisz ki Be ne dyk tyn ki,
obie cu jąc pa mięć i po wtór ne spo tka nie.

Agniesz ka Wil szew ska



PIELGRZYMKA „LUX CORDIS” D.A. NA JASNĄ GÓRĘ – 21 X

19 paź dzier ni ka 2013 ro ku Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
,,Lux Cor dis" od by ło piel grzym kę do Czę sto cho wy. Jak wia -
do mo Ja sna Gó ra jest jed nym z waż niej szych miejsc kul tu
ma ryj ne go i od se tek lat, naj waż niej szym cen trum piel -
grzym ko wym w Pol sce. Każ dy z nas przy był tu ze swo imi
in ten cja mi, aby zło żyć je u stóp Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej. Ce lem na szej wy pra wy by ła rów nież mo dli twa i proś -
ba o bło go sła wień stwo i po trzeb ne ła ski dla na sze go Dusz -
pa ster stwa.

Na miej scu by li śmy już oko ło go dzi ny 7.00. Mia sto
spo wi ja ła gę sta mgła, dla te go też nie od ra zu mo gli śmy do -
strzec pięk no Sank tu arium. Za raz po prze kro cze niu mu rów
świą ty ni uda li śmy się do Ka pli cy Mat ki Bo skiej, aby tam od -
dać jej po kłon. Po zje dze niu śnia da nia w Do mu Piel grzy ma,
mie li śmy oka zję sko rzy stać z Sa kra men tu Po ku ty i Po jed na -
nia, aby na stęp nie z czy stym ser cem przy stą pić do Mszy
Świę tej o go dzi nie 9.30. 

Po Mszy św. uklę kli śmy tuż przed Cu dow nym Ob -
ra zem i od mó wi li śmy dzie siąt kę Ró żań ca Świę te go, co by ło
nie sa mo wi tym prze ży ciem du cho wym. Nie każ de go bo -
wiem mo że spo tkać ta ki za szczyt. Na stęp nym waż nym mo -
men tem na szej Piel grzym ki by ła Dro ga Krzy żo wa, któ ra
od by ła się na ja sno gór skich Wa łach. Roz wa ża nia po szcze -
gól nych sta cji po zo sta ną na dłu go w pa mię ci i z pew no ścią

sta ną się pew ne go ro dza ju dro go wska za mi, po zwa la ją cy mi
zbli żyć się nam do Pa na Je zu sa.

Od wie dzi li śmy tak że cu dow ne źró deł ko przy ko -
ście le św. Bar ba ry i zwie dzi li śmy Czę sto cho wę. Po zje dze -
niu obia du uda li śmy się do par ku, że by tam roz wa żyć ta jem -
ni ce ra do sne Ró żań ca świę te go. Mi mo tak ni skiej tem pe ra -
tu ry po wie trza, w na szych ser cach pa no wa ło ogrom ne cie -
pło z ra do ści spo tka nia z Mat ką Bo ską.

Pod ko niec na sze go piel grzy mo wa nia był rów nież
czas na oso bi stą mo dli twę, re flek sję: czy to w ka pli cy Ad o -
ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu, czy w in nym miej scu
klasz to ru. Przed wy ru sze niem w dro gę po wrot ną przy kub -
ku cie płej her ba ty w Do mu Piel grzy ma, in te gro wa li śmy się
po przez róż ne go ro dza ju gry i za ba wy.   

Spo tka nie z Mat ką Bo ską Czę sto chow ską jest nie -
za po mnia nym do świad cze niem za rów no dla osób bę dą cych
tam po raz pierw szy jak i tych, któ rzy by li tam już kil ka krot -
nie. Spę dza jąc tu kil ka go dzin moż na za po mnieć o wszyst -
kim, wy ci szyć się, po mo dlić, od dać ca łe go sie bie i swo ich
bli skich w opie kę Mat ki. Po trze ba nam w na szym co dzien -
nym za bie ga niu cza su pu sty ni, cza su za trzy ma nia, cza su tyl -
ko dla Bo ga.

Syl wia Płot ka i Klau dia Ba ra now ska

GŁOS BRATA NR 4(58)201326
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MŁODZIEŻ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ – 23 XI

LUCERNARIA, DEKORACJE ŚWIĄTECZNIE I RORATY
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o ła ski, zdro wie, po -
moc i ra tu nek dla An ny, Jo asi, Pio tra i Ada ma – Jo asia.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę wy peł nie nie wo li Bo -
żej w ży ciu Asi, uzdro wie nie jej oczu i wy jazd do Me dju go rie.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o Bo że bło go sła wień -
stwo, wia rę, mi łość, po kój, zdro wie, ra dość i po moc pie nięż ną dla An ny,
Pio tra, Asi i Ada ma. 
•      Ko cha ny nasz Bra cie Al ber cie, pro si my za wszyst kich wy ko naw ców
na szej Dro gi Krzy żo wej.
•      Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w bar dzo trud nej spra wie dla
Agniesz ki i Łu ka sza oraz po trzeb ne ła ski dla ca łej Ro dzi ny.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się za na szą Pa ra fią u Bo ga,
pro szę o da ry Du cha Świę te go dla na szych Ka pła nów i Sióstr Be ta nek, o
zdro wie dla cho rych, pra cę dla bez ro bot nych. Miej w opie ce dzie ci i na szą
mło dzież, przy pro wadź do Ko ścio ła tych, co się za gu bi li. Wy pra szaj nam
mi łość, mą drość, od wa gę w peł nie niu Bo żej wo li.
•      Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o prze mia nę na sze go ży cia. Na -
ucz nas do brem zło zwy cię żać. Pro szę o wsta wien nic two Two je u Je zu sa
dla wszyst kich do brych lu dzi, któ rzy przy cho dzą mi z po mo cą, by nie za -
bra kło ich w mo im ży ciu. 
•      Świę ty i ko cha ny Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem pro szę
o ła ski Bo że dla Ani ty i Mar ci na, któ rzy trosz czą się o bied nych.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w bar dzo trud nej, bez -
na dziej nej spra wie.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o zdro wie, wia rę, na -
dzie ję i uzdro wie nie cho rej rę ki i oczu An ny – z wia rą Asia.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, uproś nam ła skę zdro wia z cięż kiej cho ro by
dla Oj ca Zdzi sła wa oraz dla cho rych: Ta de usza, Woj cie cha, Hen ry ki, dla
żo ny Ja ni ny, cór ki An ny i Jó ze fa – pro si Ro dzi na.
•      Świę ty, ko cha ny Bra cie Al ber cie, Trój je dy ne mu Bo gu od da waj
wszyst kie mo je spra wy i mo ich bli skich. Pro szę Cię o bło go sła wień stwo
dla nas.
•      Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się u Bo ga i proś Go go rą -
co o bło go sła wień stwo, mi łość w ro dzi nie i wo kół nas -– wdzięcz na za
otrzy ma ne ła ski pa ra fian ka.
•      Dro gi Bra cie Al ber cie, po le cam Ci spra wę Bo gu wia do mą. Bła gam po -
kor nie o mo dli twę wsta wien ni czą, o wyj ście z bie dy. Pro szę tak że o za ła -
twie nie ren ty, któ ra mi się na le ży – Bar ba ra.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o po moc w ro ze zna niu dro gi po -
wo ła nia, szu ka nia wo li Bo żej i przy ję cia jej z po ko rą.
•      Uko cha ny Bra cie Al ber cie, Świę ty nasz Orę dow ni ku, proś Je zu sa o
peł nię łask dla Pań i Pa nów sprzą ta ją cych nasz ko ściół.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę wy proś u Je zu sa peł nię Bo żych da rów
dla mo je go Bra ta Hie ro ni ma i ca łej mo jej Ro dzi ny.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, po le ca my Ci mło dych lu dzi z na szej Pa ra fii i
pro si my o no we po wo ła nia do ka płań stwa i ży cia za kon ne go.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o prze mia nę ży cia, po -
wrót do Bo ga i uzdro wie nie cho rej no gi Ada ma – z wia rą Asia. 
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o prze mia nę ży cia, ży -
wą wia rę i zdro wie dla Pio tra – z wia rą Asia. 
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla Pa na Edwar da. Świę ty
Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się za na mi.
•      Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się mo imi bli ski mi. Po le cam Ci
wszyst kie spra wy mo jej ro dzi ny. Za wie rzam Ci mo ją cór kę i wszyst kie
trud ne spra wy. Uwol nij ją z na ło gów.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, otocz opie ką po dró żu ją cych, by szczę -
śli wie do tar li do ce lu swo jej po dró ży.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, po wie rza my Ci na sze go pa ra fia ni na Księ dza
dia ko na Sta ni sła wa Pa mu łę, któ ry w czwar tek dn. 5 grud nia br. przyj mie w
Ka te drze św. Co lum ba w Oban w Szko cji świę ce nia ka płań skie. Wy jed naj
Mu po trzeb ne ła ski, da ry Du cha Świę te go i umoc nie nie na dro dze po wo ła -
nia. 
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uzdro wie nie we wnętrz ne dla mnie i
mo ich bli skich.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Two im wsta wien nic twem o po trzeb -
ne ła ski, opie kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień i ła skę wy trwa nia w po wo ła niu
dla Księ dza Sta ni sła wa Pa mu ły. 
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two w in ten cji roz wią za -
nia mo ich pro ble mów fi nan so wych, bło go sła wień stwo, do brą pra cę z Bo -
ży mi ludź mi i o mi łość.

•      Świę ty Bra cie
Al ber cie, pro szę Cię
o zdro wie dla ca łej
mo jej Ro dzi ny, wy -
pra szaj u Bo ga ła skę
i bło go sła wień stwo
w trud nych i ra do -
snych chwi lach.
Wspie raj mo je dzie -
ci w na uce, zsy łaj na
nie świa tło Du cha
Świę te go, aby by ły
mą dre i moc ne wia -
rą. 
•      Uko cha ny św.
Bra cie Al ber cie,
opie kuj się na szą Pa -
ra fią, pro szę za na -
sze go Księ dza i Pro -
bosz cza. 
•      Świę ty Bra cie
Al ber cie, opie kuj się
na szą Pa ra fią, bło go -
sław na sze mu Księ -
dzu Pro bosz czo wi i
na szym ka pła nom.
Wy proś dla nas
wszyst kich umoc -
nie nie w wie rze, na dziei i mi ło ści. Wspie raj nas swo ją mo dli twą.
•      Pa tro nie na szej pa ra fii, Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o bło -
go sła wień stwo, prze ba cze nie i po jed na nie w mo jej ro dzi nie. 
•      To bie się po le cam w wia do mej spra wie. Nasz po śred ni ku u Bo ga, pro -
szę Cię wstaw się za mną u Pa na Je zu sa Chry stu sa.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, Wiel ki Orę dow ni ku przed Pa nem Je -
zu sem, po móż mi w pew nej spra wie To bie wia do mej.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz Pa tro nie, To bie się po wie rzam i z ca łe -
go ser ca ufam w Two je wsta wien nic two. Z ca łe go ser ca z po ko rą pro szę
miej w opie ce mo ją Ro dzi nę. Pro szę o zdro wie i po trzeb ne ła ski dla dzie ci
i wnu ków – Two ja od da na czci ciel ka.

PODZIĘKOWANIA
•      Ko cha ny Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem przy cho dzi na -
tych mia sto wa po moc. Dzię ku ję. Two ja czci ciel ka.
•      Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie ła ski, któ re nam wy -
pra szasz. Dzię ku ję za po dró że i za po pra wę zdro wia, o któ re da lej pro szę.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za otrzy ma ną po moc i do brych lu dzi,
któ rzy przy cho dzą mi z po mo cą szcze gól nie za oso bę Mar ci na, na któ re go
za wsze mo gę li czyć.
•      Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski, któ re mam
wy pro si łeś. Szcze gól nie za po pra wę mo je go zdro wia.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski, któ re nam
wy pra szasz: da ry Du cha Świę te go i po trzeb ną po moc w przy stą pie niu do
Sa kra men tu Po ku ty, za opie kę i po pra wę mo je go zdro wia. Pa tro nie nasz
Świę ty, dzię ku ję i pro szę wsta wiaj się za na mi.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Pa nu Bo gu za otrzy ma ne ła ski przez
Two je wsta wien nic two w każ dej po trze bie. Ni gdy się na To bie nie za wio -
dłam. Dzię ku ję – Two ja czci ciel ka.
•      Ko cha ny Bra cie Al ber cie, Dzię ku ję za do bro dzie jów, za czas prze ży -
tych re ko lek cji, za każ dą ła skę.
•      Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za każ dy dzień mo je go ży cia
i bli skich. Wszyst ko Ci za wie rzam i pro szę o dal sze ła ski i bło go sła wień -
stwo Bo że w ro dzi nie.

PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA – za zmar łych
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o ła skę ży cia wiecz ne go dla
zmar łych z ro dzi ny, ka pła nów, osób kon se kro wa nych i do bro czyń ców na -
szej pa ra fii.
•      Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga o zba wie nie wiecz ne dla wszyst -
kich zmar łych z ro dzi ny.

opra co wa ła: sio stra Lidia
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Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”.

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu wiązanego al bo krzy żó -
weczki z nu me ru 58 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio -
sku pa ra fial nym lub wrzu cić
do skrzyn ki na drzwiach wej -
ścio wych do ple ba nii, w ter -
mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me -
ru. Za rozwiązanie zadań
czeka nagroda.

ROZRYWKA

ROZWIĄZANIA z nr 57 Głosu Brata

Logogryf wiązany – hasło:  MATEMATYCZKA
(renoma, małże, karate, teatr, plazma, masaż, szorty, tytoń, gorycz, czako, poręka, kafel).

Krzyżóweczka – hasło: ROGALIK
Poziomo: ornat, ikona, gleba. Pionowo: omieg, Niobe, trawa.

Rebus – hasło: MAKOWIEC (mak owiec).
Zagadka – kalambur: Turkawka (tur - kawka).

Pra wi dło we roz wią za nie nadesłały: 

Inge Czarniak, Stanisława Tułowska i Kazimiera Korzeniewska, która otrzymuje nagrodę.
serdecznie gra tu lu je my!

Poziomo:
1)    zjazd biskupów.
4)    część dworca kolejowego.
5)    czołowi zawodnicy danej dyscypliny sportu.

Pionowo:
11)   popularny ptak.
2)   nacja.
3)  państwo europejskie.

Krzy¿óweczka

Logogryf wi¹zany
Do każ de go po zio me go rzę du na le ży wpi sać po dwa wy ra -
zy (jak to po ka zu ją strzał ki), oby dwa sze ścio li te ro we, przy
czym dwie li te ry w za zna czo nych po lach są wspól ne dla
obu wy ra zów.

Te wspól ne li te ry, czy ta ne rzę da mi z gó ry na dół
utwo rzą jed no wy ra zo we roz wią za nie.

1)   mebel domowy.
2)   u chrześcijan: Wielkanoc.
3)   lokalna uroczystość kościelna z okazji święta patrona 

danego kościoła.
4)   ozdobne ławy w prezbiterium kościoła.
5)   wykładowca języka obcego na wyższej uczelni.
6)   największy instrument muzyczny.
7)   utwór muzyczny oparty na motywach kościelnych lub 

wielogłosowy śpiew kościelny (ułóż z wyrażenia ŁACH 
RO).

8)    śliwa wiśniowa, cierniste drzewo lub krzew (Kaukaz, 
Krym, Azja) uprawiany dla owoców (ułóż z wyrażenia 
CŁA  AZY).

9)   kalotka; okrągła czapeczka dostojników kościelnych.
10)   ksiądz, duchowny.

Zagadka – kalambur
Zatyczka z szynami – walczy z bykami.

Rebus jednowyrazowy, o początkowej literze: P.

Rebus

Litery dodatkowo ponumerowane od 1 do 8 
utworzą rozwiązanie.

P
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Ś.p. Mieczysław Lange, lat 75, zm. 24.09.2013 r. 
Ś.p. Halina Pachnik, lat 70, zm. 29.09.2013 r. 
Ś.p. Sabina Jakubiak, lat 80, zm. 29.09.2013 r. 
Ś.p. Jan Bojańczyk, lat 79, zm. 4.10.2013 r. 
Ś.p. Tadeusz Juda, lat 86, zm. 8.10.2013 r. 
Ś.p. Gertruda Roczniak, lat 80, zm. 13.10.2013 r. 
Ś.p. Maria Banachowska, lat 81, zm. 23.10.2013 r. 
Ś.p. Tadeusz Kojkoł, lat 74, zm. 1.11.2013 r. 
Ś.p. Celina Marczak, lat 85, zm. 2.11.2013 r. 
Ś.p. Zofia Jadwiga Słomińska, lat 68, zm. 6.11.2013 r. 
Ś.p. Maria Buławska, lat 63, zm. 14.11.2013 r. 
Ś.p. Salomea Katulska, lat 73, zm. 24.11.2013 r. 
Ś.p. Cezary Niemcewicz, lat 50, zm. 26.11.2013 r. 
Ś.p. Jan Szostek, lat 63, zm. 27.11.2013 r. 
Ś.p. Czesław Dudek, lat 68, zm. 29.11.2013 r. 
Ś.p. Anna Przestrzelska, lat 78, zm. 29.11.2013 r. 
Ś.p. Zbigniew Cukierski, lat 58, zm. 2.12.2013 r. 
Ś.p. Błażej Sadkowski, lat 63, zm. 9.12.2013 r. 
Ś.p. Edward Ożarowski, lat 75, zm. 10.12.2013 r. 
Ś.p. Andrzej Pomieczyński, lat 66, zm. 12.12.2013 r. 
Ś.p. Mirosława Rejniak, lat 63, zm. 13.12.2013 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Michał Majewski 13.10.2013 r. 
Jakub Kamil Binerowski 13.10.2013 r. 
Alicja Anna Czerniewska 13.10.2013 r. 
Jakub Zieliński 27.10.2013 r. 
Liliana Ewa Scholla 27.10.2013 r
Marta Kurowska 10.11.2013 r. 
Adam Skamielski 23.11.2013 r. 
Lena Karolina Kaczmarek 8.12.2013 r. 
Aleksandra Sulewska 8.12.2013 r. 

JUBILEUSZE
50. ROCZNICY MAŁŻEŃSTWA obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Krystyna i Waldemar Kołodziejczak 19 października 2013 r.
Weronika i Edmund Megger 20 października 2013 r.
Renata i Tadeusz Stasiak 10 listopada 2013 r.
Bogumiła i Bolesław Maliszewski 24 listopada 2013 r. 

Jubileusz 25 -lecia Sakramentu Małżeństwa:
Grażyna i Włodzimierz Wichman 29 października 2013 r.

PRZYJĘLI SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Arkadiusz Łukasz Paluszyński i Agnieszka Anna Kukowska
26.10.2013 r. 
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MONTAŻ ŚCIANEK POD STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

Szczęść Boże :)

Na po cząt ku z ser ca dzię ku je my za każ dą mo dli twę w na szej
in ten cji. Czu je my jej moc każ de go dnia. Jest jak ła do war ka
do aku mu la tor ków. Bar dzo czę sto z niej ko rzy sta my. Wspa -
nia łe jest to, że dzia ła na wet wte dy, gdy prąd wy sia da w ca -
łym Ci ty of Ho pe. 

Nie wie my, czy zda je cie so bie z te go spra wę, ale
każ de go dnia na ró żań cu ma miej sce na sze spo tka nie. To
wła śnie mo dli twa jest tą chwi lą, gdy na sze ser ca są bar dzo
bli sko sie bie. Ofia ro wu je my wte dy wszyst kie Wa sze ra do -
ści, tro ski i proś by na sze mu Ko cha ne mu Ta cie,  któ ry jest
za rów no w Nie bie jak i rów nież bar dzo bli sko każ de go z
nas, w na szym Bra cie i Sio strze.

Od mie sią ca  je ste śmy tu taj dwie. Jest to dla nas
wiel ka ła ska i ra dość, gdyż na sza przy jaźń  trwa już po nad 7
lat. Nie dość, że Pan Bóg wlał w nas to sa mo pra gnie nie, to
w do dat ku wy słał nas w  to sa mo miej sce.

Każ dy dzień na mi sji jest dla nas wiel ką nie spo -
dzian ką. Po mi mo pla nu, któ ry tu taj obo wią zu je, Pan Bóg za -

ska ku je nas czymś do dat ko wym, otwie ra jąc oczy na to, co
by ło dla nas nie wi docz ne i nie zro zu mia łe.

Ogrom nie ce ni my so bie moż li wość uczest nic twa
każ de go dnia w Eu cha ry stii. Do świad cza my nie sa mo wi tej
mo cy z Niej pły ną cej. To wła śnie na Mszy każ de go ran ka na
no wo prze ko nu je my się dla Ko go i po co tu przy by ły śmy. 

Ko cha ni pa mię taj cie, by każ de go dnia na no wo od -
da wać swe wszyst kie ra do ści, tro ski jak i cier pie nia Pa nu
Bo gu. On bę dzie dzia łał, prze mie niał i uzdal niał Wa sze ser -
ca do jesz cze więk szej mi ło ści i szczę ścia. 

Żyj cie każ de go dnia naj pięk niej jak po tra fi cie, tak jak by ju -
tra mia ło nie być! :) 

Pamietające w modlitwie
Z gorącymi pozdrowieniami z Czarnego Lądu-Zambii:

Patrycja Szczeradłowska i Agnieszka Wojda :)

Pocztówka z Misji w Zambii
MISJE
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Drodzy Czytelnicy „Głosu Brata”

Na święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2014

życzymy ewangelicznej radości
i cytujemy słowa Papieża Franciszka 

z adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium”:

„RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce oraz
całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. 
Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają

wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej
pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się

zawsze i odradza radość.”.
Redakcja   

OD 10. LAT SIOSTRY BETANKI SĄ W NASZEJ PARAFII

Narodzenie Jezusa, Giotto di Bondone (1266 -1337)

„Nie ustan nie dzię ku je my Bo gu”  1 Tes 2,13  

9 grud nia 2013 r. prze ży wa li śmy Ju bi le usz 10-le cia po by tu
Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej w pa ra fii św. Bra -
ta Al ber ta. Mszy św. prze wod ni czył w na szej ka pli cy pw.
Chry stu sa Kró la ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk. 

W uro czy sto ści uczest ni czy ła Ge ne ral na Zgro ma -
dze nia M. Ruth, Wi ka ria Ge ne ral na s. Ga brie la oraz sio stry
z na szych po bli skich pla có wek. 

Wy śpie wa li śmy ra do sne „Te Deum Lau da mus”
dzię ku jąc Do bre mu Bo gu za sio stry, któ re w tym okre sie tu -
taj pra co wa ły i na dal pra cu ją, za tak wie le otrzy ma nych łask,
za do broć i życz li wość wie lu przy ja ciół i do bro dzie jów. 

Wier nych pro si my w dal szym cią gu o mo dli twę, by
nie za bra kło mło dych, któ re ochot nym ser cem pod ję ły by
pięk ny cha ry zmat be tań ski. 

s. Ber nar da 


