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„S¹ sprawy wiêksze i jestem przekonany, ¿e to, co robiê, jest s³uszne. 
Dlatego jestem gotowy na wszystko.” b³. ks. Jerzy Popie³uszko

XXX lat
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Z ra do ścią prze ka zu je my na szym Pa ra fia nom i go -
ściom ko lej ny nu mer pi sma „Głos Bra ta”. A co w nim?
Ob raz ży we go Ko ścio ła, w któ rym ma ją swo je miej sce
przed szko la ki, dzie ci i mło dzież. Za rów no ta do ra sta -
ją ca jak i stu diu ją ca. Jest tak że coś o se nio rach, i coś
dla nich. War to po pa trzeć i po czy tać. A mo że „pod rzu -
cić” tym, któ rzy ma ją nie naj lep sze zda nie o Ko ście le 
i Je go kon dy cji. Ko ściół jest Ży wy dzię ki obec no ści 
w Nim sa me go Bo ga, ale tak że dzię ki na szej wi tal no -
ści i ak tyw no ści. War to o tym za wsze pa mię tać…

Z uśmiechem i życzliwością 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII
15 VI – W nie dzie lę od pu sto wą pod czas Mszy św. Sło wo Bo że gło sił ks.
Adam Koł kie wicz. Po po łu dniu pa ra fia nie świę to wa li na wspól nej za ba wie,
ro ze gra ny zo stał tak że mecz pił kar ski księ ża kon tra pa ra fia nie. 
• przed sta wi cie le Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej z klu bu osie dlo we go
„Bo lek i Lo lek”, wy stą pi li na kier ma szu z wła sny mi pra ca mi.
17 VI – Od by ła się uro czy sta su ma od pu sto wa pod prze wod nic twem Ks.
Ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go, z udzia łem księ ży z de ka na tu. Pod -
czas Mszy św. po świę co no no wy kie lich i no wą mon tran cję ufun do wa ną
przez ro dzi ców dzie ci ko mu nij nych.
19 VI – Uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa by ła dla pa ra -
fian oka zją do pu blicz ne go wy zna nia wia ry. Pro ce sja Eu cha ry stycz na
prze szła uli ca mi osie dla. Bło go sła wień sta udzie lił ks. An drzej Gow kie le -
wicz. 
27 VI – W uro czy stość Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa od mó wim li śmy
akt oso bi ste go po świę ce nia się Naj święt sze mu Ser cu Je zu so we mu.
• za koń czy li śmy rok szkol ny mo dląc się wspól nie na Mszach św. ucznio -
wie, ro dzi ce, na uczy cie le. 25 VI – Szko ła Pod sta wo wa nr 79; 26 VI – Szko -
ła Pod sta wo wa nr 80; 27 VI – Mło dzież z in nych szkół.
29 VI – Go ścć na szej pa ra fii, fran cisz ka nin o. Ro bert Le żo hub ski mi sjo -
narz z Ke nii gło sił ka za nia na wszyst kich Mszach św. oraz zbie rał ofia ry
na rzecz mi sji fran cisz kań skiej w Ke nii.
16 VII – Gru pa na szych pa ra fian uczest ni czy ła w uro czy stej Mszy św. od -
pu sto wej Mat ki Bo żej Szka plerz nej w ko ścio łe św. Ka ta rzy ny w Gdań sku,
a pod czas Ape lu Ja sno gór skie go w na szym ko ście le mo dli li śmy się za
wsta wien nic twem św. Ja na Paw ła II.
25 VII – W dzień świę te go Krzysz to fa, pa tro na kie row ców, pod czas Mszy
Świę tej o go dzi nie 18.00 mo dlo no się za kie ru ją cych i ofia ry wy pad ków
dro go wych, po tem od by ło się rów nież po świę ce nia po jaz dów.
26 VII – W dniu wspo mnie nia świę tych ro dzi ców Naj święt szej Ma ryi Pa -
ny – Jo achi ma i An ny mo dli li śmy się za na sze bab cie i dziad ków.
27 VII – Go ści li śmy księ dza Wła dy sła wa Łu ka sie wi cza z Ukra iny, któ ry
te go dnia gło sił wśród nas Sło wo Bo że, spra wo wał Eu cha ry stię i kwe sto -
wał na rzecz swo jej pa ra fii.
27 VII-1 VIII – Wy jazd wa ka cyj ny dla dzie ci ze Szkół Pod sta wo wych do
Osło ni na nad Za to ką Puc ką.
28 VII – Z Ba zy li ki Ma riac kiej w Gdań sku wy ru szy ła Pie sza Piel grzym ka
na Ja sną Gó rę. Wśród piel grzy mów znaj do wa ła się rów nież gru pa osób z
na szej pa ra fii.
1 VIII – Mo dli li śmy się za wszyst kich, któ rzy przed 70 la ty zgi nę li w Po -
wsta niu War szaw skim. 
9 VIII – Pa ra fia nie zo sta li za pro sze ni do włą cze nia się w ak cję Ca ri tas
pt.”Tor ni ster pe łen uśmie chów”. Ze bra ne w ten spo sób ar ty ku ły pa pier ni -
cze i przy bo ry szkol ne zo sta ły po tem prze ka za ne po trze bu ją cym dzie ciom
i mło dzie ży z na szej pa ra fii.
15 VIII – Te go dnia, w rocz ni cę tzw. cu du nad Wi słą mo dlo no się w in -
ten cji Oj czy zny oraz o spo kój wiecz ny dla zmar łych żoł nie rzy, bo ha te rów
wal czą cych o wol ność na sze go kra ju na prze strze ni lat.
W uro czy stość Wnie bo wzię cia NMP, pod czas każ dej Mszy Świę tej, świę -
co no bu kie ty zbóż, kwia tów i ziół.
20 VIII – wspól nie dzię ko wa li śmy i po le ca li śmy ca łą na szą wspól no tę do -
bre mu Bo gu w 169. rocz ni cę uro dzin Św. Bra ta Al ber ta. 
21 VIII – Wy ru szy ła XXIII Gdań ska Piel grzym ka Trzeź wo ści z Oli wy do
Ma tem ble wa. 
w VIII – wzię li śmy udział w ak cji Ca ri tas „Tor ni ster pe łen uśmie chów”. 
1 IX – uro czy ste roz po czę cie No we go Ro ku Szkol ne go. 
Mło dzież i dzie ci mo dli li się na Mszy św. o godz. 7.30 
a ucznio wie Gim na zjum nr 21 o godz. 9.00. 
3 IX – se nio rzy roz po czę li dzia łal ność Klu bu Se nio ra z opie ku nem ks. Ta -
de uszem. Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.30 w bibliotece.
7 IX – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę ci my tor ni stry i przy bo ry
szkol ne uczniom, któ rzy w tym ro ku roz po czę li na ukę.
•Dusz pa ster stwo Mło dzie ży Wspól no ty „Lux Cor dis” od by ło pierw sze po -
wa ka cyj ne spo tka nie w sal ce na ple ba nii.
10 IX – od by ło sie pa ra fial ne grzy bo bra nie. 
13 IX – w XIV Pa ra fial nej Piel grzym ce Ro we ro wej do Ma tem ble wa wzię -
ło udział po nad 200 piel grzy mów.
13 IX – po wi ta li śmy w na szej Wspól no cie s. Do ro tę i ks. Krzysz to fa Bo -
ry se wi cza, któ rzy do łą czy li do na sze go ze spo łu dusz pa ster skie go. Pra -
gnie my jed no cze śnie po dzię ko wać ks. Pio tro wi. 
18 IX – w li tur gicz ne wspo mnie nie św. Sta ni sła wa Kost ki mło dzież za in -
au gu ro wa ła swo je przy go to wa nia do Sa kra men tu Bierz mo wa nia
18 IX – wspól ne wyj ście do ki na na film „Zie mia Ma ryi”. 
27 IX – roz po czą li śmy ko lej ny rok pra cy z naj młod szy mi pt. „Spo tka nia z
Bi blią dla przed szko la ków”. 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Ser decz nie wi ta my w na szej Wspól no cie 
ks. Woj cie cha Lan ge, któ ry pra co wał do tych czas w pa ra fii Św.
Bry gi dy w Gdań sku, ks. Krzysz to fa Bo ry se wi cza, któ ry przy był 
z pa ra fii Św. Trój cy w Wej he ro wie oraz sio strę Do ro tę Wierz bic ką,
któ ra po słu gi wa ła w pa ra fii w Gu bi nie. 

No wym ka pła nom i sio strze ży czy my owoc ne go po słu gi -
wa nia u św. Bra ta Al ber ta na Gdań skim Przy mo rzu.

. . . 

Podziękowanie za posługę w naszej parafii
Pragniemy poinformować, iż Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
dokonał zmian personalnych w naszej parafii. Ks. Marcin
Mianowski został skierowany do parafii św. Brygidy w Gdańsku 
a Ks. Bogdan Pulczyński do parafii Bł. Doroty z Mątew 
w Gdańsku Jasieniu. Na placówkę do Lublina została także
skierowana Siostra Bernarda. 

Ks. Marcinowi, Ks. Bogdanowi i Siostrze Bernardzie
serdecznie dziękujemy za gorliwą pracę duszpasterską w naszej
Wspólnocie, za zaangażowanie, za wszelkie dobro, które było
udziałem wielu z nas. Życzymy naszym drogim księżom i siostrze
wiele Bożego Błogosławieństwa i mocy Ducha Św. w nowych
parafiach. 
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WYBITNE POSTACI XX w.
Mam na dzie ję, że czy tel ni cy zgo dzą się z mo im wy bo rem
do ty czą cym pre zen ta cji ko lej nej po sta ci waż nej w hi sto rii
Ko ścio ła Gdań skie go. Co praw da oso ba ta w więk szo ści
swe go ży cia ra czej na le ża ła do Ko ścio ła Pel pliń skie go lub
Cheł miń skie go, lecz po tem, pod ko niec XX wie ku, po re or -
ga ni za cji ad mi ni stra cyj nej, dzia ła ła rów nież na te re nie Me -
tro po lii Gdań skiej,  do któ rej zo stał włą czo ny Ko ściół Gdyń -
ski. Po sta cią tą – waż ną w Ko ście le Gdań skim – jest ks. pra -
łat Hi la ry Ja stak, pro boszcz pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa w Gdy ni. 

Ks. Hi la ry Ja stak uro dził się 3 kwiet nia 1914 ro ku w
Ko ście rzy nie ja ko jed no z szes na ścior ga dzie ci Ja ku ba i Ma -
rii Ja sta ków. W 1934 ro ku mło dy Hi la ry ukoń czył gim na -
zjum w Cheł mie i wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w
Pel pli nie, któ re kształ ci ło ka pła nów dla die ce zji cheł miń -
skiej. 7 czerw ca 1941 ro ku  w War sza wie otrzy mał świę ce -
nia ka płań skie z rąk abp. Sta ni sła wa Gal la. Pod czas II woj ny
świa to wej ks. Ja stak był człon kiem or ga ni za cji kon spi ra cyj -
nej „Krzyż i Miecz” oraz ka pe la nem Ar mii Kra jo wej, opie ko -
wał się har ce rza mi z Sza rych Sze re gów, uczył na taj nych
kom ple tach ję zy ka nie miec kie go i ła ci ny. W swo je ro dzin ne
stro ny po wró cił w 1945 ro ku. 

W 1949 ro ku zo stał pro bosz czem no wo utwo rzo nej
pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Gdy ni, z któ rą
zwią zał się do koń ca swe go ży cia. W Gdy ni wy bra no ks. Ja -
sta ka dy rek to rem Gdyń skie go Od dzia łu Ca ri tas, któ re
wkrót ce zo sta ło roz wią za ne  przez ko mu ni stycz ne wła dze,
na to miast ks. Ja sta ka oskar żo no o roz po wszech nia nie wro -
gich in for ma cji wo bec wła dzy lu do wej. Zo stał aresz to wa ny. 

W swo im ży ciu ks. Ja stak do świad czył wie lu tra -
gicz nych wy da rzeń. W ro ku 1950 Urząd Bez pie czeń stwa,
chcąc go zdys kre dy to wać, oskar żył go o mal wer sa cje fi nan -
so we. Dy rek tor Ca ri ta su i pro boszcz pa ra fii Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa w Gdy ni był so lą w oku ów cze sne go apa -
ra tu bez pie czeń stwa. W swo jej dzia łal no ści nie usta wał.
Otwie rał kuch nie dla ubo gich, roz da wał odzież. Żyw ność
i le kar stwa otrzy ma ne w da rze od Po lo nii ame ry kań skiej
i Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża. Za kła dał przed -
szko la, świe tli ce, pla ców ki opie kuń cze i sie ro ciń ce. Ube cy
w swo ich ra por tach do prze ło żo nych na pi sa li, że ks. Ja stak

otrzy ma ne da ry, za miast ubo gim i po trze bu ją cym, prze ka -
zy wał swo jej ro dzi nie oraz Ku rii. Do kam pa nii prze ciw ko
księ dzu i Ca ri ta so wi włą czy ła się rów nież ko mu ni stycz na
pra sa. W stycz niu 1950 ro ku wła dze PRL upań stwo wi ły dzia -
łal ność Ca ri ta su. Nie dłu go po tym ks. Ja stak na pi sał list do
bp. Ka zi mie rza Ko wal skie go, w któ rym prze strze gał przed
zwięk sze niem re pre sji mo gą cych do tknąć Ko ściół w naj bliż -
szym cza sie oraz pro sił, aby ks. bi skup spa lił otrzy ma ną od
nie go ko re spon den cję. 14 lu te go 1950 ro ku pa łac bi sku pi
zo stał oto czo ny przez kor do ny mi li cji. Prze szu ku ją cy po -
miesz cze nia mi li cjan ci zna leź li w ga bi ne cie bi sku pa list od
ks. Ja sta ka. Pro bosz cza pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na
Je zu sa za trzy ma no na stęp ne go dnia pod za rzu tem „roz po -
wszech nia nia fał szy wych wia do mo ści, mo gą cych wy rzą dzić
istot ną szko dę in te re som Pań stwa Pol skie go”. Prze sie dział
w aresz cie dwa mie sią ce. 

We dług wspo mnień ks. Ja sta ka, śledz twa wo bec
nie go wy glą da ły mniej wię cej tak: „ty ca ły stąd nie wyj -
dziesz”, syk nął pi ja ny ubek do ty ka jąc lu fą pi sto le tu ple ców
du chow ne go, na co ks. Hi la ry od po wia dał mil cze niem. Do
sfin go wa nych za rzu tów ks. nie przy zna wał się. Wy da rze nia
1950 ro ku nie zła ma ły har tu du cha ks. Hi la re go Ja sta ka. 

17 grud nia 1970 ro ku mi li cja i woj sko otwo rzy ło

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 21

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

17 sierpnia 1980 r. ks Jastak udzielił strajkującym absolucji.  fot. Jan Hlebowicz

Ks. Hilary Jastak. Ostatni „król Kaszubów”.  fot. Jan Hlebowicz Msza św. odprawiona przez ks. prałata na terenie stoczni w 1981 r. fot. Jan Hlebowicz
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ogień do pro te stu ją cych ro bot ni ków. Ro bot ni cy zor ga ni zo -
wa li po chód, w któ rym na drzwiach zde mon to wa nych w ja -
kimś do mu, nie śli pierw szą śmier tel ną ofia rę gru dnio wej
tra ge dii, cia ło Zbysz ka Go dlew skie go. Po chód prze ma sze -
ro wał w po bli żu ko ścio ła Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa.
Ks. Ja stak te go sa me go dnia wie czo rem od pra wił Mszę
Świę tą w in ten cji za mor do wa nych na uli cach Gdy ni. Pro -
boszcz pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa bar dzo
szyb ko zor ga ni zo wał na te re nie pa ra fii po moc ma te rial ną
i du cho wą dla ro dzin ofiar. Dzie sięć lat po tych tra gicz nych
wy da rze niach, 15 sierp nia 1980 ro ku, do straj ku ją cych
stocz niow ców Gdań ska przy łą czy li się ro bot ni cy ze Stocz ni
im. Ko mu ny Pa ry skiej w Gdy ni. Kie dy po dwóch dniach
straj ku, Lech Wa łę sa pod jął de cy zję o za war ciu ugo dy z wła -
dzą, wieść ta bar dzo szyb ko ro ze szła się po in nych za kła -
dach i przy czy ni ła się do ob ni że nia mo ra le straj ku ją cych.
Wów czas or ga ni za to rzy gdyń skie go straj ku, An drzej Ko ło -
dziej ra zem z Bog da nem Bo ru se wi czem, wpa dli na po mysł,
aby zor ga ni zo wać na te re nie stocz ni od pra wie nie Mszy
Świę tej, któ ra do da ła by otu chy wszyst kim straj ku ją -
cym i utwier dzi ła by ich o słusz no ści dal sze go dzia ła nia. 

De le ga cja, uda ła się do ks. Ja sta ka, któ ry 17 sierp -
nia od pra wił pierw szą w hi sto rii PRL Mszę Świę tą na te re -
nie ko mu ni stycz ne go za kła du pra cy. Po za koń cze niu ka za -
nia ks. Ja stak po wie dział: „udzie lam wam po wszech nej spo -
wie dzi, bo wal czy cie w słusz nej spra wie”. Te sło wa ks. Ja sta -
ka zo sta ły zin ter pre to wa ne ja ko wy raz so li dar no ści Ko ścio -
ła ze straj ku ją cy mi, do da ły od wa gi,  zjed no czy ły straj ku ją -
cych i prze ko na ły, że w ta kim mo men cie nie moż na „od pu -
ścić” wła dzy. 

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go ks. Ja stak za ło -
żył Gdyń ski Ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go.
Przy cho dzi li tam mię dzy in ny mi tak że le ka rze, któ rzy w ge -
ście do brej wo li za opa try wa li po tur bo wa nych przez ZOMO.
Na ple ba nii ks. pro boszcz ukry wał dzia ła czy Mło dej Pol ski,
znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ma te rial nej i nie po sia -
da ją cych środ ków na ży cie. An nie Wa len ty no wicz dał pra cę
w or ga ni za cji dzia ła ją cej w ra mach Ru chu Trzeź wo ścio we -
go  im. św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go. Służ ba Bez pie -
czeń stwa  wszel ki mi spo so ba mi szu ka ła spo so bu, aby ze -
mścić się na nie po kor nym ka pła nie. 31 sierp nia mi li cja za -
ata ko wa ła mo dlą cych się pod krzy żem usta wio nym przed
Urzę dem Miej skim w Gdy ni. De mon stra cje do tar ły w oko li -

ce ko ścio ła Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Wi ka riu sze
ks. Ja sta ka wy szli przed ko ściół, aby zo ba czyć, co się tam
dzie je i zo sta li za aresz to wa ni przez funk cjo na riu szy Mi li cji
Oby wa tel skiej za „do pusz cze nie się czyn nej na pa ści na peł -
nią cych obo wiąz ki służ bo we funk cjo na riu szy mi li cji, rzu ca -
jąc w nich ka mie nia mi. By ła to ak cja po li tycz na wy mie rzo na
bez po śred nio w ks. Ja sta ka. Nie ist nia ły bo wiem żad ne pod -
sta wy praw ne do za trzy ma nia wi ka riu szy pa ra fii. Ks. pro -
boszcz za an ga żo wał się w obro nę swo ich wi ka rych, któ rzy
osta tecz nie zo sta li bez pod staw nie oskar że ni i ska za ni na
trzy la ta wię zie nia. 

Od te go cza su znacz nie po gor szył się stan zdro wia
ks. Ja sta ka i z te go po wo du w 1984 ro ku był zmu szo ny do
przej ścia na eme ry tu rę. Po mi mo te go in wi gi la cja ks. Ja sta -
ka przez służ by bez pie czeń stwa przez ca ły okres PRL trwa -
ła na dal. Był śle dzo ny i zda wał so bie z te go spra wę. Po mi -
mo słab sze go zdro wia nie re zy gno wał z dzia łal no ści pa trio -
tycz nej i so cjal nej wśród po trze bu ją cych. Gdy miał do za ła -
twie nia ja kąś spra wę po za pa ra fią, zwra cał się do wi ka riu -
sza, któ ry nie ofi cjal nie peł nił ro lę kie row cy pro bosz cza, sło -
wa mi: „za pół go dzi ny wy jeż dża my”. Na py ta nie o miej sce
wy jaz du od po wia dał: „nie waż ne”. W cza sie jaz dy in stru ował
pro wa dzą ce go, jak ma je chać: „te raz pro szę skrę cić w le wo,
po tem znów w pra wo, po tem pro sto”. W pew nym mo men cie
po pro sił o za trzy ma nie sa mo cho du. Za zwy czaj w tym miej -
scu cze ka ła tak sów ka, do któ rej wsia dał. Na od chod ne dzię -
ko wał i tak sta rał się zgu bić ewen tu al nych śle dzą cych go.
Ks. Ja stak miał świa do mość, że w je go oto cze niu dzia ła li
agen ci. Zda rza ło się, że prze ry wał gło szo ne przez sie bie ka -
za nie i oznaj miał: „wiem, że w ko ście le prze by wa ją funk cjo -
na riu sze SB, któ rzy na gry wa ją mo je sło wa. Niech w tym
mo men cie opusz czą ko ściół”. Za wsze za chę cał wier nych,
by gło śno śpie wa li pie śni re li gij ne, tak, by sły sze li je w po -
bli skim Urzę dzie Miej skim. 

Ksiądz Hi la ry Ja stak nie krył swo ich an ty ko mu ni -
stycz nych i nie pod le gło ścio wych po glą dów. Je go za cho wa -
nie po win no być wzo rem, do któ re go na le ży dą żyć w dzi siej -
szych cza sach. Ka szu bi ma ją w zwy cza ju na zy wa nia kró la mi
lu dzi, któ rzy po przez swe czy ny, za słu ży li na po wszech ny
sza cu nek i w spo sób szcze gól ny przy słu ży li się Po mor skiej
Zie mi. Jed nym z ka szub skich kró lów jest zmar ły 17 stycz nia
2000 ro ku ksiądz pra łat Hi la ry Ja stak z Gdy ni. Miesz kań cy
Po mo rza uho no ro wa li po stać zmar łe go „Kró la Ka szu bów”,

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Gdynia. Przed uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika
ks. prałata Hilarego Jastaka.fot. Tomasz Bołt

W rocznicę śmierci ks. Jastaka ludzie zapalają znicze przy jego grobie.
fot. Jan Hlebowicz
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA

le gen dar ny ka pe lan z Po mo rza bę dzie miał w Gdy ni po -
mnik, a w miej scu je go uro dze nia – Ko ście rzy nie – od sło -
nię to ta bli cę na Je go cześć. Ten syn ka szub skiej Zie mi nie -
mal ca łe ka płań skie ży cie po świę cił Gdy ni i przez kil ka dzie -
siąt lat z mi ło ścią i tro ską niósł po moc re li gij ną, du cho wą 
i ma te rial ną set kom ubo gich lu dzi.                                                                            

Hu bert Bar tel

wg Gość Gdań ski nr15 i 17 z 2013r.      
Dzien nik Bał tyc ki z 7 kwiet nia 2013 r. 

Obok: Abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił miejsce, w którym w przyszłości stanie
pomnik ks. Hilarego Jastaka. Fot. Jan Hlebowicz
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KATOLICY NA ULICY – 19 VI

KONCERT W RZESZOWIE – 26 IV 

Schola Akademicka Lux Cordis na koncercie 
„Jednego Serca Jednego Ducha”

W dniach 18-20 czerw ca br. gru pa osób z aka de mic kiej
scho li „Lux Cor dis” z na szej pa ra fii uda ła się na chrze ści jań ski
kon cert „Jed ne go Ser ca, Jed ne go Du cha”, któ ry już po raz dwu na -
sty miał miej sce pod czas Uro czy sto ści Naj święt sze go Cia ła i Krwi
Pań skiej w Rze szo wie. Jest to naj więk szy re li gij ny kon cert w Eu -
ro pie. Co ro ku gro ma dzi 30-40 tys. osób z ca łej Pol ski. 

W tym ro ku i my po sta no wi li śmy po je chać, aby doś wiad -
czyć nie zwy kłej at mos fe ry uwiel bie nia i mo dli twy oraz by za czerp -
nąć in spi ra cji do na szych dal szych mu zycz nych dzia łań pa ra fial -
nych. W dro dze na kon cert no co wa li śmy w War sza wie, w czwar -
tek uda ło nam się zwie dzić Ka zi mierz Dol ny, a w pią tek, po kon -
cer cie, spę dzi li śmy rów nież tro chę cza su w Rze szo wie i Ra do miu.

Krzysztof Żygowski
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO D.A. „LUX CORDIS” – 27 VI
Dusz pa ster stwo mło dych „Lux Cor dis” – Za koń cze nie ro -
ku szkol ne go i for ma cyj ne go

Dnia 27 czerw ca za koń czy li śmy ko lej ny rok szkol ny. Znów
ma my upra gnio ne przez wszyst kich wa ka cje. 

Pod czas ostat nie go w tym ro ku spo tka nia dusz pa ster stwa
mło dych „Lux Cor dis” spo tka li śmy się na Mszy Świę tej w
ka pli cy sióstr be ta nek, aby dzię ko wać Pa nu Bo gu za wspól -
ny czas wzra sta nia. Po wo dów do dzię ko wa nia by ło wie le:
dzię ko wa li śmy za rok na uki, ko lej ny rok for ma cji w na szej
Wspól no cie i za ks. Mar ci na, któ ry opie ko wał się na mi,
a obec nie zo stał prze nie sio ny do in nej pa ra fii. 

Te go dnia mia ło miej sce jesz cze jed no wy jąt ko we wy da -
rze nie. Otóż po sta no wi li śmy ja ko wspól no ta „Lux Cor dis”
na pi sać iko nę krzy ża do sal ki na ple ba nii, gdzie od by wa ją
się na sze spo tka nia for ma cyj ne. Przed przy stą pie niem do
te go dzie ła każ dy z nas, zo stał spe cjal nie na masz czo ny. 

Dzię ku je my już te raz sio strze Li dii za po moc. 

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO ERM’U

Eucharystyczny Ruch Młodych

Pod czas ostat nie go spo tka nia ERM-u 25.06.2014 r. ani ma to -
rzy przy go to wa li dla wspól no ty grę te re no wą na wią zu ją cą
do wę drów ki Izra eli tów z Egip tu. By ło to pod su mo wa nie ca -
łe go ro ku for ma cyj ne go pod ha słem: „Je zu Chry ste, Ży wy
Chle bie, To bie ufam, ko cham Cie bie” . Uczest ni cy wy ka za -
li się wiel ką zna jo mo ścią li tur gii, tek stów bi blij nych, umie -
jęt no ścia mi spor to wy mi, ku li nar ny mi i me dycz ny mi. Zwień -
cze niem ca ło ści by ły na gro dy, słod ko ści i wspól ne, ra do sne
za ba wy.
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ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLAKÓW – 21 VI

...i tak za koń czy li śmy ko lej ny rok so bot nich spo tkań z naj młod szy mi, na
ka te che zie dla przed szko la ków. Rok pe łen uśmie chu, no wych zna jo mo ści,
no wych do świad czeń, zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no ści, ale przede
wszyst kim za chwy tu nad mą dro ścią Pa na Bo ga i Je go dzie ła mi. Ry so wa li -
śmy, ma lo wa li śmy, le pi li śmy, bu do wa li śmy, a co naj waż niej sze  – du żo roz -
ma wia li śmy, dzie ląc się cie ka wy mi hi sto ria mi... Bar dzo się po lu bi li śmy,
tak więc po prze rwie wa ka cyj nej wzna wia my wspól ne spo tka nia, li cząc na
to, że wie lu no wych ko le gów i ko le ża nek do łą czy do nas. 

Za pra sza my ser decz nie w każdą w sobotę na go dzi nę 10.00
W tym ro ku spo ty ka nia będą się odbywały pod opie ką ks. Ty be riu sza, pa -
ni Ka si i pa ni Do mi ni ki. 

al ber tow skie przedszkolaki 



GŁOS BRATA NR 3(61)201410

Nie ma szczę ścia dla czło wie ka, je że li się nim z dru gim po -
dzie lić nie mo że.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Ty go dnio wy spływ ma low ni czy mi me an dra mi rze ki Wie -
prza, wspól na pra ca, mo dli twa i za ba wa przy czy ni ły się nie
tyl ko do na sze go od po czyn ku fi zycz ne go i du cho we go, ale
rów nież do bliż sze go po zna wa nia się i bu do wa nia no wych
re la cji. Był to nie za po mnia ny czas, pod czas któ re go mo gli -
śmy dzie lić się ze so bą na szym szczę ściem, od kry wać ta len -
ty i uczyć się wdzięcz no ści za zwy kłe, co dzien ne rze czy i sy -
tu acje, choć by za po go dę, któ ra oka za ła się być cał kiem
sprzy ja ją ca.

Każ dy dzień miał swój okre ślo ny po rzą dek, a każ dy
uczest nik przy na le żał do jed nej z trzech wacht: ognio wej,
któ ra by ła od po wie dzial na za ze bra nie drew na i pod -rzy my -
wa nie ogni ska; ku chen nej, przy go to wu ją cej po sił ki oraz ka -
ja ko wej, dba ją cej o to, by na stęp ne go dnia przy jem nie
i w czy stym ka ja ku po ko ny wać ko lej ny od ci nek dro gi.
Oprócz te go na szym za da niem by ło tak że za trosz cze nie się
o miej sce do spa nia, czy li roz ło że nie na mio tu i utrzy ma nie
po rząd ku w je go wnę trzu. 

O nasz roz wój du cho wy trosz czy ło się dwóch księ -
ży: ksiądz Mar cin i ksiądz Ma te usz, któ rzy, przez spra wo -

wa nie co dzien nej eu cha ry stii, dą ży li do przy bli że nia nam
oso by Je zu sa Chry stu sa i za chę ca li do bu do wa nia praw dzi -
wej i wol nej re la cji z Tym, któ ry pra gnie być na szym szcze -
rym Przy ja cie lem. Na to miast czas w chłod ne wie czo ry umi -
la ły nam peł ne śmie chu wspól ne za ba wy, śpiew przy
brzmie niu gi ta ry oraz je dy ne w swo im ro dza ju hi sto -
ryj ki i zło te my śli, któ re nie je den raz przy wo dzi ły uśmiech
na twa rzy.  

Spływ ka ja ko wy, cze go uda ło nam się do świad czyć,
to wy jąt ko wy czas, w trak cie któ re go uczy my się współ pra -
cy i ko mu ni ka cji. Prze ko na li śmy się o tym, pły wa jąc każ de -
go dnia z in ną oso bą i po ko nu jąc licz ne prze szko dy,
a zwłasz cza wów czas, gdy pe wien od ci nek rze ki mu sie li śmy
pły nąć pod prąd. Zda rze nie to bar dzo do bit nie uka za ło nam
isto tę świa ta i to, jak trud no jest prze ciw dzia łać ogrom nej si -
le, aby osią gnąć in ny cel niż ten, któ ry ob ra ła więk szość.

Sie dem dni wa ka cyj ne go od po czyn ku i wspo mnie -
nia na ca łe ży cie. W imie niu wszyst kich uczest ni ków dzię -
ku ję księ żom: Mar ci no wi i Ma te uszo wi oraz na szym in -
struk tor kom - Ju sty nie i Mar cie, za to, że dba li o na sze bez -
pie czeń stwo, ra do sną at mos fe rę oraz przy czy ni li się do te -
go, że w cza sie wy jaz du mo gli śmy dzie lić się na szym szczę -
ściem z in ny mi. 

Dominika Mielnik

LETNI WYPOCZYNEK

Tydzieñ w kajaku po Wieprzu
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LETNI WYPOCZYNEK



GŁOS BRATA NR 3(61)201412

DOMOWY KOŚCIÓŁ – WAKACYJNE SPOTKANIE
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WAKACJE W OSŁONINIE
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WAKACJE W RAJSKIM OGRODZIE
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ZESPÓŁ PANI JAGODY

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

27 lipca 2014 r. z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszyła Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy w 16 dni
pokonali prawie 500 kilometrów. Na zdjęciach grupa pielgrzymów z naszej parafii.
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Kil ka in for ma cji pod su mo wu ją cych te go rocz ną Gdań ską
Pie szą Piel grzym kę:
Do kąd? Do Mat ki Bo żej na Ja sną Gó rę
Skąd? Z ko ścio ła Ma riac kie go w Gdań sku
Kie dy? 28.07-12.08
Jak? Pie szo
Ile ki lo me trów? Po nad 500km
Kto? Każ dy, kto ma ta kie pra gnie nie
Dla cze go? Mo ty wa cje są in dy wi du al ne i bar dzo róż ne

28 lip ca, jak co ro ku, spo tka li śmy się w ko ście le Ma riac kim
o 6 ra no na wspól nej Eu cha ry stii, po jej za koń cze niu wy ru -
szy li śmy na 16-dnio we re ko lek cje w dro dze. Z Gdań ska ta ka
piel grzym ka or ga ni zo wa na by ła już 32 raz, a te go rocz ne ha -
sło prze wod nie brzmia ło „Wierzę w Sy na Bo że go”.

W tym ro ku piel grzy mo wa łam po raz trze ci i ko lej -
ny raz prze ko na łam się, że ta kich re ko lek cji nie da się opi -
sać, to trze ba prze żyć na wła snej skó rze. Jed nak spró bu ję
choć trosz kę przy bli żyć, o co w tym piel grzy mo wa niu cho -
dzi i jak ja to wi dzę, bo prze cież każ dy prze ży wa wszyst ko
ina czej. Każ da piel grzym ka jest in na, wy jąt ko wa, nie po wta -
rzal na.

Przez 16 dni moż na prze ko nać się o do bro dusz no -
ści lu dzi, ich otwar tych ser cach i chę ci po mo cy. Moż na po -
znać wspa nia łe oso by i ich hi sto rie, no wych przy ja ciół, a na -
wet cza sa mi przy szłe dru gie po łów ki, ale przede wszyst kim
moż na po znać sie bie. Swo je ta len ty, moc ne stro ny, ale i sła -
bo ści, któ re dzię ki in nym da się prze zwy cię żyć. Przez te 16
dni ma my rów nież wie le oka zji jesz cze bar dziej utwier dzić
się w wie rze, jesz cze bar dziej po znać Pa na Bo ga, na uczyć
się wi dzieć Go w dru giej oso bie. Nie raz po da nie ko muś wo -
dy czy uśmiech bra ta al bo sio stry (tak zwra ca my się do sie -
bie na piel grzy mim szla ku) po ma ga iść da lej. Ni by ta ka ma -
ła rzecz, a jed nak ta ka wiel ka za ra zem. Piel grzym ka uczy
do ce niać to, co się do sta je, uczy cie szyć się każ dym ko lej -
nym dniem, któ ry uda ło się przejść z więk szy mi lub mniej -
szy mi pro ble ma mi i kon tu zja mi. (Ktoś kie dyś mi po wie -
dział, że prze cież pę che rze to też dar od Pa na Bo ga i nie mo -
gą być prze szko dą w dą że niu do ce lu, są po coś i ma ją nam
ja koś po móc, na wet je śli bo li, bo prze cież nie mo że być za
ła two.) Na szla ku za czy na my do ce niać cień w sło necz ny
dzień, czy su che ubra nie po ule wie, cie płą her ba tę jak jest
chłod no, zim ną wo dę w upał. Ni gdzie nie na je my się ty lu
pysz nych świe żych droż dżó wek co na tra sie.

Jak wy glą da plan dnia? Wsta je my sko ro świt, je my śnia -
da nie, uczest ni czy my w Eu cha ry stii i w dro gę. Na tra sie
wspól nie śpie wa my, mo dli my się, słu cha my kon fe ren cji,
świa dectw in nych osób, nie bra ku je też cza su dla bra ta i sio -
stry czy śmie chu. Więk szość dnia idzie my, ale prze cież nie
da się ca ły czas iść. Upra gnio nym mo men tem wie lu osób są
po sto je, raz dłuż sze raz krót sze, ale za wsze do brze wy ko rzy -
sta ne na od po czy nek. Wcho dząc do miej sco wo ści noc le go -
wej ma my tra dy cję prze ska ki wa nia zna ku z jej na zwą. Na
miej scu otrzy mu je my kar tecz kę z ad re sem dzi siej sze go
miej sca do spa nia, a są one róż ne, naj czę ściej do my go spo -
da rzy, któ rzy zro bią wszyst ko by śmy czu li się tam jak u sie -

bie, ale zda rza ją się też szko ły, świe tli ce, sal ki przy ple ba nii
czy na wet re mi zy stra żac kie.

Co z bez pie czeń stwem i zdro wiem? O bez pie czeń stwo
na dro dze dba ją po rząd ko wi, są roz po zna wa ni po po ma rań -
czo wych ka mi zel kach. To oni za trzy mu ją sa mo cho dy, by -
śmy mo gli spo koj nie, bez stra chu iść uli cą, pil nu ją, aby gru -
pa by ła zwar ta, bez tak zwa nych dziur w środ ku i ogo nów na
koń cu. O na sze zdro wie i przede wszyst kim stóp ki trosz czą
się me dycz ni, czy li oso by do te go prze szko lo ne, po róż nych
kur sach, są oni z na mi na tra sie, ale rów nież po świę ca ją czas
wie czo rem w punk cie me dycz nym, aby opa trzyć na sze no -
gi, bo mu szą nam słu żyć ko lej ne go dnia.

Ja kich funk cyj nych na le ży jesz cze wy mie nić? Na pew no
mu zycz nych, bez nich szło by się o wie le cię żej, ryt micz na
mu zy ka po ma ga po sta wić ko lej ny krok, a pio sen ki po ma ga -
ją w mo dli twie i czę sto po pro stu umi la ją czas. O na gło śnie -
nie dba ją tu bo wi, kie row cy są wszę dzie, gdzie ich aku rat po -
trze ba, se kre tar ka zaj mu je się pa pier ko wą ro bo tą a kwa ter -
mistrz co dzien nie sta je na gło wie, by zna leźć wszyst kim
noc le gi. Bra cia i sio stry an ga żu ją się we wspól ną mo dli twę
czy to od ma wia jąc ko ron kę przez mi kro fon czy śpie wa jąc
ró ża niec, bo prze cież we wspól no cie jest si ła. Bez księ ży nie
by ło by Eu cha ry stii, co dzien nie jest też moż li wość spo wie dzi
czy po pro stu roz mo wy z ni mi.

Na piel grzy mim szla ku każ dy znaj dzie dla sie bie za -
ję cie, nie któ rzy bę dą mie li oka zję się wy ci szyć i po my śleć,
in ni po mo gą w or ga ni za cji. Ja w tym ro ku po ma ga łam ja ko
po rząd ko wa i w punk cie me dycz nym, ta ka po słu ga też przy -
czy nia się do in ne go prze ży cia piel grzym ki. Po ma gać moż -
na zwy kłym uśmie chem czy nie sie niem ka bel ka od tu by, na
praw dę nie po trze ba wie le.

Je śli masz w ser dusz ku ja kąś in ten cję, któ rą chcesz
za nieść do Mat ki i za sta na wiasz się, jak to jest na piel grzy -
mim szla ku, za pra szam już w lip cu. Jak nie spró bu jesz, to
się nie do wiesz, jak moż na przejść 500 km pie szo i to w 16
dni, a owo ce piel grzym ki mo gą być wiel kie. Do zo ba cze nia
w lip cu na piel grzy mim szla ku, 

Ada Pa łu bic ka.

Grupa bia³o-czerwona na Jasnej Górze
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Poczta butelkowa znaleziona 3 IX 2014 r.
Z ŻYCIA PARAFII

Dro gi czy tel ni ku / czy tel nicz ko!

Je śli czy tasz ten list, to su per! Nie do tarł ni gdzie
bez ce lu :) Chcę Ci po wie dzieć, że nic w Two im ży ciu nie
dzie je się bez przy czy ny. Na wet je śli wszyst ko wy da je Ci się
wychodzić nie tak jak trze ba. Pan Bóg ma dla Cie bie kon -
kret ny plan. Dla te go nie zra żaj się w cier pie niu. Dla dzie ci
Bo ga nie ma nic nie moż li we go. Chrze ści ja nie nie ma ją pro -
ble mów, chrze ści ja nie ma ją za da nia. Za ufaj Mu. 

Od daj Mu ca łe swo je ży cie, a On się za trosz czy.
Pi szę to z do świad cze nia. Ja ni gdy się na Nim nie za wio -
dłam. Co praw da wie le wy cier pia łam, nie mam lek kie go ży -
cia, by wa ły mo men ty, że ostro się na Bo ga wku rza łam, ale

za wsze On da je po znać, że tak na praw dę nic nie dzie je się
bez przy czy ny, że wszyst ko ma wyż szy cel. Mo że masz po -
gma twa ne ży cie du cho we. Pa mię taj, że ni gdy nie jest za póź -
no, że by je po ukła dać!

Sta raj się do strze gać Bo żą ła skę w każ dym dniu, 
w każ dej se kun dzie. Ona jest. Czy te go chcesz, czy nie :)�

Ży czę Ci, abyś miał/a w so bie nie usta ją cą Bo żą ra -
dość! Nieś świa teł ko in nym lu dziom. Bóg Cię ko cha i chce
prze mie niać Two je ży cie. Przy tul się do Nie go, nie po ża łu -
jesz :)�

Do zo ba cze nia w Nie bie!
Pa ra di so!!!

We ster plat te, 21.06.2014 r.

List w zielonej butelce znalazł ks. Wojciech Lange nad brzegiem morza w Brzeźnie.
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Bu en Ca mi no! To po zdro wie nie to wa rzy szy ło nam przez ca -
łą piel grzym kę po Hisz pa nii i sły sze li śmy je za każ dym ra -
zem, gdy ko goś spo tka li śmy na tra sie. Ale od po cząt ku...

Rok te mu po ja wił się po mysł, by iść, ra zem z nim
wie le py tań – skąd, kie dy, jak, z kim, któ rą tra są, czy dam ra -
dę? W kwiet niu pa dła de cy zja, że idzie my w trzy oso by: Kin -
ga, Ma te usz i ja, na ta ki układ zgo dzi li się na si ro dzi ce, na -
wia sem mó wiąc bar dzo ich po dzi wiam, że nas pu ści li, bo
prze cież ma my do pie ro od 18 do 20 lat i du żo lu dzi uwa ża
nas jesz cze za dzie cia ki. To po ka za ło, ja kie na si ro dzi ce ma -
ją do nas za ufa nie. Wra ca jąc do te ma tu po usta le niu eki py
wy bra li śmy tra sę, Ca mi no del Nor te. Oso by, któ re ją prze -
szły mó wią, że trud na, ale wi do ki ślicz ne. Pa trząc na ma pę
stwier dzi li śmy, że na sze wę dro wa nie za cznie my od miej sco -
wo ści Gi jon, nie da le ko lot ni ska i nad oce anem. Te raz tyl ko
ku pić bi le ty lot ni cze, spa ko wać się, za ła twić ubez pie cze nie
i w dro gę.

Przed wy jaz dem po pro si li śmy księ ży i zna jo mych,
aby na pi sa li nam li sty – przez nas na zy wa ny „prze no śny
ksiądz”. Mia ła to być pew ne go ro dza ju kon fe ren cja na da ny
dzień, ta kie sło wo na dziś, for ma i te mat do wol ny. Li sty te
póź niej w cza sie dro gi co dzien nie czy ta li śmy. Każ de go dnia
dzię ki te mu szła z na mi jesz cze jed na oso ba – au tor da ne go
li stu.

Co do po dró ży, wy ru szy li śmy 2 lip ca z lot ni ska 
w Gdań sku, po że gna ła nas tam ro dzi na i zna jo mi. Póź nym
wie czo rem wy lą do wa li śmy w Bar ce lo nie, gdzie spę dzi li śmy
ca ły na stęp ny dzień. Mia sto zwie dzi li śmy pie szo, wy szło nie -
co po nad 20 km, zo ba czy li śmy wie le cie ka wych miejsc. Nad
mo rzem, po tym jak nie spo dzie wa nie fa le za ata ko wa ły na sze
bu ty, usie dli śmy, że by się wy su szyć i od mó wi li śmy ko ron -
kę. Na stęp nie obiad i do ho ste lu, po dro dze we szli śmy do
ko ścio ła, by się chwil kę po mo dlić I na tra fi li śmy na ad o ra cję
Naj święt sze go Sa kra men tu, był aku rat pierw szy czwar tek
mie sią ca. Wie czo rem obej rze li śmy po kaz ma gicz nej fon tan -
ny, a na stęp ny dzień za czął się już o 4 ra no po dró żą na lot ni -
sko. Nie obe szło się nie ste ty bez przy gód z kie szon kow ca mi
i wi zy ty na po li cji, aby zgło sić kra dzież apa ra tu fo to gra ficz -
ne go. Ra dzę do brze pil no wać wszyst kich rze czy, tym bar -
dziej jak ma się spo ro ba ga żu. Wy lą do wa li śmy w Ovie do,
stam tąd au to bu sem po je cha li śmy do Gi jon. Zna leź li śmy al -
ber gue, czy li ta kie schro ni sko dla piel grzy mów, zo sta wi li -
śmy ba ga że i po je cha li śmy do cen trum. Ode bra li śmy w in -
for ma cji tu ry stycz nej Cre den cial del pe re gri ne, czy li pasz -
port piel grzy ma. Póź niej co dzien nie zbie ra li śmy do nie go
pie cząt ki z tra sy. Ku pi li śmy też i przy cze pi li śmy do ple ca -
ków mu szel kę, sym bol, po któ rym po zna je się piel grzy mów
na Ca mi no. Dro go wska za mi na tra sie rów nież są mu szel ki -
na ma lo wa ne na ta blicz kach al bo cha rak te ry stycz ne żół te
strzał ki. War to za brać ze so bą ma pę tra sy, lecz nie moż na
wie rzyć w od le gło ści tam na pi sa ne, bo są tyl ko orien ta cyj ne
i czę sto róż nią się na wet o kil ka ki lo me trów. Przy dat ne są
też wy kre sy wy so ko ścio we, że by przy go to wać się na wę dro -
wa nie po gó rach al bo pła skim te re nie. My szli śmy po róż -
nych ścież kach, as fal tem, pia skiem, gó ra mi, la sa mi, wzdłuż
oce anu, zda rzy ło się prze cho dzić przez rzecz kę czy las bam -

bu so wy, co chy ba naj bar dziej nas za sko czy ło. Mi ja li śmy ma -
łe wio ski, opusz czo ne do my, ale i dość du że mia stecz ka. Co -
dzien nie po dro dze prze cho dzi li śmy ko ło kil ku ka pli czek 
i ko ściół ków, ale za wsze nie ste ty by ły za mknię te, otwie ra ne
są tyl ko na czas Mszy Świę tej al bo róż ne go ro dza ju na bo -
żeństw. Za wsze jak by ła oka zja, uczest ni czy li śmy w Eu cha -
ry stii.

Pod czas tra sy du żo roz ma wia li śmy, cza sa mi śpie -
wa li śmy, wy głu pia li śmy się, nie za bra kło też cza su na wspól -
ną mo dli twę, ró ża niec, ko ron kę, ale i chwi lę dla sie bie. Zda -
rza ły się od cin ki, gdzie szli śmy w cał ko wi tej ci szy. Czę sto
nie by ło ła two iść z cięż kim ple ca kiem na ple cach, do ku cza -
ją cy mi ścię gna mi czy bo lą cy mi mię śnia mi, a deszcz czy
słoń ce wca le nie po ma ga ły. Ro bi li śmy wte dy po sto je, a na
nich obo wiąz ko wo coś je dli śmy, by uzu peł nić to, co zdą ży li -
śmy spa lić. Na sze me nu nie by ło roz bu do wa ne, du uuużo
wo dy, ba giet ka, ser, szyn ka al bo se rek do sma ro wa nia, ba -
to nik zbo żo wy, ba becz ki „mag da len ki”. Cza sa mi szli śmy
zjeść coś w ba rze al bo go to wa li śmy spa ghet ti. Co dzien nie
też za trzy my wa li śmy się na café con le che, czy li ka wę z mle -
kiem, aby wy pić coś cie płe go. Spo ty ka li śmy wie lu lu dzi róż -
nych na ro do wo ści, w tym tak że Po la ków. Po zna li śmy Olę 
i Piotr ka, mał żeń stwo z Lu bli na. Spę dza li oni swój mie siąc
mio do wy na Ca mi no ra zem piel grzy mu jąc. Prze ko na li śmy
się ja ki świat jest ma ły, w wę dro wa niu to wa rzy szy ły nam
cza sa mi Ju sty na i Emi lia, dwie stu dent ki z Gdy ni, a w pol -
skim al ber gue wo lon ta riusz ką by ła mo ja na uczy ciel ka an -
giel skie go z gim na zjum, któ ra przy je cha ła tu na 3 ty go dnie.

W cza sie na szej po dró ży mie li śmy jesz cze wie le cie -
ka wych przy gód, o któ rych by by ło moż na pi sać i pi sać…
Nie ste ty jest tu taj za ma ło miej sca.

W Mon te do Go zo, oko ło 6 km od San tia go, znaj du -
je się pol skie al ber gue pro wa dzo ne przez księ dza Po la ka.
Mi ło by ło po 3 ty go dniach bez pro ble mu do ga dać się z
wo lon ta riu sza mi Po la ka mi. (Hisz pa nie czę sto nie zna ją
na wet an giel skie go, nie wspo mi na jąc na wet o pol skim.
Wie le ra zy je dy nym spo so bem na do ga da nie się by ła roz -
mo wa na mi gi.)

WSPOMNIENIA

Buen Camino!

Szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela, zwany „Drogą św.
Jakuba”, oznaczony jest muszlami św. Jakuba.
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W pol skim al ber gue no co wa li śmy aż do cza su po wro tu do
do mu. 20 lip ca po przej ściu po nad 350 km w cią gu 16 dni,
do tar li śmy w koń cu do ce lu. Na ho ry zon cie po ja wi ła się zie -
lo na ta blicz ka z na pi sem San tia go de Com po ste la. Zro bi li -
śmy so bie przy niej pa miąt ko we zdję cie i ru szy li śmy w po -
szu ki wa niu ka te dry. O go dzi nie 12 uczest ni czy li śmy w uro -
czy stej Mszy Świę tej dla piel grzy mów. Na koń cu zo sta ło
roz pa lo ne wiel kie ka dzi dło, zwie dzi li śmy jesz cze ka te drę.
Resz tę dnia spę dzi li śmy spa ce ru jąc po mie ście i sie dząc na
pla cu pod ka te drą, wy pi su jąc pocz tów ki i od po wia da jąc na
smsy z po zdro wie nia mi. W po nie dzia łek po je cha li śmy 70
km do miej sco wo ści o na zwie Fi ster ra, le gen dar ne go koń ca
świa ta. Spo tka li śmy tam gru pę z Wro cła wia. Po krót kiej roz -
mo wie za pro si li nas do wspól ne go prze ży cia Eu cha ry stii.
Dla mnie oso bi ście by ła ona bar dzo wy jąt ko wa. Funk cję oł -
ta rza peł ni ła ska ła, sie dzie li śmy na kli fie, a w tle wi dać by ło

tyl ko bez kres oce anu, wiatr wiał dość sil nie. Po po łu dniu ze -
bra li śmy jesz cze mu szel ki na pla ży, aby po roz da wać je póź -
niej ja ko pa miąt ki zna jo mym i ro dzi nie i wró ci li śmy do
schro ni ska. Wto rek szyb ko mi nął na przy go to wa niach do
po dró ży, ostat nim spa ce rze po ulicz kach San tia go i roz mo -
wie z wo lon ta riu sza mi i in ny mi piel grzy ma mi. W śro dę ra no
wy lot, dzień w Bar ce lo nie, póź niej po wrót do do mu. O 1 w
no cy na lot ni sku przy wi ta ły nas na sze ro dzi ny. Piel grzym ka
do bie gła koń ca. Te go ty pu spę dze nie wa ka cji czy urlo pu po -
le cam każ de mu. Jest to ta kie stresz cze nie wszyst kie go, co
spo ty ka nas w co dzien nym ży ciu. Nie zbra kło cięż kich mo -
men tów, ale i wspa nia łych i szczę śli wych chwil. Pra wie mie -
siąc spę dzo ny idąc z ple ca kiem na ple cach da je du żo do my -
śle nia. Jest to uczu cie nie do opi sa nia…

Kinga, Ada i Mateusz

WSPOMNIENIA
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW

ROZRYWKA

WIERSZE

POŻEGNALNA  SONATA

Bezmiar  cierpienia
jednego  człowieka
tkliwie  dotyka  strun
w  tonacji  moll
z  nutą  rozpaczy
gra  sonatę  pożegnania
szukam  pociechy
ukrytej  gdzieś...
czekam
na  spokój,  nadzieję... 

Szczęść Boże  -  Grażyna Brylska

ROZWIĄZANIA ZE STRONY ROZRYWKI nr 60. Głosu Brata

Logogryf – hasło: NA URLOPIE NIE ZAPOMNIJ O BOGU
Krzyżówkeczka – hasło: PORANEK

Rebus – hasło: KOSZULE W KRATECZKI
Zagadka – kalambur: BOKSER

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła li:
Elżbieta Wiącek, Inge Łucja Czarniak, Bogdan Sprengel, Kazimiera Korzeniewska, Stanisława Tułowska.

Nagrodę otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Serdecznie gra tu lu je my!
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XIV PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATEMBLEWA

Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis” z autostopowiczami, którzy pojechali do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II.

GRZYBOBRANIE
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„Nikt nie ma więk szej mi ło ści od tej, 
gdy ktoś ży cie swo je od da je za przy ja ciół swo ich”

(J 15, 13)

Te mu ewan ge licz ne mu prze sła niu mi ło ści spro sta ło 11
sióstr na za re ta nek w No wo gród ku skła da jąc ofia rę swo je go
ży cia w za mian za oca le nie 120 osób i ich ka pe la na księ dza
Alek san dra Zien kie wi cza  prze zna czo nych do roz strze la nia
w okre sie hi tle row skie go ter ro ru.

Sio stry Zgro ma dze nia Naj święt szej Ro dzi ny z Na za -
re tu przy by ły do No wo gród ka w 1929 ro ku. Two rzy ły wspól -
no tę, któ ra opie ko wa ła się ko ścio łem, na ucza ła dzie ci i słu -
ży ła ca łej no wo gródz kiej spo łecz no ści, któ rą w tym cza sie
two rzy li Po la cy, Ży dzi, Ro sja nie, Bia ło ru si ni oraz po tom ko -
wie Ta ta rów. Wy buch dru giej woj ny świa to wej bar dzo
skom pli ko wał ży cie i dzia łal ność Za ko nu. W cza sie oku pa cji
so wiec kiej sio stry ży ły w roz pro sze niu. Wy rzu co ne z do mu
bo ry ka ły się z pro ble ma mi ży cia co dzien ne go. Po mi mo te -
go, trosz czy ły się o wy wie zio nych na Sy bir oko licz nych
miesz kań ców, or ga ni zo wa ły dla nich pacz ki żyw no ścio we.
Rów nież w okre sie oku pa cji nie miec kiej sio stry by ły osto ją
dla Po la ków – nie tyl ko przez gor li wą mo dli twę, ale tak że
dzia łal ność cha ry ta tyw ną.

W no cy z 17 na 18 lip ca 1943 ro ku Niem cy aresz to -
wa li 120 osób z za mia rem ich roz strze la nia. Sio stry na za re -
tan ki, chcąc te mu za po biec, zde cy do wa ły się na he ro icz ny
czyn – w za mian za oca le nie uwię zio nych - po sta no wi ły ofia -
ro wać wła sne ży cie. S. Stel la, prze ło żo na sióstr, po wie dzia ła
do ka pe la na, ks. Alek san dra Zien kie wi cza: „(...) je śli po -
trzeb na jest ofia ra z ży cia, nie chaj ra czej nas roz strze la ją ,
ani że li tych, któ rzy ma ją ro dzi ny – mo dli my się na wet o to”.
Gdy oka za ło się, że na li ście do aresz to wa nia znaj du je się ks.
Zien kie wicz, s. Stel la po wie dzia ła: „Ksiądz ka pe lan jest 
o wie le po trzeb niej szy na tym świe cie niż my, to też mo dli my
się o to, aby Bóg ra czej nas za brał niż księ dza, je śli po trzeb -
na jest dal sza ofia ra”. Proś ba na za re ta nek zo sta ła speł nio na.
Aresz to wa nym ka rę śmier ci za mie nio no na ro bo ty w Niem -
czech, a kil ku z nich na wet uwol nio no.

Wie czo rem 31 lip ca za kon ni ce otrzy ma ły we zwa nie
na ko mi sa riat ge sta po. Zgło si ło się 11 sióstr – a dwu na sta, s.
Mał go rza ta Ba naś, na po le ce nie s. Stel li po zo sta ła w klasz to -
rze, aby strzec ko ścio ła i opie ko wać się księ dzem. W nie -
dzie lę 1 sierp nia 1943 ro ku o świ cie, w le sie w od le gło ści 5
ki lo me trów od mia sta sio stry roz strze la no. By ły to: s. Stel la
– Ade la Mar do se wicz, lat 55, z oko lic Piń ska; s. Imel da – Ja -
dwi ga Żak, lat 51, z Oświę ci mia; s. Raj mun da – An na Ku ko -
ło wicz, lat 51, z Wi leńsz czy zny; s. Da nie la – Ele ono ra Jóź -
wik, lat 48, z Pod la sia; s. Ka nu ta – Jó ze fa Chro bot, lat 47, 
z zie mi Wie luń skiej; s. Ser gia – Ju lia Ra piej, lat 43, z oko lic
Grod na; s. Gwi do na – He le na Cierp ka, lat 43, z Po znań skie -
go; s. Fe li cy ta – Pau li na Bo ro wik, lat 37, z Pod la sia; s. He lio -
do ra – Le oka dia Ma tu szew ska, lat 37, z Po mo rza; s. Ka ni zja
– Eu ge nia Mac kie wicz, lat 39, z Su wałk; s. Bo ro mea – We -

ro ni ka Na rmon to wicz, lat 27, z oko lic Grod na. W mo gi le
obok sióstr spo czął chło piec, któ ry ją wy ko pał. Roz strze la no
też świat ka eg ze ku cji.

Sio stra Mał go rza ta od szu ka ła grób i aż do śmier ci
opie ko wa ła się nim. Dba ła o ko ściół far ny w okre sie, gdy był
po zba wio ny opie ki ka pła na. Oca li ła świą ty nię przed za ję -
ciem jej na ce le świec kie. Prze wod ni czy ła mo dli twom wier -
nych, ka te chi zo wa ła i apo sto ło wa ła. Na zy wa no ją „Straż nicz -
ką No wo gródz kiej Fa ry”. Zmar ła w 1966 ro ku. Obec nie trwa
jej pro ces be aty fi ka cyj ny.

Wszy scy, za któ rych sio stry od da ły ży cie, po wró ci -
li do swych ro dzin. Ksiądz Alek san der Zien kie wicz unik nął
tak że śmier ci i przez wie le lat dusz pa ste rzo wał we Wro cła -
wiu, gdzie zmarł w 1995 ro ku.

19 mar ca 1945 ro ku eks hu mo wa no cia ła Mę czen nic
i po cho wa no je w gro bie obok fa ry. 27 wrze śnia 1991 ro ku
szcząt ki sióstr prze nie sio no do gro bow ca w ka pli cy Mat ki
Bo żej No wo gródz kiej. 5 mar ca 2000 ro ku Oj ciec Świę ty Jan
Pa weł II be aty fi ko wał 44 mę czen ni ce i mę czen ni ków, któ rzy
za wia rę Chry stu so wą prze la li krew i są dla chrze ści jan
świad ka mi mi ło ści. Wśród bło go sła wio nych by ły: sio stra
Ma ria Stel la i 10 jej To wa rzy szek. W ho mi lii be aty fi ka cyj nej
Oj ciec Świę ty po wie dział: „Je ste ście naj cen niej szym dzie -
dzic twem Zgro ma dze nia Naj święt szej Ro dzi ny z Na za re tu –
sióstr na za re ta nek. Je ste ście dzie dzic twem ca łe go Ko ścio ła
Chry stu so we go po wszyst kie cza sy”.

Śle dząc hi sto rię he ro icz ne go czy nu no wo gródz kich
na za re ta nek, moż na za dać so bie py ta nie: dla cze go roz strze -
la no nie win ne i bez bron ne sio stry? Czy bez bron ne ? Prze -
ciw nik zda wał so bie spra wę jak groź ną bro nią jest si ła du -
cho wa, któ ra przy no si lu dziom po krze pie nie i na dzie ję na
prze trwa nie. W ta ką broń uzbro je ni by li rów nież św. Mak sy -
mi lian Kol be i bł. ks. Je rzy Po pie łusz ko.

Na pod sta wie ma te ria łów za miesz czo nych 
w In ter ne cie opra co wał Sta ni sław Ma zu rek         

B³ogos³awione mêczennice z Nowogródka
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ruiny zamku Mendoga, w tle widnieje nowogródzka fara 
– kościół pw. Przemienienia Pańskiego
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

B³ogos³awione mêczennice z Nowogródka
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WSPOMNIENIA

Dzi siaj, w do bie co raz częst szych prze śla do wań chrze ści jan
i za gro że nia po ko ju na ca łym już nie mal świe cie, wie le osób
wie rzą cych kie ru je swo je kro ki do bo śniac kie go Me dju gor -
je, gdzie Mat ka Bo ska ob ja wi ła się po raz pierw szy 25
czerw ca 1981 sze ściu mło dym miesz kań com tej miej sco wo -
ści, prze ka zu jąc im orę dzie po ko ju Swo je go Sy na. 

Naj licz niej sze gru py wier nych z wie lu kon ty nen -
tów przy by wa ją do Me dju gor je oczy wi ście w rocz ni cę ob ja -
wień oraz pod czas Fe sti wa lu Mło dych na po cząt ku sierp nia
każ de go ro ku, ale miej sce to przy cią ga tłu my wier nych tak -
że przez ca ły rok, co wi dać głów nie pod czas co dzien nych
wie czor nych mo dlitw przed oł ta rzem po lo wym na wiel kim
pla cu za miej sco wym ko ścio łem pa ra fial nym. Mo dli twy roz -
po czy na ją się od od ma wia nia ta jem nic ra do snych i bo le -
snych Ró żań ca Świę te go (prze ry wa ne są tyl ko na kil ka mi -
nut ok. godz. 18.40, po nie waż wte dy wła śnie ma ją miej sce
co dzien ne ob ja wie nia wspo mnia nym już wcze śniej oso -
bom). O go dzi nie 19.00 roz po czy na się Msza Św., po któ rej
świę co ne są de wo cjo na lia i od ma wia na jest mo dli twa 

o zdro wie du szy i cia ła oraz ta jem ni ce chwa leb ne. W za leż -
no ści od dnia ty go dnia na stę pu je po tem Ad o ra cja Eu cha ry -
stycz na lub Ad o ra cja Krzy ża. Przez ca ły czas ist nie je moż li -
wość spo wie dzi św. we wszyst kich zna nych ję zy kach 
w kon fe sjo na łach w spe cjal nie do te go przy go to wa nych po -
ko ikach roz miesz czo nych po obu stro nach ko ścio ła. Spo -
wied ni kom i pe ni ten tom pa tro nu je św. Le opold, któ re go
po sąg stoi na dzie dziń cu ko ściel nym. 

W cią gu dnia gru py wier nych od ma wia ją Ró ża niec
przy pięk nie zdo bio nych ka plicz kach lub po cie ra ją chu s -
tecz ki cie czą (przy po mi na ją ca oso cze) wy do by wa ją cą się
nie ustan nie w po sta ci kro pe lek z pra we go ko la na 8-me tro -
wej, brą zo wej fi gu ry Chry stu sa Zmar twych wsta łe go nie -
opo dal pla cu ko ściel ne go. Wie le grup uda je się też na mo -
dli twę na jed ną z dwóch oko licz nych gór: Wzgó rze Ob ja -
wień (Pod brdo) oraz Gó rę Krzy ża (Križevac). Na zwa miej -
sco wo ści od da je jej ma low ni cze po ło że nie w gó rzy stym te -
re nie, gdyż w tłu ma cze niu na ję zyk pol ski ozna cza wła śnie
„Mię dzy gó rze” (chorw. me dju = mię dzy + gor je = gó ry). 

Idąc po ska li stym wzgó rzu Pod brdo od ma wia się
ta jem ni ce Ró żań ca Świę te go, a na sty ku wszyst kich trzech
je go czę ści, bę dą cym jed no cze śnie miej scem pierw szych
ob ja wień Mat ki Bo skiej, stoi bia ła fi gu ra Ma ryi. War to przy
oka zji wspo mnieć, że zna ny z wie lu ob raz ków wi ze ru nek
Mat ki Bo skiej Kró lo wej Po ko ju nie przed sta wia tak na -
praw dę fi gu ry Ma ryi z ko ścio ła w Me dju gor je, lecz fi gu rę
Ma ryi z po bli skie go ko ścio ła w Ti ha li nie, gdyż to ona wła -
śnie jest po noć naj bar dziej po dob na do sa mej Mat ki Bo -
skiej, któ ra uka za ła się w Me dju gor je w 1981 ro ku. Wspi na -
jąc się na to miast na rów nie ska li ste, a do te go bar dzo stro -
me wzgó rze Križevac, od pra wia na jest Dro ga Krzy żo wa,
któ ra pro wa dzi do bia łe go krzy ża na sa mym szy cie gó ry. 

Me dju gor je jest tak że swo istą ba zą wy pa do wą dla
wy cie czek do wie lu cie ka wych miejsc, pod czas któ rych
czę sto i na wet wie lo krot nie w cią gu dnia prze kra cza się
gra ni cę chor wac ko -bo śniac ką. W sa mej Bo śni, nie da le ko
Me dju gor je, war to wy ką pać się pod uro kli wy mi wo do spa -
da mi Kra vi ce, a w są sied niej Her ce go wi nie zo ba czyć ma -
low ni czo po ło żo ne mia stecz ko Mo star, na któ re go za byt ko -
wych bu dow lach do dziś jesz cze wid nie ją śla dy po okrut nej
woj nie bał kań skiej. W Chor wa cji zwie dzić moż na na to miast
za byt ko we mia sto por to we Du brow nik, cał kiem słusz nie
zwa ne per łą Ad ria ty ku, a tak że za żyć ką pie li mor skiej i sło -
necz nej na prze pięk nej Ri wie rze Ma kar skiej.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

PS. Wa ty kan nie za twier dził jesz cze ofi cjal nie Me dju gor je
ja ko miej sca ob ja wień, po nie waż ob ja wie nia te wciąż tam
trwa ją. Ma ją po dob no za koń czyć się wraz z ujaw nie niem
świa tu wszyst kich 10 ta jem nic, co ma na stą pić na Pod brdo
w obec no ści fran cisz ka ni na, o. Pe ta ra Lju bičića. Zwa żyw -
szy jed nak na je go le ci wy wiek, moż na spo dzie wać się, że
wy da rzy się to jesz cze za ży cia wie lu z nas… 

Matka Boska z Medjugorie 
– Królowa Pokoju

Matka Boska z kościoła w Tihalinie 
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WSPOMNIENIA

Msza św. w Medjugorje Matka Boska z kościoła w Medjugorje 

Krzyż na szczycie góry Križevac 

Dubrownik - perła Adriatyku (Chorwacja) Figura św. Leopolda 

Widok na Medjugorje z góry Wodospady Kravice (Bośnia)
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WRZEŚNIOWY WIECZÓR MODLITWY MŁODYCH

Po wa ka cyj nej prze rwie, roz po czę ły się co mie -
sięcz ne spo tka nia mło dzie ży z ca łej die ce zji. 

Wrze śnio wy Wie czór Mo dli twy Mło dych od był się
w Pią tek, 19 wrze śnia w pa ra fii św. Mi ko ła ja w Gdy ni -Chy -
lo ni. W tym mo dli tew nym wy da rze niu nie mo gło za brak nąć
tak że i nas – mło dzie ży z Dusz pa ster stwa Mło dych „Lux
Cor dis”. 

Wie czór Mo dli twy Mło dych to pięk na ini cja ty wa
gdzie mło dzie lu dzie mo gą na mo dli twie do świad czyć dzia -
ła nia Du cha Świę te go oraz po dzie lić się świa dec twem swo -
jej wia ry. Na stęp ne spo tka nie od bę dzie się w paź dzie rni ku 
w pa ra fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła w So po cie. 

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!
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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 upro sze nie
łask: zdro wia, wia ry i mi ło ści oraz prze mia ny ser ca dla Ma ry li 
i Mę ża – Jo asia.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wsta wien nic -
two u Bo ga i upro sze nie łask zdro wia, wia ry, ra do ści, opie ki i po -
mo cy Bo żej dla ko cha nej ma mu si Ani – cór ka Asia.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o upro sze nie
łask: wia ry, mi ło ści i czy sto ści w ser cu, uwol nie nia od zła i na ło -
gów, opie ki i po mo cy Bo żej dla Pio tra i Ada ma – Jo asia. Dzię ku ję.

• 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 środ ki do ży cia
dla An ny, Pio tra, Jo 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 oraz za pa nie i pa nów sprzą ta ją cych
nasz ko ściół .

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za po moc oraz pro szę o dal szą
Two ją opie kę - Two ja czci ciel ka.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się za na szą pa ra fią 
u Bo ga - 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 prze by wa ją cą na wa ka cjach. Wy pra szaj
nam mi łość i mą drość, od wa gę w peł nie niu Bo żej wo li.

• Świę ty Przy ja cie lu, Po cie szy cie lu w smut kach, nasz ko cha ny św.
Bra cie Al ber cie - w siód mą rocz ni cę Chrztu Świę te go Oleń ki pro -
szę za przy czy ną Mat ki Naj święt szej i Two ją, Bra cie Al ber cie, o po -
trzeb ne ła ski dla niej i wszyst kich mo ich bli skich, a dla zmar łych 
o po kój du szy.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o udzie le nie wspar cia w trud nej
spra wie - o do brych lu dzi o wraż li wym ser cu.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy pra szasz:
za po pra wę mo je go zdro wia, o któ re da lej pro szę. Pro szę tak że za
Two im wsta wien nic twem o zdro wie dla Zo fii i Wa len ty ny, o świa -
tło Du cha Świę te go w przy go to wa niu do Sa kra men tu Po ku ty, o mi -
ło sier dzie dla naj bliż szych, któ rzy wczo raj nie uczest ni czy li we
Mszy Świę tej. Pro szę za mo je cór ki i o szczę śli wą po dróż. Pa tro nie
nasz, Św. Al ber cie, miej nas w swo jej opie ce.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wia rę, dar mo -
dli twy, o mi łość w ser cu, uwol nie nie od na ło gów i po moc Bo żą dla
Pio tra i Ada ma.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę mi ło ści, jed no ści i Bo że -
go bło go sła wień stwa dla na szych ro dzin.

• Świę ty i ko cha ny Bra cie Al ber cie, Ty wszyst ko wiesz. Po wie -
rzam Ci mo je ży cie, mo ich bli skich i dzię ku ję za nich Bo gu. Bło go -
sław ro dzi nie i uproś po kój zmar łym.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc oraz dzię ku ję za wspar -
cie w trud nej sy tu acji.

• Dro gi Bra cie Al ber cie, po le cam Ci mo ich bli skich z ro dzi ny. Pro -
szę o umoc nie nie dla nas nie ro ze rwal nym wę złem  mi ło ści. Bła -
gam po kor nie o mo dli twę wsta wien ni czą, o wyj ście z bie dy i zjed -
no cze nie z Pa nem Bo giem.

• 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 oraz o no we
po wo ła nia do ka płań stwa i ży cia kon se kro wa ne go z na szej pa ra fii.

• 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 
i wszyst kich, któ rzy wspie ra ją nas swo ją mo dli twą.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, po le cam Ci na dal trud ne spra wy w ro dzi -
nie i zmar łych.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, po le ca my Ci spra wę po ko ju na Ukra inie
i w Zie mi Świę tej.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę za Two im wsta wien nic twem o ła ski
Bo że dla Mar ci na, któ ry po ma ga bied nym - Two ja czci ciel ka

• 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, wy pra szaj u Je zu sa po trzeb ne ła ski, opie -
kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień i peł nię Bo żych da rów oraz sku tecz -
ną po moc w pra cy dusz pa ster skiej dla na szych księ ży oraz dla ks.
Pro bosz cza.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się mo imi bli ski mi. Po le -
cam Ci wszyst kie trud ne spra wy mo jej ro dzi ny. Pro szę za Agniesz -
kę i Łu ka sza, za Da riu sza i Je go bli skich.

• 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. Miej w opie ce dzie ci 
i mło dzież prze by wa ją cą na wa ka cjach.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po trzeb ne ła ski, da ry Du cha
Świę te go dla An ny.

• Świę ty Bra cie Al ber cie bła gam o wsta wien nic two za mną w in -
ten cji mo je go ślu bu i wspól ne go ży cia z mo im uko cha nym. Bła -
gam, ob darz mnie po trzeb ny mi ła ska mi, zmiękcz ser ce mo je go
uko cha ne go, po móż stać się do brą żo ną dla nie go - pa ra fian ka.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem oraz św.
Oj ca Pio otrzy mu ję wszel ką po moc oraz ła ski i zdro wie. Pro szę
wsta wiaj się za mną - Two ja czci ciel ka.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem pro szę 
w 39. uro dzi ny mo jej cór ki o po wie rze nie Bo gu jej ży cia i za ca łą ro -
dzi nę, by nie ule ga ła złu. Pro szę o uzdro wie nie re la cji, prze ba cze -
nie i do brą spo wiedź, a dla zmar łych o po kój du szy.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o bło go sła wień stwo Bo że, opie kę
Mat ki Naj święt szej dla An drze ja, Ka si, Na ta lii, Ma te usza i dziec ka,
któ re ma się na ro dzić oraz dla Ża ne ty, Krzy sia, Oli i ich ro dzi ców,
a tak że dla mnie o po trzeb ne ła ski. Pro szę też o po kój na świe cie.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, wia rę, mi łość, po -
moc pie nięż ną i od da le nie zła od Ani, Asi, Pio tra i Ada ma. Dzię ku ję.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę w in ten cji Oj ca Świę te go Fran -
cisz ka o wszel kie po trzeb ne ła ski w pro wa dze niu Ko ścio ła Świę te -
go dro ga mi wia ry.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o ra tu nek dla Ada ma, Ani,
Pio tra i Asi. Dzię ku ję.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc dla Ukra iny oraz dla
prze śla do wa nych chrze ści jan w Ira ku i we wszyst kich miej scach
na zie mi. Wy pra szaj u Bo ga ła skę po ko ju, dar mę stwa, mą dro ści
i prze mia nę serc dla rzą dzą cych.

• 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 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.
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Z ŻYCIA PARAFII
• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o uzdro wie nie re la cji mię dzy -
po ko le nio wych w li nii bab ci Emi lii - Asia.

• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie,  pro szę o uzdro wie nie mo ich
oczu - Asia.

• Pa tro nie na szej pa ra fii, pro szę Cię o bło go sła wień stwo, prze ba -
cze nie i po jed na nie w mo jej ro dzi nie.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, To bie po le cam roz wią za nie bar dzo trud -
nej spra wy w ży ciu Agniesz ki. Wsta wiaj się za nią 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. Miej w opie ce mo ją ro -
dzi nę.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę za wszyst kich od po czy wa -
ją cych na wa ka cjach, by by li wier ni Bo gu i nie za po mi na li o nie -
dziel nej Eu cha ry stii i co dzien nej mo dli twie.

PODZIĘKOWANIA
• Dzię ku ję Ci, Pa nie Je zu, za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta
za do bro dzie jów, przy ja ciół, za świę tość Oj ca Świę te go Ja na Paw ła
II i wie lu świę tych ka pła nów. Bło go sław im na każ dy dzień.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Mar ci na, któ ry po ma ga bied -
nym, za je go wraż li we ser ce – Two ja Czci ciel ka.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel ką po moc, któ rą otrzy -
mu ję, gdy pro szę Cie bie. Dzię ku ję - Two ja czci ciel ka.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję wszel kie ła ski i co dzien ne da -
ry. Pro szę o dal szą opie kę i bło go sła wień stwo w ro dzi nie oraz o po -
myśl ne roz wią za nie pew nych spraw. Świę ty Bra cie Al ber cie, proś
Je zu sa, by po sy łał swo je go Du cha do cho rych, uza leż nio nych, za -
gu bio nych, a zmar łym dał po kój du szy.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, przyj mij wdzięcz ność w imie niu mo im 
i bli skich me mu ser cu za ka pła nów, któ rych sta wiasz na na szej
dro dze, a szcze gól nie za na szych Księ ży Pro bosz czów. Pro szę dla
nich o wszel kie ła ski na każ dy dzień.

• 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 za wszel -
ką po moc i na dal pro szę o wspar cie od do -
brych lu dzi. Dzię ku ję za oso bę o wraż li wym
ser cu - Two ja czci ciel ka.

• 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.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go
ser ca za wszel kie ła ski, któ re nam wy pra -
szasz – za szczę śli wie prze ży te 24 la ta w
mał żeń stwie cór ki i zię cia oraz za mo je
zdro wie. Pro szę o zdro wie dla Zo si, Wa len -
ty ny, Ire ny i dla mnie. Pro szę, uproś mi ło -
sier dzie Bo że  dla naj bliż szych, któ rzy w tę
nie dzie lę nie uczest ni czy li we Mszy Świę tej
i nie god nie ją prze ży li. Nasz Pa tro nie, nie
opusz czaj nas.  

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję 
z ca łe go ser ca za każ dy dzień mo je go ży cia

i za bli skich, za mo je zdro wie fi zycz ne, o któ re da lej pro szę, za
szczę śli wy po wrót sy no wej z sy nem i wnucz ka mi z urlo pu. Pro szę
o wszel kie ła ski dla cór ki z zię ciem pod czas ich urlo pu i o świa tło
Du cha Świę te go dla na szych bra ci. Świę ty nasz Pa tro nie, wsta wiaj
się za na mi.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję. Wszyst ko Ci za wie rzam 
i pro szę o dal sze ła ski oraz bło go sła wień stwo Bo że w ro dzi nie.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za po moc za Two ją przy czy -
ną oraz za wsta wien nic two Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II i św. Oj ca
Pio - Two ja czci ciel ka.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję, że wspie rasz nas w trud no -
ściach i tro skach i że wsta wiasz się u Bo ga za na mi. Dzię ku ję Ci za
wszyst kich do bro dzie jów.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re nam
wy pra szasz u do bre go Bo ga i pro szę po móż mi wejść na dro gę wy -
peł nie nia obo wiąz ków sta nu. Orę duj rów nież za mo ją ma mą i du -
szą śp. ta ty.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za do brych lu dzi o wraż li -
wym ser cu - Two ja czci ciel ka.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re nam
wy pra szasz u do bre go Bo ga. Pro szę wy pra szaj świa tło Du cha
Świę te go dla na sze go Księ dza Pro bosz cza i ka pła nów z na szej pa -
ra fii. Do po móż mi w wy peł nie niu obo wiąz ków sta nu.

• Uwiel biam Cię, Je zu, za Świę te go Bra ta Al ber ta i za wszyst kie
da ry, za bli skich i wszyst kich, któ rych ko cha my, za krzy że i prze -
ciw no ści. Pro szę o Twe bło go sła wień stwo na każ dy dzień, a na de
wszyst ko o po kój na świe cie i w ser cu każ de go czło wie ka, 
o uśmiech na twa rzy każ de go dziec ka i po kój du szy dla zmar łych.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy pra szasz
– za opie kę i zdro wie. Pro szę, wstaw się za mo imi naj bliż szy mi 
o mi ło sier dzie dla tych, któ rzy nie uczest ni czy li w dniu wczo raj -
szym we Mszy Świę tej. Pro szę o świa tło Du cha Świę te go w ich ży -

ciu, pro szę o zdro wie dla sio stry, bra to -
wej i dla mnie. Świę ty nasz Pa tro nie, nie
opusz czaj nas.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła -
ski, któ re nam wy pra szasz. Dzię ku ję za
zdro wie, o któ re da lej pro szę, za szczę -
śli wy po wrót z urlo pu. Świę ty Bra cie Al -
ber cie, proś Pa na Je zu sa, by moi bli scy
uczest ni czy li w nie dzie lę we Mszy Świę -
tej.

PROŚBY DO ŚW. BRATA
ALBERTA ZA ZMARŁYCH
• 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, a szcze gól nie dla zmar łej Ja -
dwi gi.

• 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.

• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro -
szę o szczę ście wiecz ne dla ta tu sia,
babć, dziad ków i zmar łych z ro dzi ny.

S. Lidia

Tablica zamieszczona w Warszawie przy ul. Książęcej 6
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Ży cie w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym jest bar dzo
upo rząd ko wa ne. Mam tu na my śli pro gram dnia, bo w tym
przy pad ku mo że my o nim mó wić. Kle ry cy miesz ka ją w róż -
nych bu dyn kach a każ dy z nich ma swo ją na zwę. Jest „Akro -
pol”, któ ry jest obec nie naj star szą za miesz ka łą czę ścią se mi -
na rium przez kle ry ków, na stęp nie „Fa lo wiec” (na zwa po -
cho dzi o cza su w któ rym po wstał ten bu dy nek, na stęp nie
„Wer sal” i naj wy żej po ło żo ne skrzy dło „Olimp”. Wsta je my
ra no o 5:45 po czym o 6:15 za czy na ją się obo wiąz ko we mo -
dli twy w ka pli cy se mi na ryj nej. Jed nak nie są one wspól ne
dla wszyst kich. Pierw szy rok ma wła sną ka pli cę któ ra znaj -
du je się na „Wer sa lu”. Wszy scy po zo sta li kle ry cy włącz nie 
z dia ko na mi ma ją ka pli cę na „Fa low cu”, któ ra jest pod we -
zwa niem bł. Mę czen ni ków Gdań skich. Po mo dli twach na -
stę pu je roz my śla nie nad frag men tem Ewan ge lii prze zna czo -
nym na kon kret ny dzień. Roz my śla nie koń czy Heb do ma da -
riusz któ ry jest od po wie dzial ny za pro wa dze nie mo dlitw. Po
od mó wio nym Anie le Pań skim roz po czy na się Msza św. Po
niej jest śnia da nie, któ re jest je dy nym nie obo wiąz ko wym
po sił kiem w se mi na rium. Po śnia da niu o 8:15 roz po czy na ją
się wy kła dy. Przez pierw sze dwa la ta for ma cji kle ry cy stu -
diu ją Fi lo zo fię. Przez ko lej ne la ta Teo lo gię. Stu dia koń czy -
my eg za mi nem „Ex Uni ver sa” oraz obro ną pra cy ma gi ster -
skiej. Po za ję ciach zbie ra my się po now nie w ka pli cy do kład -
nie o 12:45 i roz po czy na my wspól no to we czy ta nie Pi sma św.
Jest Ono czy ta ne w ta ki spo sób by prze czy tać je ca łe tzn.
tam gdzie koń czy czy tać lek tor jed ne go dnia, na stęp ne go
dnia jest roz po czy na na lek tu ra wła śnie z te go miej sca. Na -
stęp nie scho dzi my na obiad. Po obie dzie w za leż no ści od
dnia ma my prze chadz kę czy li moż li wość wyj ścia po za mu ry
se mi na ryj ne (po nie dział ki, śro dy, czwart ki, so bo ty i nie dzie -
le) lub od by wa się sprzą ta nie w se mi na rium i pra ce w ogro -
dzie(wto rek i pią tek). Po prze chadz ce lub sprzą ta niu nad -
cho dzi czas na uki. Dzie li się on na stu dium ma łe (14:30 -
15:45) i na stu dium du że(16:00 - 18:30). Stu dium ma łe to
czas w któ rym mo że my pójść do bi blio te ki lub pra cow ni
kom pu te ro wej, po pra co wać w gru pie. Stu dium du że (ści słe)
jest cza sem in ten syw nej na uki pod czas któ re go kle ry cy za -
cho wu ją ci szę i sie dzą w swo ich po ko jach i się uczą. Po stu -
dium ści słym jest ko la cja. Po ko la cji jest czas re kre acji. Ma -
my róż ne moż li wo ści. Mo że my pójść na bo isko, si łow nię,
po grać w bi lard lub po oglą dać te le wi zję. Jed nak naj czę ściej
spo ty ka my się na wspól nych ka wach by po pro stu po ga dać.
W tym cza sie od by wa ją się też róż ne za ję cia tj. za ję cia chó -

ru, spo tka nia kół dusz pa ster skich (ko ła Ca ri tas, Ży we go Ró -
żań ca, Apo stol stwa Trzeź wo ści, dusz pa ster stwa dzie ci itd.),
kon fe ren cje asce tycz ne (w każ dy pią tek). Re kre acja koń czy
się o go dzi nie 21:00. Na tą go dzi nę wszy scy spo ty ka ją się w
ka pli cy na „Wer sa lu” (wraz z ro kiem pierw szym) na mo dli -
twach wie czor nych któ re koń czą się od czy ta niem Ewan ge -
lii na dzień ju trzej szy i oraz Ape lem Ja sno gór skim. Po mo -
dli twach jest wy sta wie nie Naj święt sze go Sa kra men tu do go -
dzi ny 22:00, nie jest ona obo wiąz ko wa. Je dy nie w pią tek ma
ona cha rak ter obo wiąz ko wy. Ca ły pią tek jest zresz tą w se mi -
na rium tro chę in ny niż in ne dni po nie waż wszyst kie mo dli -
twy są po ła ci nie oraz Msza św. jest od pra wia na po ła ci nie.
Od go dzi ny 21:00 w se mi na rium pa nu je Si len tium Sa crum -
Świę te Mil cze nie/Ci sza. W tym wła śnie mil cze niu po zwa la -
my Pa nu Bo gu mó wić do nas. Trwa ono do roz po czę cia
Mszy św. dnia na stęp ne go. O go dzi nie 22:30 jest ga sze nie
świa teł i spo czy nek noc ny.

diakon Maciej Silikowski

CODZIENNE ŻYCIE DIAKONA

Budynek „Falowiec”

Mała kaplica seminaryjna

Duża kaplica seminaryjnaWewnętrzy dziedziniec 
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Anna Maria Gutarowska 22.06.2014 r. 
Maja Zuzanna Gałat 22.06.2014 r. 
Alina Richter 22.06.2014 r. 
Ksawery Kalinowski 22.06.2014 r. 
Oliwia Anna Wielicka 13.07.2014 r. 
Adam Szulc 13.07.2014 r. 
Adam Tkaczyk 13.07.2014 r. 
Łucja Maria Kamińska 13.07.2014 r. 
Amelia Jankowska 13.07.2014 r. 
Michał Książczyk 13.07.2014 r. 
Wiktoria Filipek 13.07.2014 r. 
Amelia Konstancja Gabriel 27.07.2014 r. 
Pola Ejzyngier 27.07.2014 r. 
Adrianna Mech 27.07.2014 r. 
Hanna Anna Załoga 27.07.2014 r. 
Maja Anna Żmuda 27.07.2014 r. 
Sara Kucharz 24.08.2014 r. 
Nina Eisenberg 24.08.2014 r. 
Zuzanna Maria Krzyżyńska 7.09.2014 r. 
Nadia Łangowska 14.09.2014 r. 
Stanisław Ignacy Kabata 14.09.2014 r. 
Kornelia Kendra 14.09.2014 r. 
Laura Katarzyna Gallas 21.09.2014 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

50-lecie Sakramentu Małżeństwa

Gizela i Kazimierz Szachmytowski 4 maj
Zofia i Czesław Berk 17 maj
Janina i Wiesław Szymczak 24 maj
Eryka i Marian Garbowscy 15 czerwiec
Helena i Karol Grot 21 czerwiec
Urszula i Jan Duchnowscy 20 lipiec
Maria i Tadeusz Gowkielewiczowie 12 sierpnia
Marianna i Karol Orłowscy 15 sierpień
Gertruda i Antoni Kaim 22 sierpień 
Urszula i Edward Sygut 23 sierpień
Stanisława i Stanisław Grosińscy 7 wrzesień
Joanna i Marian Kleist 26 wrzesień
Ewa i Zygmunt Trella 5 październik

ROCZNICE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:

60-lecie Sakramentu Małżeństwa

Alicja i Mieczysław Myśliwiec 14 wrzesień
Janina i Bogusław Kuśmierscy 5 październik

ROCZNICE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:

Ś.p. Andrzej Kostka, lat 60, zm. 14.06.2014 r. 
Ś.p. Agela Wawrzyniak, lat 76, zm. 18.06.2014 r. 
Ś.p. Piotr Jarliński, lat 29, zm. 18.06.2014 r. 
Ś.p. Anna Studzińska, lat 76, zm. 27.06.2014 r. 
Ś.p. Jolanta Janiszewska, lat 67, zm. 3.07.2014 r. 
Ś.p. Jerzy Szymański, lat 71, zm. 3.07.2014 r. 
Ś.p. Józef Kazimierz Kwaśniewski, lat 86, zm. 8.07.2014 r. 
Ś.p. Jerzy Jungnikiel, lat 70, zm. 8.07.2014 r. 
Ś.p. Andrzej Tarasow, lat 71, zm. 9.07.20114 r. 
Ś.p. Zofia Konopka, lat 80, zm. 14.07.2014 r. 
Ś.p. Helena Elbicka, lat 81, zm. 16.07.2014 r. 
Ś.p. Jolanta Miloch, lat 45, zm. 16.07.2014 r. 
Ś.p. Aleksander Pyzowski, lat 78, zm. 17.07.2014 r. 
Ś.p. Zbigniew Skrzecz, lat 47, zm. 17.07.2014 r. 
Ś.p. Elżbieta Zając, lat 75, zm. 18.07.2014 r. 
Ś.p. Felicja Werbińska, lat 83, zm. 31.07.2014 r. 
Ś.p. Jadwiga Pisarska, lat 81, zm. 3.08.2014 r. 
Ś.p. Teresa Kozioł, lat 80, zm. 5.08.2014 r. 
Ś.p. Melania Hinc, lat 88, zm. 6.08.2014 r. 
Ś.p. Henryk Borkowski, lat 73, zm. 7.08.2014 r. 
Ś.p. Antoni Rozpierski, lat 95, zm. 7.08.2014 r. 
Ś.p. Alina Kulda, lat 48, zm. 10.08.2014 r. 
Ś.p. Wiesław Polinceusz, lat 78, zm. 10.08.2014 r. 
Ś.p. Franciszek Wagga, lat 72, zm. 12.08.2014 r. 
Ś.p. Jadwiga Paszkowska, lat 87, zm. 13.08.2014 r. 
Ś.p. Leonard Gałkowski, lat 79, zm. 14.08.2014 r. 
Ś.p. Helena Sztukowska, lat 86, zm. 16.08.2014 r. 
Ś.p. Danuta Łukaszuk, lat 82, zm. 22.08.2014 r. 
Ś.p. Andrzej Rogalko, lat 65, zm. 23.08.2014 r. 
Ś.p. Wojciech Hęś, lat 43, zm. 28.08.2014 r. 
Ś.p. Marianna Marciniak, lat 84, zm. 2.09.2014 r. 
Ś.p. Józefa Butajło, lat 91, zm. 4.09.2014 r. 
Ś.p. Teresa Sławińska, lat 57, zm. 4.09.2014 r. 
Ś.p. Władysława Raczyńska, lat 64, zm. 8.09.2014 r. 
Ś.p. Stanisław Kujałowicz, lat 75, zm. 12.09.2014 r. 
Ś.p. Czesław Sroczyński, lat 82, zm. 12.09.2014 r. 
Ś.p. Eryka Goyke, lat 83, zm. 14.09.2014 r. 
Ś.p. Eugeniusz Kędzia, lat 75, zm. 16.09.2014 r. 
Ś.p. Mirosław Tadeusz Górski, lat 54, zm. 17.09.2014 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Jarosław Beldziuk i Joanna Beldziuk z d. Szwarcbech 
28.06.2014 r. 

Robert Józef Wiśniewski i Agnieszka Monika Mądrzejewska
30.08.2014 r. 

Adam Baranowski i Agnieszka Iwona Stanisławska
20.09.2014 r. 
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Błogosławiona Karolina Kózkówna
dziewica i męczennica

Ka ro li na uro dzi ła się 
w pod tar now skiej wsi Wał -
Ru da 2 sierp nia 1898 r. ja -
ko czwar te z je de na ścior ga
dzie ci Ja na Kóz ki i Ma rii 
z do mu Bo rzęc kiej. Wzra -
sta ła w at mos fe rze ży wej 
i au ten tycz nej wia ry, któ ra
wy ra ża ła się we wspól nej
ro dzin nej mo dli twie wie -
czo rem i przy po sił kach, w
co dzien nym śpie wa niu Go -
dzi nek, czę stym przy stę po -
wa niu do sa kra men tów 
i uczest ni cze niu we Mszy,
tak że w dzień po wsze dni.
Ich ubo ga cha ta by ła na zy -
wa na "ko ściół kiem". Krew -
ni i są sie dzi gro ma dzi li się
tam czę sto na wspól ne czy -
ta nie Pi sma świę te go, ży -
wo tów świę tych i re li gij -
nych cza so pism.  

Ka ro li na od naj -
młod szych lat uko cha ła
mo dli twę i sta ra ła się wzra -
stać w mi ło ści Bo żej. Nie
roz sta wa ła się z otrzy ma -
nym od mat ki ró żań cem -
mo dli ła się nie tyl ko w cią -
gu dnia, ale i w no cy. We
wszyst kim by ła po słusz na
ro dzi com, z mi ło ścią i tro -
ską opie ko wa ła się licz nym
młod szym ro dzeń stwem. 

Do Pierw szej Ko -
mu nii św. przy stą pi ła w ro -
ku 1907 w Ra dło wie, a bierz mo wa na zo sta ła w 1914 r. Du ży wpływ
na du cho wy roz wój Ka ro li ny miał jej wuj, Fran ci szek Bo rzęc ki,
bar dzo re li gij ny i za an ga żo wa ny w dzia łal ność apo stol ską i spo łecz -
ną. Sio strze ni ca po ma ga ła mu w pro wa dze niu świe tli cy i bi blio te ki.
Pro wa dzo no tam kształ cą ce roz mo wy, śpie wa no pie śni re li gij ne 
i pa trio tycz ne, de kla mo wa no utwo ry wiesz czów. 

Ka ro li na by ła uro dzo ną ka te chet ką. Nie po prze sta wa ła
na tym, że po zna ła ja kąś praw dę wia ry lub usły sza ła waż ne sło wo;
za wsze spie szy ła, by prze ka zać je in nym. Ka te chi zo wa ła swo je ro -
dzeń stwo i oko licz ne dzie ci, śpie wa ła z ni mi pie śni re li gij ne, od ma -
wia ła ró ża niec i za chę ca ła do ży cia we dług Bo żych przy ka zań. By -
ła wraż li wa na po trze by bliź nich, chęt nie zaj mo wa ła się cho ry mi 
i star szy mi. W swo jej pa ra fii by ła człon kiem To wa rzy stwa Wstrze -

mięź li wo ści oraz Apo stol -
stwa Mo dli twy i Ar cy brac -
twa Wiecz nej Ad o ra cji Naj -
święt sze go Sa kra men tu.
Zgi nę ła w 17. ro ku ży cia -
18 li sto pa da 1914 ro ku, na
po cząt ku I woj ny świa to -
wej. Car ski żoł nierz upro -
wa dził ją prze mo cą i be -
stial sko za mor do wał, gdy
bro ni ła się, pra gnąc za cho -
wać dzie wic two. Po kil ku -
na stu dniach, 4 grud nia
1914 r., w po bli skim le sie
zna le zio no jej zma sa kro wa -
ne cia ło. Tra ge dia jej
śmier ci nie mia ła świad -
ków.

Po grzeb spra wo wa -
ny w nie dzie lę 6 grud nia
1914 r. zgro ma dził po nad 
3 ty sią ce ża łob ni ków i był
wiel ką ma ni fe sta cją pa trio -
tycz no -re li gij ną oko licz nej
lud no ści, któ ra prze ko na -
na by ła, że uczest ni czy 
w po grze bie mę czen ni cy.
Tak roz po czął się kult Ka -
ro li ny. 

10 czerw ca 1987 r.
w Tar no wie św. Jan Pa weł
II be aty fi ko wał Ka ro li nę.
W cza sie Mszy be aty fi ka -
cyj nej po wie dział: „Świę ci
są po to, aże by świad czyć 
o wiel kiej god no ści czło -
wie ka. Świad czyć o Chry -

stu sie ukrzy żo wa nym i zmar twych wsta łym dla nas i dla na sze go
zba wie nia - to zna czy rów no cze śnie świad czyć o tej god no ści, ja ką
czło wiek ma wo bec Bo ga. Świad czyć o tym po wo ła niu, ja kie czło -
wiek ma w Chry stu sie". Uro czy stym roz po czę ciem kul tu bł. Ka ro -
li ny by ła trans lo ka cja re li kwii - prze nie sie nie trum ny z przed sion -
ka ko ścio ła i zło że nie jej w sar ko fa gu pod men są głów ne go oł ta rza
jej pa ra fial ne go ko ścio ła. 

Bł. Ka ro li na Kóz ków na jest pa tron ką Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia Mło dzie ży (KSM) i Ru chu Czy stych Serc. W iko no gra fii
przed sta wia na jest z pal mą w rę ce.

za stroną in ter ne to wą: Li tur gią Go dzin

100-LECIE MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
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AKTUALNE PRACE BUDOWLANE W KOŚCIELE 


