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POŒWIÊCENIE KAPLICY W KLASZTORKU

Sierpień 2003 r. Prace wykończeniowe w Kaplicy.

16.11.2003 r. Ks. Proboszcz odprawia Mszę św. dziękczynną w intencji
budowniczych Klasztorku.

16.11.2003 r. Uczestnicy Mszy św. dziękczynnej. 

15.11.2003 r. Podziękowanie składają siostry Betanki z Matką Generalną
i Przełożoną. 

15.11.2003 r. Ks. Proboszcz wita przybyłych gości.

15.11.2003 r. Pierwsza Msza św. w Kaplicy Chrystusa Króla. 

15.11.2003 r. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski święci Kaplicę w Klasztorku.
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Kilka s³ów od Ksiêdza Proboszcza

(...) 
2. Ele men ty chrze ści jań skie go świę to wa nia

Au striac ki li tur gi sta pi sał przed la ty: „Jak o oł ta rzu
moż na po wie dzieć, że jest on ka wał kiem zie mi, któ ry zwra -
ca się ku nie bu, tak o świę cie moż na po wie dzieć, że jest to
od ci nek cza su, któ ry spo ty ka się z wiecz no ścią” (Jo sef An -
dre as Jung mann). Przy ob cho dze niu świę ta usta ją wy si łek,
pra ca, a czło wiek ma czas dla Bo ga oraz dla sie bie. Ozna ka -
mi świę ta są świą tecz ne sza ty, za ba wa, mu zy ka i śpiew. Nie -
ste ty bar dzo czę sto dzi siej szy czło wiek, jak ostrze ga Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II w ad hor ta cji „Ko ściół w Eu ro pie“, na -
wet je śli się od święt nie ubie rze, już nie po tra fi świę to wać.
Sta raj my się wła ści wie prze ży wać na sze świę ta, ob chodź my
je we wspól no cie ro dzin nej i pa ra fial nej. 

Wier ni od wie ków wy róż nia li wśród dni li tur gicz -
nych ta kie, któ re ob cho dzo ne by ły nie tyl ko w ko ście le, ale
tak że po za nim. Te dni na zwa no świę ta mi na ka za ny mi i by -
ły one dnia mi wol ny mi od pra cy. Głów ny mi ele men ta mi
każ de go świę ta na ka za ne go by ły i są udział w Eu cha ry stii
oraz po wstrzy ma nie się od prac nie ko niecz nych. Przy po -
mniał to pa pież Jan Pa weł II w li ście apo stol skim „Dies Do -
mi ni“ w 1998 r. i w en cy kli ce „Ec c le sia de Eu cha ry stia“ i
ogło szo nej w Wiel ki Czwar tek te go ro ku. 
3. Prze pi sy Ko ścio ła do ty czą ce świę to wa nia

W spra wie ob cho dów ro ku li tur gicz ne go i w spra -
wie świąt na ka za nych Ko ściół na ucza ją cy wy dał sze reg za -
rzą dzeń. Skró to wo są one ze bra ne w pię ciu przy ka za niach
ko ściel nych. Ak tu al na ich wer sja za twier dzo na dla Pol ski
przez Kon gre ga cję Na uki Wia ry ma na stę pu ją ce brzmie nie: 
a. W nie dzie lę i świę ta na ka za ne uczest ni czyć we Mszy
świę tej i po wstrzy mać się od prac nieko niecz nych. 
b. Przy naj mniej raz w ro ku przy stą pić do sa kra men tu po ku ty. 
c. Przy naj mniej raz w ro ku, w okre sie wiel ka noc nym, przy -

jąć Ko mu nię Świę tą. 
d. Za cho wy wać na ka za ne po sty i wstrze mięź li wość od po -
kar mów mię snych, a w okre sach po ku ty po wstrzy my wać
się od udzia łu w za ba wach. 
e. Trosz czyć się o po trze by wspól no ty Ko ścio ła. 
Pierw sze przy ka za nie ko ściel ne mó wi o świę tach na ka za -
nych. W cią gu wie ków zmie nia ła się ich licz ba. Wier ni
w róż nych kra jach ob cho dzą ich mniej lub wię cej. W nie -
któ rych kra jach pew ne świę ta zo sta ły za zgo dą Sto li cy Apo -
stol skiej prze nie sio ne na nie dzie lę. W Pol sce w okre sie ko -
mu ni zmu nie któ re świę ta na ka za ne sta ły się dnia mi pra cy.
Mó wi ło się o tak zwa nych świę tach znie sio nych. Po wo do -
wa ło to u wier nych wąt pli wo ści su mie nia, a pra ca w te dni
nie jed no krot nie wręcz unie moż li wia ła świę to wa nie wiel -
kich wy da rzeń zbaw czych. Dla te go Bi sku pi pol scy, kie ru -
jąc się prze pi sa mi li tur gicz ny mi Ko ścio ła i ma jąc na uwa dze
do bro du cho we wier nych, po sta no wi li pro sić Sto li cę Apo -
stol ską o prze nie sie nie uro czy sto ści Wnie bo wstą pie nia
Pań skie go na 7 nie dzie lę Wiel ka no cy oraz o to, by ze wzglę -
du na dni ro bo cze świę ta mi na ka za ny mi nie by ły w Pol sce:
uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia Najśw. Ma ryi Pan ny,
uro czy stość świę te go Jó ze fa oraz uro czy stość świę tych
Apo sto łów Pio tra i Paw ła. 

Kon gre ga cja ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra -
men tów w dniu 4 mar ca 2003 r. wy da ła dla Pol ski de kret po -
zwa la ją cy na wspo mnia ne zmia ny, zaś Ze bra nie Ple nar ne
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski w dniu 12 mar ca 2003 r. po -
sta no wi ło, by te zmia ny obo wią zy wa ły od 30 li sto pa da te go
ro ku. Je dy nym świę tem na ka za nym ob cho dzo nym w dniu
pra cy po zo sta je uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go (Trzech
Kró li). Bi sku pi wy ra ża ją na dzie ję, że na dej dzie ta ki czas,
kie dy to waż ne Świę to sta nie się dniem wol nym od pra cy. 

Po uwzględ nie niu omó wio nych zmian, świę ta mi

List Episkopatu Polski na temat przykazañ
koœcielnych

Już tak niewiele dni pozostało do wyczekiwanych – jak co roku – Świąt Bożego Narodzenia. Roraty,
Adwentowe Rekolekcje czynią ten czas niezwykłym, przedświąteczna bieganina zaś staje się coraz bardziej
uciążliwa dla nas wszystkich. Listy zakupów, kolejnych spraw do załatwienia... oby o czymś nie zapomnieć.
Czy na pewno będziemy dobrze przygotowani na powitanie Chrystusa? – tak sobie myślałem na półmetku
Adwentu.

Dziś, kiedy radość betlejemska zagościła w naszych domach, warto odpowiedzieć sobie na to pytanie. 
Życzę z całego serca moim Drogim Parafianom, aby adwentowe przemyślenia pozwoliły jeszcze bardziej cieszyć
się Narodzeniem Chrystusa, który przynosi pokój ludziom dobrej woli. Niech Boża moc uczyni nas otwartymi
na drugiego człowieka, byśmy, bezinteresownie rozdając „ziarna” dobroci, czynili nasz świat przyjaźniejszym.

W rodzinnych domach  nie zapominajmy też o wyrozumiałości, a przede wszystkim o miłości, która
zawsze, w sposób niezwykły, dodaje siły i pomaga rozwiązywać trudności.

Świątecznie pozdrawiając
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk
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LIST EPISKOPATU POLSKI

w pią tek do ma ga się od ka to li ka pod ję cia in nych form po -
ku ty. Po wstrzy my wa nie się od za baw obo wią zu je we
wszyst kie piąt ki i w cza sie Wiel kie go Po stu. Przy po mi na my
w ten spo sób wszyst kim uczest ni kom za baw oraz tym, któ -
rzy je or ga ni zu ją, by usza no wa li dni po ku ty, a zwłasz cza
czas Wiel kie go Po stu. 

Pią te przy ka za nie ko ściel ne przy po mi na, by trosz -
czyć się o po trze by wspól no ty Ko ścio ła. Dzię ku je my wier -
nym za zro zu mie nie tych po trzeb i za ofia ry skła da ne na po -
trze by Ko ścio ła. 
Wy ja śnia jąc obec ne sta no wi sko w spra wie przy ka zań ko -
ściel nych, ma my na dzie ję, że przy czy ni się to do więk szej
przej rzy sto ści, a w kon se kwen cji do kształ to wa nia spo ko ju
su mie nia, któ ry nie jed no krot nie za kłó ca ły py ta nia o przy -
czy nę uspra wie dli wia ją cą nie obec ność na Eu cha ry stii
w dni, w któ re obo wią zu je pra ca za wo do wa. Niech te zmia -
ny zmo bi li zu ją na szą wia rę, któ ra po zwo li nam na kształ to -
wa nie po głę bio ne go ży cia re li gij ne go i bu do wa nie lep szej
przy szło ści oraz prze ży wa nie świąt chrze ści jań skich w du -
chu praw dzi wej, głę bo kiej ra do ści. 

Na prze ży wa nie ta jem nic Chry stu sa w no wym ro -
ku li tur gicz nym, w któ rym ma my sta rać się le piej na śla do -
wać na sze go Zba wi cie la, z ser ca wszyst kim bło go sła wi my. 

Kar dy na ło wie, Ar cy bi sku pi i Bi sku pi 
zgro ma dze ni na 324 Ze bra niu Ple nar nym 

Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski w War sza wie

na ka za ny mi w Pol sce po za nie dzie la mi są: uro czy stość Na -
ro dze nia Pań skie go (25 grud nia); uro czy stość Świę tej Bo żej
Ro dzi ciel ki (l stycz nia); uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go
(6 stycz nia); uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry -
stu sa (Bo że Cia ło); uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny (15 sierp nia) i uro czy stość Wszyst kich Świę -
tych (l li sto pa da).

Cho ciaż ta kie uro czy sto ści i świę ta, jak: Nie po ka la -
ne Po czę cie, świę te go Jó ze fa, świę tych Apo sto łów Pio tra
i Paw ła, Mat ki Bo żej Grom nicz nej, Po nie dzia łek Wiel ka -
noc ny, świę to Naj święt szej Ma ryi Pan ny, Mat ki Ko ścio ła
(po nie dzia łek do Ze sła niu Du cha Świę te go), świę te go
Szcze pa na, nie są świę ta mi na ka za ny mi, to jed nak za chę ca -
my wier nych, by zgod nie z wie lo let nią tra dy cją bra li wte dy
udział w li tur gii. Księ ży zaś, któ rzy w te dni nie ma ją obo -
wiąz ku apli ka cji Mszy za pa ra fian, pro si my, by przez do god -
ny po rzą dek na bo żeństw, uła twia li pa ra fia nom udział w Eu -
cha ry stii. 

Za chę ca my tak że wier nych do peł ne go udzia łu
w Eu cha ry stii przez przy ję cie Ko mu nii świę tej. Dru gie
i trze cie przy ka za nie ko ściel ne mó wią o mi ni mum ży cia sa -
kra men tal ne go ka to li ków, ja ki mi są spo wiedź raz w ro ku
i Ko mu nia Świę ta w okre sie wiel ka noc nym. 
4. Dni i okre sy po ku ty

Z ob cho dem ro ku li tur gicz ne go zwią za ne są dni
i okre sy po ku ty, o któ rych mó wi czwar te przy ka za nie ko -
ściel ne. Ko deks pra wa ka no nicz ne go z 1983 r. po sta na wia:
„Wszy scy wier ni, każ dy na swój spo sób, obo wią za ni są na
pod sta wie pra wa Bo że go czy nić po ku tę. Że by jed nak wszy -
scy przez ja kieś wspól ne za cho wa nie po ku ty złą czy li się
mię dzy so bą, zo sta ją na ka za ne dni po ku ty, w któ re wier ni
po win ni mo dlić się w spo sób szcze gól ny, wy ko ny wać
uczyn ki po boż no ści i mi ło ści, po dej mo wać ak ty umar twie -
nia sie bie przez wier niej sze wy peł nia nie wła snych obo wiąz -
ków, zwłasz cza zaś za cho wy wać post i wstrze mięź li wość,
zgod nie z po sta no wie nia mi za miesz czo nych po ni żej ka no -
nów” (kan. 1249). 

Ten sam ko deks stwier dza: „W Ko ście le po wszech -
nym dnia mi i okre sa mi po kut ny mi są po szcze gól ne piąt ki
ca łe go ro ku i czas wiel kie go po stu” (kan. 1250). We dług
kan. 1251 „Wstrze mięź li wość od spo ży wa nia mię sa lub in -
nych po kar mów, zgod nie z za rzą dze niem Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu, na le ży za cho wy wać we wszyst kie piąt ki ca łe go ro -
ku, chy ba że w da nym dniu przy pa da ja kaś uro czy stość. Na -
to miast wstrze mięź li wość i post obo wią zu ją w śro dę po piel -
co wą oraz w pią tek Mę ki i Śmier ci Pa na na sze go Je zu sa
Chry stu sa”. 

Za chę ca my też, zgod nie z po sta no wie niem II Pol -
skie go Sy no du Ple nar ne go do za cho wa nia wstrze mięź li wo -
ści od po kar mów mię snych w wi gi lię Bo że go Na ro dze nia,
ze wzglę du na wy jąt ko wy cha rak ter te go dnia w Pol sce. 

Przy po mi na my też, że wstrze mięź li wość od po kar -
mów mię snych obo wią zu je wszyst kich, któ rzy ukoń czy li 14
rok ży cia. Post, czy li je den po si łek do sy ta w cią gu dnia,
obo wią zu je wszyst kich mię dzy 18 i 60 ro kiem ży cia. 

Nie moż li wość za cho wa nia wstrze mięź li wo ści
Pa ra fial ne świę to wa nie.
Mło dzie żo wy ze spół mu zycz ny i ro dzi na Pań stwa Jaś ko wia ków.
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MI£OŒÆ

JESUS IS MY LIFE

1. Jesus is the Word to be spoken,
Jesus is the Truth to be told,
Jesus is the Way to be walked,
the Light to be lit,
the Life to be lived.

2. Jesus is the Love to be loved,
Jesus is the Joy to be shared,
is the Sacrifice to be offered,
the Peace to be given,
the Bread of Life.

3. Jesus is the Hungry to be fed,
is the Thirsty to be satiated,
Jesus is the Naked to be clothed,
is the Homeless to be taken in,
Jesus is the Sick to be healed
is the Lonely to be loved.

4. Jesus is the Blind to lead him,
Jesus is the Dumb to speak for him,
is the Crippled to walk with him,
the Prisoner to be visited,
the Old to be served.

5. Jesus is the Unwanted to be wanted,
Jesus is the Leper to wash him,
is the Beggar to give him a smile,
the Drug addict to befriend him,
the Prostitute to remove from the danger
and befriend her in Christ.

6. Jesus is my God and my Spouse,
Jesus is my Life and my only Love,
Jesus is my All in All,
is my Everything Jesus to me.

Matka Teresa

Pieśń śpiewana podczas Mszy beatyfikacyjnej Matki Teresy.

Mi³oœæ zaczyna siê w domu

My ślę, że świat dzi siaj stoi na gło wie i że ty le w nim
cier pie nia, bo tak ma ło jest mi ło ści w na szych do mach
i w ży ciu ro dzin nym. Nie ma my cza su dla na szych dzie ci,
nie ma my cza su jed ni dla dru gich, nie ma my cza su cie szyć
się so bą wza jem nie; my ślę, że gdy byśmy tyl ko mo gli żyć
tak, jak Je zus, Ma ry ja i Jó zef ży li w Na za re cie, gdy by śmy
mo gli uczy nić z na szych do mów dru gi Na za ret, wte dy po -
kój i ra dość za pa no wa łyby na świe cie. 

Mi łość za czy na się w do mu; mi łość ży je w do mach
– oto dla cze go ty le cier pie nia i nie szczęść w dzi siej szym
świe cie. Gdy by śmy słu cha li Je zu sa, po wtó rzył by nam to, co
już kie dyś po wie dział: „Umi ło wał nas przez cier pie nie,
przez śmierć na krzy żu dla na sze go zba wie nia“ je śli ma my
ko chać, je śli ma my przy wró cić życiu mi łość, to po win ni śmy
za czy nać od wła sne go do mu. 

Mu si my uczy nić na sze do my miej scem współ czu -
cia i nie ustan ne go prze ba cze nia. 

Dziś wszy scy się strasz nie spie szą i spra gnie ni są
co raz więk szych suk ce sów i bo gac twa; dla te go dzie ci ma ją
ma ło cza su dla ro dzi ców. Ro dzi ce ma ją bar dzo ma ło cza su
dla sie bie na wza jem i w do mu za czy na się roz pad po ko ju
świa ta. 

Lu dzie, któ rzy rze czy wi ście ko cha ją się w spo sób
peł ny i praw dzi wy, są naj szczę śliw szy mi ludź mi na świe cie;
i tak jest na wet u lu dzi bar dzo bied nych. Ko cha ją swoje
dzie ci i wła sny dom. Mo gą mieć nie wie le lub nic, ale są
szczę śli wi. 

Ży wa mi łość ra ni. Je zus, by do wieść swej mi ło ści
do lu dzi, umarł na krzy żu. Mat ka, by uro dzić dziec ko, mu si
cier pieć; je śli ko cha cie się na praw dę, to mu si cie po no sić
ofia ry. 

Bło go sła wio na Mat ka Te re sa z Kal ku ty

Tłumaczenie fragmentów tego tekstu umieszczone jest w nr 13
„Głosu Brata“ na str. 10.
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RODZINA

Modlitwa Ojca Œwiêtego za rodziny

O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet − ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.    

Jan Paweł II

NAJ ISTOT NIEJ SZE ORĘ DZIE:

Trze ba się za wsze mo dlić, a ni gdy usta wać (por. Łk 18,1),
po wie dział Pan Je zus. Mó dl cie się i kszał tuj cie po przez mo -
dli twę swo je ży cie. „Nie sa mym chle bem ży je człowiek”
(Mt 4,4) i nie samą do cze sno ścią, i nie tyl ko po przez
zaspokajanie do cze snych – materialnych po trzeb, am bi cji,
po żą dań; czło wiek jest czło wie kiem... 
„Nie sa mym chle bem ży je czło wiek, ale wszel kim sło wem,

któ re po cho dzi z ust Bo żych”. Je śli ma my żyć tym sło wem,
sło wem Bo żym, trze ba „nie usta wać w mo dli twie! Mo że to
być na wet mo dli twa bez słów. (...) Niech z te go miej sca do
wszyst kich, któ rzy mnie słu cha ją tu taj al bo gdzie kol wiek,
prze mó wi pro ste i za sad ni cze pa pie skie we zwa nie do mo dli -
twy. 
A jest to we zwa nie naj waż niej sze, naj istot niej sze orę -
dzie!“.

Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.

po miesz cze nia: kuch nia czy ła zien ka. Te ścio wa czy mat ka
mło dej mę żat ki po win na „ab dy ko wać” ze swo jej ro li
niezależnej go spo dy ni i po dzie lić się nią z cór ką czy sy no -
wą. Młoda gospodyni, je że li nie zo sta ła na uczo na te go
w swo jej ro dzi nie, mu si uczyć się wszyst kie go od no wa. Po -
moc mat ki czy te ścio wej bę dzie bez cen na, je że li bę dzie
ofia ro wa na dys kret nie i z ser cem. Po ja kimś cza sie do wia -
du je my się, że je ste śmy dziad ka mi. Jesz cze swe go wnu ka
nie wi dzi my, ale od pierw szej chwi li ota cza my dziec ko mi -
ło ścią nie za leż nie od te go, czy jest ono pierw sze, dru gie czy
ko lej ne. Każ de po trze bu je na szej mi ło ści i ak cep ta cji. 

Pra wem i obo wiąz kiem ro dzi ców jest wy cho wy wa -
nie dzie ci, wy zna cza nie gra nic, ucze nie od róż nia nia do bra
i zła, na ucze nie miłości do Bo ga i lu dzi po przez swo ją mi -
łość. Pra wem dziad ków jest ko cha nie wnu ków. Nie od po -
wia da ją za ich wy cho wa nie, ale nie wtrącają się w dzia ła nia
ro dzi ców. Dziad ko wie są „po go to wiem ra tun ko wym”
w trud nych chwi lach i ob da rza ją wnu ki bez gra nicz ną mi ło -
ścią. W cie ple tej mi ło ści, zna jąc gra ni ce mię dzy do brem
i złem, dzie ci, być mo że, wy bio rą do bro, nio sąc ra dość ca łej
ro dzi nie. 

Ja dwi ga Do bro wol ska

Ślub na sze go dziec ka! Sta je my się te ścia mi,
a wkrót ce mo że dziad ka mi. Jak te raz bę dą wy glą da ły na sze
re la cje z dzieć mi? Być mo że zięć nie jest wy ma rzo nym
przez nas księ ciem z baj ki, być mo że sy no wa nie jest naj lep -
szą go spo dy nią, ale to ich wy bór, i my ro dzi ce przyj mu je my
no we go człon ka ro dzi ny z otwar ty mi ra mio na mi i ser ca mi. 

Naj lep sza sy tu acja je st wte dy, gdy mło da pa ra za -
miesz ka w swo im miesz ka niu, choć na wet by ło by ono ma łe
i cia sne. Mo gą się wte dy „do cie rać” bez asy sty ro dzi ców,
któ rzy sta le by po pra wia li i pouczali. Mu si my wszy scy na -
uczyć się no wych ról. Przez wie le lat mło dzi ży li w in nych
wa run kach, z in ny mi tra dy cja mi. Te raz mu szą uzgod nić no -
wy spo sób ży cia i bu do wa nia swo jej ro dzi ny. Ro dzi ce po -
win ni po zwo lić im żyć na wła sny ra chu nek, po ma ga jąc tyl -
ko wte dy, gdy mło dzi zwró cą się wy raź nie o ta ką po moc.
W ra zie kłót ni mło de go mał żeń stwa, co mo że się zda rzyć
w naj lep szej ro dzi nie, ro dzi ce nie po win ni sta wać po czy jej -
kol wiek stro nie ani ko men to wać kłót ni, choć by się ser ce
kra ja ło. Mło dzi, bez po mo cy z ze wnątrz, mu szą się na uczyć
wy po wia da nia swo ich ra cji i go dze nia się. 

W przy pad ku jed nak, gdy mło de mał żeń stwo za -
miesz ka z ro dzi ca mi, wszyst kim na ogół jest du żo trud niej.
Szcze gól nym miej scem moż li wych kon flik tów są wspól ne

Rodzice, teœciowie, dziadkowie
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SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

13 paź dzier ni ka 2003 r. w ko ście le od by ła się uro -
czy sta Msza świę ta z udzia łem na uczy cie li szkół i przed -
szko li na szej pa ra fii. Prze wod ni czył jej ksiądz pro boszcz
Grze gorz Stol czyk. Mia łam za szczyt rów nież w niej brać
udział. Wśród za pro szo nych go ści zna la zło się jesz cze oko -
ło dwu dzie stu in nych na uczy cie li z mo jej szko ły – Szko ły
Pod sta wo wej Nr 79. By ło to dla nas wiel kie prze ży cie,
zwłasz cza, że sa mi za ję li śmy się opra wą li tur gicz ną Mszy
świę tej. Po za koń czo nej Eu cha ry stii uda li śmy się na ple ba -
nię, gdzie cze kał nas słod ki po czę stu nek. Ksiądz pro boszcz
za trosz czył się na wet o upo min ki dla swo ich go ści. Każ dy
na uczy ciel otrzy mał ślicz ny, drew nia ny ró ża niec i ob ra zek
z Bło go sła wio ną
Mat ką Te re są
z Kal ku ty. Spo tka -
nie prze bie ga ło
w bar dzo mi łej
i przy ja znej at -
mos fe rze. 

C i e  s z y  -
my się, że mo gli -
śmy się ra zem po -
mo dlić i po roz ma -
wiać na róż ne bli -
skie nam te ma ty,
a prze cież tych
nie bra ku je,
zwłasz cza, że
przy świe ca nam
wspól ny cel. Od
nas wszak że
w głów nej mie rze
za le ży kształ to wa -
nie po staw przy -
szłe go po ko le nia wpa ja nie war to ści, ja ki mi po win no się ono
kie ro wać w swo im po stę po wa niu na co dzień. Spo tka nie na
ple ba ni po zwo li ło tak że na lep sze po zna nie się, zin te gro wa -
ło nas. 

To mi łe, że ma my tak wspa nia ły kon takt z pa ra fią
i że za wsze mo że my li czyć na jej po moc i wspar cie. Ser decz -
nie dzię ku je my za to i za mo dli twę, któ ra nie jed no krot nie
po ma ga nam, zwłasz cza w trud nych i cięż kich chwi lach, ja -
kich nie ste ty nie bra ku je w na szej pra cy z dzieć mi.

Gra ży na Sie niaw ska
Szko ła Pod sta wo wa Nr 79

Póź ne po po łu dnie. Nasz pa ra fial ny Ko ściół. Ró ża -
niec, wspól na mo dli twa miesz kań ców osie dla, a wśród nich
ja – na uczy ciel ka, obok mnie mo je ko le żan ki. Uro czy sta Eu -
cha ry stia, ho mi lia, sku pie nie, re flek sja, prze my śle nia, któ re
wy ra ża ją sło wa: „Przy szłam do Je zu sa po dzię ko wać Mu za
swo je suk ce sy“ (zwłasz cza za awans za wo do wy, mi łą współ -
pra cę z ro dzi ca mi, za to, że... Jaś od ro bił za da nie...), ale też
jak zwy kle, ja ko czło wiek sła by, pro sić o po moc i cier pli -
wość. 

„Na uczy cie lu do bry, co mam czy nić?“ – py ta łam
mo je go Bo ga. Utwier dzi łam się w swo ich prze ko na niach,
że On jest stró żem god no ści czło wie ka, dla te go nie mo gę

lę kać się wła snych
prze ko nań i mu -
szę sza no wać zda -
nie in nych. Na le żę
do Chry stu sa
i mam być zna -
kiem mo jej wia ry.
Mam być dro gą
Chry stu sa do czło -
wie ka, do mo je go
ucznia. Tam te go
dnia ko lej ny raz
usły sza łam od po -
wiedź mo je go Na -
uczy cie la: „Praw -
dę czyń, praw dę
głoś w mi ło ści.“
Ale jak? Mo że kie -
ru jąc się sło wa mi
Kar dy na ła Wy -
szyń skie go, któ ry
ra dził: „Ile kroć pa -

trzy my na mło de po ko le nie, my śli my o so bie, ja ki mi by li śmy
ja ko dzie ci i mło dzież i co dzię ki Bo gu z nas wy ro sło. Nie za -
ła my wa no rąk nad na mi, nie za ła muj my ich nad ni kim.“

Być do brym na uczy cie lem to na śla do wać Chry stu -
sa. W swo jej pra cy kie ro wać się tym, cze go On mnie wciąż
uczy. Tak jak On stać przy uczniu i słu chać go, pa trzeć, czu -
wać i mieć na dzie ję, że... ju tro bę dzie le piej, ju tro się po pra -
wisz. Za Je zu sem nieść do bro i ra dość, uczyć wdzięcz no ści
i bez in te re sow no ści. 

Je stem wdzięcz na za chwi lę re flek sji, ja ką prze ży -
łam 13 paź dzier ni ka. Szko da tyl ko, że w tym waż nym dla
mnie mo men cie za bra kło przy mnie tych, z któ ry mi je stem
na co dzień – mo ich uczniów. 

Wdzięcz na na uczy ciel ka
Szko ła Pod sta wo wa Nr 80

Nasi nauczyciele

. . . 
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Jak œwiêtujemy Bo¿e Narodzenie
BO¯E NARODZENIE

W cza sie okta wy świąt Bo że go Na ro dze nia (okta -
wa – 8 dni, od ła ciń skie go octo – osiem, od octa vus – ósmy,
świę to + 7 dni po nim) ob cho dzi my na stę pu ją ce uro czy sto -
ści: św. Szcze pa na, dia ko na i mę czen ni ka (26.XII), w Pol sce
jest to dru gi dzień świąt Bo że go Na ro dze nia, w któ rym –
wg na szej tra dy cji – uczest nicz my we Mszy św.; św. Ja na,
apo sto ła i Ewan ge li sty (27.XII); uro czy stość Mło dzian ków;
w okta wie w nie dzie lę po Bo żym Na ro dze niu ob cho dzi my
uro czy stość Św. Ro dzi ny; 1 stycz nia świę to Naj święt szej
Ma ryi Pan ny, Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki, w któ re je ste śmy
zo bo wią za ni uczest ni czyć we Mszy św. Po okta wie świąt
Bo że go Na ro dze nia 6 stycz nia ob cho dzi my świę to Ob ja wie -
nia Pań skie go, na zy wa ne też Epi fa nią (na zwa z ję zy ka grec -
kie go – grec kie Epifán eia – ob ja wie nie, epi fa ino – ob ja wiam
się). Po wszech nie na zy wa się to święto świę tem Trzech
Kró li. W nim wspo mi na my ob ja wie nie się Pa na Je zu sa ca łe -
mu świa tu, któ re go przed sta wi cie la mi są trzej kró lo wie,
przy by wa ją cy do Be tle jem z da le kich kra jów (prze czy taj
Ewan ge lię wg św. Ma te usza 2, 1−12). W cza sie te go świę ta,
po dob nie jak w świę to Bo że go Na ro dze nia, czci my i roz wa -
ża my przyj ście Pa na Je zu sa na świat, gdy w Je go ludz kiej
po sta ci za bły sła nam Je go wspa nia łość. W tym cza sie w Ko -
ście le Wschod nim – Pra wo sław nym, ale rów nież w Ko ście -
le Grec ko ka to lic kim, na le żą cym do Ko ścio ła Ka to lic kie go,
roz po czy na ją się świę ta Bo że go Na ro dze nia. W świę to Ob -
ja wie nia Pań skie go, mi mo że nie jest to dzień wol ny od pra -
cy, ma my obo wią zek uczest ni cze nia we Mszy św. W świę to
Trzech Kró li świę ci my kre dę, któ rą pi sze my na drzwiach
do mów pierw sze li te ry imion kró li K + M + B, Kac per, Mel -
chior Bal ta zar, i rok. Ozna cza to, że dom jest chrze ści jań -
ski. 

Okres Bo że go Na ro dze nia koń czy się w nie dzie lę
po świę cie Ob ja wie nia Pań skie go, w któ rą ob cho dzi się
świę to Chrztu Pań skie go, przy po mi na ją ce chrzest Pa na Je -
zu sa w Jor da nie z rąk Ja na Chrzci cie la. 

Świę to Bo że go Na ro dze nia jest świę tem sta łym, za -
wsze ob cho dzi my je w ten sam dzień, co ro ku 25 grud nia.
Ko lo rem li tur gicz nym okre su Bo że go Na ro dze nia jest ko -
lor bia ły. Ko lę dy (na zwa „ko lę dy“ po cho dzi od ła ciń skie go
sło wa ca len dae – Ka len dy, pierw szy dzień mie sią ca) w tra -
dy cji pol skiej śpie wa my do 2 lu te go, do świę ta Ofia ro wa nia
Pań skie go, na zy wa ne go po wszech nie świę tem Mat ki Bo żej
Grom ni czej. Wspo mi na my w nim, jak św. Jó zef, ziem ski
opie kun Pa na Je zu sa, i Ma ry ja przy no szą swe go pier wo rod -
ne go Sy na do świą ty ni w Je ro zo li mie, aby – zgod nie z pra -
wem ży dow skim – ofia ro wać Go Je dy ne mu Bo gu (Łk 2,
22−38). Jest to sta re świę to chrze ści jań skie z koń ca IV wie -
ku. Ob cho dzi my je ja ko świę to Pań skie, gdyż uka zu je nam
ży cie Pa na Je zu sa. W cza sie te go świę ta świę ci się świe ce,
grom ni ce, urzą dza się pro ce sję. Śpie wa my wtedy: „Świa tło
na oświe ce nie po gan i chwa łę lu du Twe go, Izra ela“ (Łk 2,
32). 

Da riusz Wa śniew ski

Wg: Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go; 
Wiem, Ko mu za wie rzy łem, Ka te chizm dla do ro słych, 
Olsz tyn 1986; 

Świę to Bo że go Na ro dze nia, któ re jest naj bar dziej
zna nym w ca łym świe cie świę tem chrze ści jań skim, jest po
Wiel ka no cy dru gim co do zna cze nia świę tem ro ku li tur -
gicz ne go. Okre sem przy go to wa nia do te go świę ta jest czas
Ad wen tu. Sło wo Ad went po cho dzi od ła ciń skie go ad ven tus
– przyj ście. W Ad wen cie nie tyl ko przy go to wu je my do świąt
Bo że go Na ro dze nia, upa mięt nia ją cych pierw sze przyj ście
Pa na Je zu sa, ale tak że na dru gie przyj ście Chry stu sa w koń -
cu cza sów. W okre sie tym uczęsz cza my na Ro ra ty, Mszę
świę tą po ran na, od pra wia ną przed świę tem w ciem no -
ściach. Ciem no ści te sym bo li zu ją ciem no ści, w któ rych Lud
Bo ży, Izra el, i wszy scy lu dzie z tę sk no tą ocze ki wa li przed
na ro dze niem Chry stu sa na przyj ście Zba wi cie la. Jest to
trze ci wy miar ocze ki wa nia ad wen to we go, mi nio ne go, hi sto -
rycz ne go, gdy lu dzie w ciem no ściach ocze ki wa li na świa tło
Me sja sza. Ad went jest więc zwią za ny z ocze ki wa niem, jest
oczekiwaniem na świę ta i cza sem, kie dy uczy my się ocze ki -
wa nia na escha to lo gicz ne przyj ście Sy na Bo że go, gdy świat
prze mi nie (grec kie éscha tos – osta tecz ny). Na zwa „Ro ra ty”
po cho dzi od daw nej pie śni ła ciń skiej na wej ście
„Ro ra te, ca eli, de su per” – „Ze ślij cie ro sę, nie bio sa, z gó ry“
(ła ciń skie ro ra re – zro sić; ros – ro sa; ca eli – nie bio sa; de su -
per – z gó ry ). 

Oso ba mi, na któ re zwra ca my szcze gól ną uwa gę
w Ad wen cie, są Iza jasz, sta ro te sta men tal ny pro rok, wy cze -
ku ją cy na Me sja sza, któ ry zba wi lud Izra ela, św. Jan Chrzci -
ciel, po sła niec Bo ży, łą czą cy Sta ry i No wy te sta ment, pro -
rok, któ ry uka zał lu dziom Zba wi cie la, św. Jó zef i Naj święt -
sza Ma ry ja, Mat ka Bo ża. 

Czas Ad wen tu ma czte ry nie dzie le, uży wa się
w nim szat li tur gicz nych w ko lo rze fio le to wym. Przy oł ta rzu
usta wia się świecz nik z czte re ma świe ca mi, w pierw szą nie -
dzie lę Ad wen tu za pa la się jed ną świe cę, w dru gą dwie,
w trze cią trzy, w czwar tą czte ry. 

W cza sie świąt Bo że go Na ro dze nia, uro czy sto ści
uro dze nia na sze go Pa na z Ma ryi Dzie wi cy, roz wa ża my ta -
jem ni cę ob ja wie nia się Bo ga, jed no z naj waż niej szych wy da -
rzeń w dzie jach czło wie ka. Roz wa ża my mi łość Bo ga ku
nam w Je zu sie Chry stu sie. Syn Bo ży stał się Czło wie kiem –
Sło wo Bo że sta ło się Cia łem dla zba wie nia lu dzi i świa ta
(prze czy taj Pro log Ewan ge lii we dług św. Ja na o Sło wie, J 1,
1 – 18). 

Świę to Bo że go Na ro dze nia po prze dza Wi gi lia, uro -
czy sta ko la cja – czu wa nie (ła ciń skie vi gi lia zna czy czu wa -
nie, straż). W dniu Wi gi lii – we dług tra dy cji pol skiej – za -
cho wu je my post, nie je my mię sa. W cza sie ko la cji, na któ -
rej zbie ra się ca ła ro dzi na, czy ta my Ewan ge lię (Ewan ge lia
wg Św. Łu ka sza 2,1−20), od ma wia my mo dli twę, mo dli my
się za zmar łych, na stęp nie ła mie my się opłat kiem, skła da -
jąc so bie ży cze nia. Po tem spo ży wa my wie cze rzę. Po wie -
cze rzy śpie wa my ko lę dy i ob da rza my się upo min ka mi.
Przed go dzi ną 24.00 idzie my do ko ścio ła na Pa ster kę, uro -
czy stą Mszę św., na zy wa ną pa ster ką, gdyż upa mięt nia przy -
by cie pa ste rzy do gro ty be tle jem skiej, aby od dać po kłon na -
ro dzo ne mu Sy no wi Bo że mu. Tak roz po czy na my naj czę -
ściej świę to wa nie dnia Bo że go Na ro dze nia. Idzie my tak że
na Mszę św. w dzień Bo że go Na ro dze nia. 
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BO¯E NARODZENIE

Pastora³ka Krajeñska

Na pamiątkę dnia narodzin Boga Dzieciąteczka
Jest opłatek, pastorałka i choineczka

ref: Lulajże, Jezuniu, na polskiej ziemi
Raz lepiej, raz gorzej, lecz między swymi

Pastorałkę Krajeńską głosem otwartym
Będziemy śpiewali w dwutysięcznym czwartym

ref:
Mam prośbę maleńką, by słuchając wieści,
Pojmować właściwie słowa jej treści

ref:
Dzisiaj mówić nam trzeba i w kraju i wszędzie,
Że Bóg, Honor i Ojczyzna albo nas nie będzie

ref: 

Gdy zatańczysz oberka dla złotego cielca,
To zakończysz karierą bankruta−wisielca

ref: 
Rodzeni od wieków do świata Bożego
Nie chcemy należeć do byle jakiego

ref:
Na szczęście ma Ojczyzna w czepku rodzona,
Od zguby ją chroni Maryi obrona

ref: 
Gdy Ojczyźnie zagraża bieda i klęska,
Za pomocą Maryi zawsze jest zwycięska

ref:
Choć pełno obłudy, kłamstwa i złej famy,
Podstępów zdradzieckich, my ciągle TRWAMY

ref: 
W tym roku Bóg−Ojciec dla świata całego
Ofiarował nam Ikonę Miłosierdzia Swego

ref:
To Matka Teresa, Anioł nad biednymi,
Już nam oręduje z Błogosławionymi

ref:
Dzięki Ci, Matuchno, za dar Syna Boga,
W tym świecie chaosu wiemy, gdzie jest Droga

ref: 
Jezuniu, na Twą główkę wkładamy koronę,
Nie zgubimy słów naszych “Pod Twoją obronę”

ref: 
A Ciebie, Jezuniu, bardzo prosimy,
Chroń Ojca Świętego na następne zimy.

ref:
Teresa Fidera

na melodię “Lujajże, Jezuniu”

Z. Walczak. Obrazek malowany na szkle 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie

„Bo że Na ro dze nie jest świę tem czło wie ka. Ro dzi się
czło wiek, je den z mi liar dów lu dzi, ja cy ro dzą się i na ro dzą się
na zie mi. 

Czło wiek – ele ment wiel kiej sta ty sty ki. 
Je zus nie przy pad ko wo przy szedł na świat w okre sie

spi su lu dzi, kie dy ce sarz rzym ski za pra gnął do wie dzieć się, ilu
pod da nych li czy je go kraj. 

Czło wiek – przed miot ra chun ku, roz patry wa ny w ka te -
go riach ilo ścio wych, je den spo śród mi liar dów, któ ry rów no -
cze śnie jest je den, je dy ny i nie po wta rzal ny. 

Je że li my tak uro czy ście ob cho dzi my na ro dze nie Je zu -
sa, czy ni my tak, by za świad czyć, że każ dy czło wiek jest kimś
je dy nym i nie po wta rzal nym. Pod czas gdy na sze ludz kie sta ty -
sty ki, ludz kie kla sy fi ka cje, ludz kie sys te my po li tycz ne, eko no -
micz ne, spo łecz ne i kul tu ral ne oraz zwy kłe moż li wo ści ludz kie
nie po tra fią za pew nić czło wie ko wi te go, by mógł ro dzić się, ist -
nieć i dzia łać ja ko je dy ny i nie po wta rzal ny – Bóg mu to wszyst -
ko za pew nia. Dla Nie go i wo bec Nie go czło wiek za wsze jest je -
dy ny i nie po wta rzal ny. Jest kimś od wie ków za mie rzo nym i od
wie ków wy bra nym. Kimś po wo ła nym i na zwa nym swo im imie -
niem“. 

Jan Pa weł II
Orę dzie na błogosławieństwo – Urbi et Or bi

Wa ty kan, Bo że Na ro dze nie 1978 ro ku Rafael Santi, Święta Rodzina, 1507 rok (Prado, Madryt)
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WSPOMNIENIA

Listy zza wschodniej granicy
per spek ty wą, a nie rze czy wi sto ścią”. Na pi sał te sło wa
w kon tek ście spra wy ks. bpa Ma za na, po któ rym O. Jan
prze jął pa ra fię w Da re wie i pa ra fię Mat ki Bo żej Fa tim skiej
w Ba ra no wi czach. 

O spra wie ks. bpa Ma za na sły sze li śmy za pew ne, bo
jest to ten bi skup, któ ry mu siał opu ścić swo ich pa ra fian
w Ir kuc ku – Po la ków, po tom ków sy be ryj skich ze słań ców.
O. Jan pro wa dzi w swo jej bia ło ru skiej pa ra fii ogrom ną pra -

cę: or ga ni zu je Oa zy dla
mło dzie ży, dzie ciom or ga -
ni zu je wy jaz dy, np. do Za -
ko pa ne go (9 osób dzie cię -
ce go chó ru), są też fe sty -
ny z oka zji Od pu stu
w świę to Matki Bożej Fa -
tim skiej i wie czor ne pro -
ce sje ze świe ca mi wo kół
ko ścio ła. O. Jan zor ga ni -
zo wał też Dom Pa ra fial no -
−r e ko lek cyjny, w któ rym
la tem od po czy wa ło i uczy -
ło się o Bo gu po nad 200
dzie ci z oko li cy. Na ten
dom zo sta ła prze ro bio na
sta ra szo pa, wy sił kiem pra -
cy i za an ga żo wa nia lu dzi,
któ rych po tra fił sku pić wo -
kół sie bie O. Jan, któ ry
w 1993 ro ku ja ko kle ryk
pra co wał w Ka zach sta nie.
Ka pła nem zo stał w 1995
ro ku. Ty le wie ści z Bia ło -
ru si.
Dru gi list pol skie go ka -

pła na przy był do na szej
pa ra fii, a kon kret nie do p.
Ha li ny Bal cer skiej – na -
szej pa ra fian ki. Jest to zu -
peł nie in ny list, bo na pi sał
go ka płan z za ko nu Pau li -
nów, O. Cze sław Be rent –
imię w za ko nie – Sym pli -
cjusz. Je go staż w ka płań -
stwie to po nad 30 lat,

z któ rych m.in. 6 pra co wał w Czę sto cho wie na Ja snej Gó -
rze, póź niej na Pod la siu, a w sierp niu 2002 ro ku prze nie sio -
ny zo stał de kre tem Oj ca Ge ne ra ła Za ko nu Pau li nów, ks. J.
Ma tu szew skie go, do pra cy na Ukra inie – w die ce zji Char -
kow sko −Z a po rożskiej, gdzie w mie ście Ma riam pol ob jął
urząd pro bosz cza. Za po ro że, Ma riam pol – te na zwy brzmią
swoj sko, bo zna my je m.in. z Try lo gii Hen ry ka Sien kie wi -
cza (a ści ślej z „Ogniem i mie czem”). O. Sym pli cjusz pi sze,
że dziś mia sto Ma riam pol za miesz ku je 800 000 lu dzi, z któ -
rych nie wszy scy są chrze ści ja na mi, a ka to lic ka spo łecz -
ność to za le d wie 35 osób. W miej scu pra cy O. Sym pli cju sza
w mo men cie je go przy by cia nie by ło ko ścio ła ani ka pli cy,

Le żą przede mną dwa li sty. Oby dwa zo sta ły skie ro -
wa ne do nas wszyst kich, do ca łej pa ra fii, choć ad re so wa ne
by ły na kon kret ny ad res, kon kret nych osób spo śród na -
szych pa ra fian. Na pi sa li je Po la cy – pol scy ka pła ni, któ rzy
swą Bo żą służ bę peł nią za na szą wschod nią gra ni cą. Je den
przy szedł z Bia ło ru si, dru gi z Ukra iny. Oby dwaj ka pła ni by -
li kie dyś u nas, od wie dzi li na szą pa ra fię w ubie głych la tach.
Dziś pi szą do nas li sty, za pew nia jąc nas o swo jej o nas pa -
mię ci i o swych mo dli twach
w na szej in ten cji. Pi szą
o swo jej pra cy, o swo ich pa -
ra fia nach, o swych suk ce -
sach i po raż kach, o spe cy fi -
ce pra cy wśród lu dzi, gdzie
ko mu nizm po czy nił bar dzo
głę bo kie spu sto sze nie
w du szach i umy słach lu -
dzi, do któ rych nie ste ty
czę sto pa su je zna na nazwa
„ho mo so vie ti cus”. Dla cze -
go pi szę? Bo gdy by li wśród
nas, na wią za li kon tak ty i do
dziś pa mię ta ją o lu dziach,
któ rych wte dy po zna li. Pi -
szą, po nie waż po trze bu ją
du cho we go wspar cia, bo
po trzeb na jest im świa do -
mość, że za pi sa li się w na -
szej świa do mo ści i li czą na
pa mięć o nich z na szej stro -
ny. 

List z Bia ło ru si na -
pi sał O. Jan Glin ka – Wer bi -
sta. Od wie dził na szą pa ra fię
21. IV. 2002 ro ku. Opo wia -
dał nam wów czas o lu -
dziach, wśród któ rych przy -
szło mu pra co wać – w Ba ra -
no wi czach i w są sied nich
wio skach, oko ło 200 km na
wschód od pol skiej gra ni cy.
Przy po mniał, że miej sce
uro dzin Ada ma Mic kie wi -
cza od da lo ne jest od Ba ra -
no wicz oko ło 15 km. Te uży te prze ze mnie po przed nio sło -
wa „ho mo so vie ti cus” są być mo że prze sa dzo ne, ale sko ro
– jak mó wił O. Jan, za le d wie 2 proc. spo łe czeń stwa ma ja ki -
kol wiek czyn ny kon takt z re li gią (i to bez róż ni cy – chrze -
ści jań ską – w róż nych wy da niach, Moj że szo wą czy z is la -
mem), to zna czy, że spu sto sze nie w ludz kich du szach jest
nie wy obra żal ne. Ta ka jest spu ści zna ko mu ni zmu, z któ rą
usi łu ją wal czyć pra cu ją cy tam pol scy ka to lic cy ka pła ni, ma -
jąc do te go wo kół sie bie nie przychylną pra wo sław ną cer -
kiew. W ostat nim swo im li ście, skie ro wa nym do mnie i do
pa ra fii, O. Jan Glin ka na pi sał: „duch eku me nizmu jest
przede wszyst kim ogrom ną po trze bą na szej zie mi, da le ką

Na zdjęciu Ojciec Sym pli cjusz, obok po lewej Halina Balcerska
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Dla cze go ci pol scy ka pła ni – za kon ni cy pi szą do
nas, do na szej pa ra fii swo je li sty, dla cze go ja o tym pi szę? 
W oby dwu tych li stach wy raź nie wy czu wa lna jest du cho wa
po trze ba tych kapłanów, za pew ne tak że wie lu in nych pra cu -
ją cych na Wscho dzie, łącz no ści z kra jem, z ludź mi, któ rych
kie dyś spo wia da li na swo jej mi sjo nar skiej dro dze, a któ rzy
– w co wie rzę – pa mię ta ją o nich. My ślę, że to nic, że oby -
dwaj ci mi sjo na rze – za kon ni cy ma ją za so bą ogrom ne du -
cho we i mo dli tew ne wspar cie swo ich Zgro ma dzeń – Pau li -
nów z Ja snej Gó ry, Wer bi stów z Pie nięż na – ca łe go Ka to lic -
kie go Ko ścio ła – szcze gól nie pol skie go, potrzebują również
naszego. Przy to czy łam te frag men ty li stów, któ re mó wią
o pra cy i tru dach ży cia w śro do wi sku, do któ re go zo sta li po -
sła ni. Po mi nę łam świa do mie wąt ki oso bi stych re flek sji, za -
war tych w tych li stach. Otóż my ślę, że oni pi szą dla te go, że
– jak pi sa łam – czu ją po trze bę oso bi stej łącz no ści z ludź mi,
z kon kret ny mi ludź mi, oso ba mi, któ rych kie dyś Pan po sta -
wił na ich dro dze. Ich wia ra w to, że o nich pa mię ta my zmu -
sza do re flek sji, do za du my, jak to jest na praw dę z tą na szą
o nich pa mię cią. Ich za pew nie nie o mo dli twach za nas i wia -
ra w na sze mo dli twy za nich spra wi ły, że po wstał ten ar ty -
kuł. 
Niech on po bu dzi i zmo bi li zu je na szą pa mięć. 

Jo lan ta Ka miń ska

a Msze św. od pra wiał w sa li wy po ży czo nej na trzy godziny
od jed ne go z za kła dów. Obec nie za ku pio ny zo stał dom na
ka pli cę i miesz ka nia dla za kon ni ków, któ rych z dniem 1.
VII przy bę dzie trzech, a re mont za ku pio ne go do mu za koń -
czy się 31 sierp nia 2003. Te go dnia po świę co na zo sta nie ka -
pli ca, po miesz cze nia miesz kal ne i ka te che  tycz ne. Da lej ks.
Pau lin, któ re go du sza i ser ce, co moż na wno sić z li stu, tę sk -
ni za Pol ską i za Ja sną Gó rą, ale czu jąc się mi sjo na rzem, ak -
tyw nie włą cza się w ży cie swo ich pa ra fian. Po zna je – jak pi -
sze – lu dzi, zwy cza je i pro ble my. W okre sie Świąt Bo że go
Na ro dze nia 2002 ro ku zło żył wi zy tę dusz pa ster ską w każ -
dym ka to lic kim do mu. Od wie dza z Naj święt szym Sa kra -
men tem  też chorych, któ rzy nie mo gą sa mi przyjść do ka -
pli cy, i w su mie, jak pi sze (da ta li stu 9. VI. 2003 ro ku), za do -
wo lo ny jest z efek tów swo jej ośmio mie sięcz nej pra cy. Pi sze
tak: „Dusz pa ster stwo pro wa dzi my sys te ma tycz nie. Wy da je -
my każ de go mie sią ca ga zet kę pa ra fial ną, któ ra roz wią zu je
wie le pro ble mów w za kre sie ka te chi zo wa nia do ro słych,
mło dzie ży i dzie ci. (...) Je stem za do wo lo ny, bo wi dzę, że
Bóg nie sie swo je bło go sła wień stwo, i ja go do świad czam.
Mam wiel ką na dzie ję, że uda się nam za ła twić dział kę pod
ko ściół i klasz tor, gdzie bę dzie my or ga ni zo wać i two rzyć
Sank tu arium Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej na Wschod niej
Ukra inie”. 

Na drogach chrzeœcijañskiej Europy

PIELGRZYMKA DO RZYMU

Na szlak piel grzym ki: Rzym, Lo ret to, San Gio van ni
Ro ton do, Mon te Cas si no, Asyż, We ne cja, Pa dwa wy ru szy li śmy
ran kiem 12 paź dzier ni ka. Te go sa me go dnia do tar li śmy do
miej sco wo ści Altőtting, gdzie znaj du je się naj słyn niej sze sank -
tu arium ma ryj ne ca łej Ba wa rii oraz gdzie żył i słu żył w du chu
świę te go Fran cisz ka bied nym i że bra kom świę ty Brat Kon rad.
Je go prze sła niem ży cia by ły zna mien ne sło wa: „Krzyż jest mo -
ją księ gą”. To tu taj w 1981 r. go ścił Pa pież Jan Pa weł II. Wi zy -
ta ta zo sta ła upa mięt nio na po sa dze niem drze wa na pla cu opo -
dal klasz to ru. Przez ko lej ny dzień na szej wę drów ki mo gli śmy
po dzi wiać pięk ne kra jo bra zy ma low ni czej Au strii. Nasz wzrok
nie mógł się ode rwać od uro ku Alp, spo wi tych u wierz choł ków
mgłą, gdzie nie gdzie roz ja śnio nych pro mie nia mi słoń ca. Prze -
mie rza jąc ten uro czy kraj, mie li śmy wra że nie, jak by czas pły -
nął tu taj ina czej, zde cy do wa nie wol niej. Ci szę za kłó ca ły tu je dy -
nie spły wa ją ce z gór po to ki lub też cza sa mi be cze nie owiec,
bez pań sko pa są cych się na łą kach. Tak więc z za par tym
tchem, ocza ro wa ni pięk nem Alp do tar li śmy do Włoch. Dru ga
noc, spę dzo na na ob cej zie mi u wy brze ży Ad ria ty ku od prę ży ła
na sze zmę czo ne ca ło dnio wą po dró żą cia ła, do da jąc im świe żej
ener gii. By ło to nam nie wąt pli wie bar dzo po trzeb ne, gdyż na -
stęp ny dzień miał przy nieść ko lej ną daw kę nie po wta rzal nych
wra żeń. Owe go trze cie go dnia już o świ cie wy ru szy li śmy do
Lo ret to, gdzie znaj du je się prze pięk ne sank tu arium, któ re swy -

mi po tęż ny mi mu ra mi ota cza dom Świę tej Ro dzi ny. Za chwy ci -
ło nas to miej sce peł ne ci szy, spo ko ju i za du my z prze pięk nym
ob ra zem Mat ki Bo żej Lo re tań skiej. To tu taj przed ob li czem
Świę tej Ro dzi ny pro si li śmy Bo ga o ła ski po trzeb ne nam ja ko
ro dzi com, by w wie rze, mi ło ści i po ko ju wy cho wać na sze go
syn ka – Cy pria na. 

Oko ło po łu dnia te go sa me go dnia przy by li śmy do San
Gio van nio Ro ton do, by po mo dlić się przy gro bie świę te go Oj ca
Pio, po kor ne go za kon ni ka – styg ma ty ka, nie za wod ne go orę -
dow ni ka u Bo ga. W miej scu tym Bóg tak że ob da ro wał nas wiel -
ką ła ską, da jąc nam moż li wość uczest ni cze nia we Mszy Świę tej
w ka pli cy, gdzie za ży cia spra wo wał Eu cha ry stię ten wiel ki świę -
ty na szych cza sów. 

Ko lej nym punk tem na sze go piel grzy mo wa nia by ło
Mon te Cas si no, tu z na szych ust po pły nę ła mo dli twa za pol -
skich żoł nie rzy, któ rzy swoją krwią zro si li tę zie mię. Wy wo ła ło
to u wszyst kich głę bo kie wzru sze nie, spo tę go wa ne sło wa mi
prze peł nio ny mi go rą cym pa trio ty zmem księ dza Ta de usza, wy -
po wie dzia ny mi w cza sie Mszy Świę tej. W at mos fe rze peł nej za -
du my i re flek sji uda li śmy się do le żą ce go nie opo dal klasz to ru
świę te go Be ne dyk ta, a stam tąd pro sto, a ra czej krę tą, stro mą
dro gą, przy po mi na ją cą ser pen ty nę, po wę dro wa li śmy do Asy -
żu, mia sta świę te go Fran cisz ka, świę te go za to pio ne go w Bo gu,
za pa trzo ne go w czło wie ka, za chwy co ne go ca łym stwo rze niem. 

GŁOS BRATA NR 7(14)2003                                                          
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mi ło ści, Mi sjo nar ką po ko ju, Mi sjo nar ką ży cia. Ona bo wiem za -
wsze bra ła w obro nę ludz kie ży cie, mó wiąc: „Je śli usły szy cie,
że ja kaś ko bie ta nie chce uro dzić swo je go dziec ka i za mie rza
ja usu nąć, sta raj cie się prze ko nać ją, aby mi je przy nio sła. Ja je
bę dę ko cha ła, wi dząc w nim znak Bo żej mi ło ści”. 

Jej co dzien ne spo tka nia z umie ra ją cy mi, trę do wa ty mi,
cho ry mi na AIDS uczy ni ły z niej peł ne go mo cy świad ka Ewan -
ge lii ży cia. Si łę i moc tak po trzeb ną do peł nie nia co dzien nych
obo wiąz ków Mat ka Te re sa czer pa ła z mo dli twy i z ci szy, kon -
tem pla cji Je zu sa Chry stu sa. Ona sa ma mó wi ła, że: „owo cem ci -
szy jest mo dli twa, owo cem mo dli twy jest wia ra, owo cem wia ry
jest mi łość, owo cem mi ło ści jest służ ba, owo cem służ by jest po -
kój”. 

Msza Świę ta be aty fi ka cyj na Mat ki Te re sy mia ła wy -
jąt ko wo ra do sny cha rak ter, tak że dzię ki wpro wa dzo nym do li -
tur gii ele men tom hin du skim – śpie wom i tań com. Jej na strój
har mo ni zo wał z na szy mi od czu cia mi. Naj lep szym wy ra zem te -
go by ły okla ski, któ re wy bu cha ły na Pla cu Świę te go Pio tra,

a po bło go sła wień -
stwie zda wa ły się nie
mieć koń ca. W tym
cza sie Oj ciec Świę ty
prze jeż dżał mię dzy
sek to ra mi. W ten oto
ra do sny spo sób do -
biegł koń ca ko lej ny,
a za ra zem ostat ni
dzień, na sze go po by -
tu w Wiecz nym Mie -
ście. 

Chęt nie zo sta li by -
śmy tu dłu żej, ale
mu sie li śmy być,
zgod nie z pla nem,
na stęp ne go dnia
w We ne cji, któ ra
przy wi ta ła nas stru -
ga mi desz czu. Mi mo
nie sprzy ja ją cej po go -
dy wy ru szy li śmy
w po śpie chu, by
podziwiać jej nie po -
wta rzal ny urok. Cen -

tral ną część mia sta sta no wi Plac i Ba zy li ka Św. Mar ka. Ko lej -
nym punk tem na szej piel grzym ki by ła Pa dwa i mo dli twa przy
gro bie Św. An to nie go. To tu taj, za Je go wsta wien nic twem wy -
pra sza li śmy u Bo ga po trzeb ne ła ski dla nas i na sze go syn ka,
któ ry od naj młod szych lat co wie czór wpa tru je się w fi gur kę
Św. An to nie go, przy wie zio ną przez nas z Gie trz wał du, wy po -
wia da z dzie cię cą uf no ścią sło wa mo dli twy: „Anie le Bo ży, Stró -
żu mój...“ Stam tąd cze ka ła nas da le ka po dróż do Pol ski, wio dą -
ca przez Sło wa cję. 

Po dą ża jąc dro ga mi tych Wiel kich Świę tych, nie ustan -
nie na su wa się nam na stę pu ją ca re flek sja, by nie tyl ko ich po -
dzi wiać i czer pać ze stru mie ni wy pra sza nych przez nich Bo -
żych da rów, ale tak że pra gnąć ich na śla do wać. Z pew no ścią
nie jest to za da nie ła twe, ale jak by po wie dzie li oni sa mi przez
swo je ży cie, moż li we do wykonania. Trze ba tyl ko na oścież
swo je ser ce otwo rzyć Chry stu so wi, by mógł w nim za miesz kać
i przez nie dzia łać, a w ży cie wpro wa dzać sło wa mo dli twy Św.

Gdy spa ce rowaliśmy o za cho dzie słoń ca ulicz ka mi te -
go pięk ne go mia sta na sze ser ca na pa wał na strój, któ ry trud no
opi sać, czu ło się tu jak by uno szą cą się w po wie trzu nie zwy kłą
at mos fe rę „ do bra i po ko ju”. 

W Asy żu na wet słoń ce, księ życ i gwiaz dy, wo da
i wiatr czu ją się u sie bie w do mu, po nie waż świę ty Fran ci szek
od wa żył się na zy wać je „ brać mi” i „sio stra mi”. I tak że gna jąc
się z mia stem świę te go Fran cisz ka, uda li śmy się do Rzy mu,
gdzie mie li śmy spę dzić ko lej ne czte ry dni. 

Mia sto po ło żo ne na sied miu wzgó rzach ocza ro wa ło
nas swą po tę gą, nie zwy kłym pięk nem i ma gne ty zmem. Ni gdzie
chy ba na świe cie hi sto ria nie przy sło ni ła w tym stop niu współ -
cze sno ści, jak wła śnie tam. Rzym to nie wąt pli wie ko leb ka eu ro -
pej skiej cy wi li za cji, stolica jed ne go z naj po tęż niej szych im pe -
riów sta ro żyt no ści, miej sce roz kwi tu re ne san su oraz sto li ca
świa ta chrze ści jań skie go. 

Wiecz ne Mia sto, oprócz do znań wi zu al nych w po sta -
ci za cho wa nych od ty się cy lat cu dów ar chi tek tu ry i sztu ki, po -
da ro wa ło nam
rów nież głę -
bo kie prze ży -
cia du cho we.
Do nich moż -
na za li czyć
udział w uro -
c z y  s t o  ś c i
25−le cia pon ty -
fi ka tu Ja na
Paw ła II i be -
aty fi ka cji Mat -
ki Te re sy
z Kal ku ty, jak
również moż li -
wość kro cze -
nia śla da mi
p i e r w  s z y c h
apo sto łów Pio -
tra i Paw ła, za -
czy na jąc od
Ba zy li ki świę -
te go Paw ła za
Mu ra mi, ko -
ścio ła „Quo
va dis” – miej -
sca spo tka nia świę te go Pio tra z Je zu sem, po przez ka ta kum by,
Ko lo seum, miej sce wię zie nia świę te go Pio tra, Ba zy li kę La te -
rań ską, aż do Wa ty ka nu, obec nej sie dzi by Pio tra na szych cza -
sów – Ja na Paw ła II. 

Nie za po mnia nym prze ży ciem był nie wąt pli wie udział
w uro czy sto ści z oka zji 25−le cia pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II. Po
uro czy stej Mszy Świę tej na szym śpie wem dzię ko wa li śmy Bo -
gu za dar Oj ca Świę te go, za Je go 25−le cie po słu gi wa nia Ko ścio -
ło wi i czło wie ko wi. Czło wie ko wi tak czę sto za gu bio ne mu i bez -
sil ne mu we współ cze snym świe cie. 

Ran kiem ko lej ne go dnia po now nie po dą ży li śmy
w stro nę Pla cu Świę te go Pio tra. By ło cie pło i świe ci ło słoń ce.
Wiel kie to by ło szczę ście móc uczest ni czyć w be aty fi ka cji Mat -
ki Te re sy z Kal ku ty – świę cie ca łe go świa ta. Na Pla cu Świę te -
go Pio tra te go dnia ze bra ło się oko ło 300 ty się cy wier nych.
W gło szo nym sło wie Pa pież pod kre ślał wiel kie zna cze nie Bło -
go sła wio nej dla współ cze sne go świa ta. Na zy wał Ją Mi sjo nar ką

Pielgrzymi na Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Teresy. Watykan, 19.10.2003 r.
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Fran cisz ka: „O Pa nie, uczyń z nas na rzę dzie Twe go po ko ju,
aby śmy sia li mi łość tam, gdzie pa nu je nie na wiść; wy ba cze nie
tam, gdzie pa nu je krzyw da; wia rę tam, gdzie pa nu je zwąt pie -
nie; na dzie ję tam, gdzie pa nu je roz pacz; świa tło tam, gdzie pa -
nu je mrok; ra dość tam, gdzie pa nu je smu tek. Spraw, aby śmy
mo gli nie ty le szu kać po ciech, co po cie chę da wać, nie ty le szu -
kać zro zu mie nia, co ro zu mieć, nie ty le szu kać mi ło ści, co ko -
chać. Al bo wiem da jąc – otrzy mu je my, wy ba cza jąc – zy sku je my
prze ba cze nie, a umie ra jąc – ro dzi my się do ży cia wiecz ne go,
przez Je zu sa Chry stu sa, Pa na na sze go. Amen...“

Koń co wym eta pem na szej piel grzym ki by ła Czę sto -
cho wa i mo dli twa przed ob li czem Pa ni Ja sno gór skiej, gdzie
przez rę ce Ma ryi dzię ko wa li śmy Bo gu Wszech mo gą ce mu za
moc łask, ja kie spły nę ły na nas w cza sie tej wy pra wy i za wszel -
kie da ry Je go Opatrz no ści. 
Do Gdań ska do tar li śmy bli sko pół no cy, nie co zmę cze ni, ale
peł ni ra do ści, ubo ga ce ni we wnętrz nie i szczę śli wi, że po wró ci -
li śmy do bli skich, ko cha nych nam osób, a w szcze gól no ści do
syn ka, za któ rym tak bar dzo tę sk ni li śmy. Ta 11−dnio wa roz łą -
ka z na szym uko cha nym dziec kiem utwier dzi ła nas jesz cze
bar dziej w prze ko na niu, że jest on na szym naj cen niej szym da -
rem, da nym nam od Bo ga. 
Je ste śmy tak że bar dzo wdzięcz ni na szym prze wod ni kom du -
cho wym, wspa nia łym księ żom: Ire ne uszo wi, Ra fa ło wi, Pio tro -
wi i Ta de uszo wi, za to, że tak zna ko mi cie po tra fi li wy two rzyć
kli mat mo dli twy i za du my nad wszyst kim, co da ne nam by ło uj -
rzeć i prze żyć. 

Mir ka i Mar cin La za row scy 

25−a rocz ni ca pon ty fi ka tu pa pie ża Ja na Paw ła II, zbie -
ga ją ca się po nad to z be aty fi ka cją Mat ki Te re sy z Kal ku ty, by -
ła wy da rze niem szcze gól nym i nie po wta rzal nym. Nic też dziw -
ne go, że po ru szy ła wie le, wie le serc i umy słów – tak że wśród
twór ców. Po wsta ły więc oko licz no ścio we utwo ry li te rac kie,
mu zycz ne, a tak że dzie ła pla stycz ne. 

Wy sta wy prac ar ty stów – ma la rzy oglą da my – przy -
znaj my – rzad ko i ra czej przy pad kiem. Tym cza sem oka zu je
się, że na na szym osie dlu w jed nym z fa low ców miesz ka ar ty -
sta – pan Ta de usz Ru pie wicz, któ ry za uro czo ny oso bą za rów -
no Ja na Paw ła II, jak i Mat ki Te re sy stwo rzył cykl ob ra zów po -
świę co ny tym po sta ciom pod wpły wem wy da rzeń, o któ rych
wspo mnia łam na wstę pie. Ob ra zy te zo sta ły za pre zen to wa ne
w jed nej z sal bu dyn ku ple ba nii za spra wą ks. pro bosz cza, i kto
tej wy sta wy nie wi dział, niech ża łu je al bo ra czej niech czym
prę dzej sko rzy sta z za pro sze nia, z moż li wo ści od czy ta nia
ewan ge licz nych tre ści, za war tych w tych pięk nych, peł nych

eks pre sji ob ra zach. Ob ra zów jest je de na ście. Przed sta wia ją
sce ny, od po wia da ją ce ży cio wej dro dze, fi lo zo fii ży cia Pa pie ża
i Mat ki Te re sy. Mat ka Te re sa wi dzia ła w każ dym czło wie ka
Chry stu sa, a szcze gól nie w lu dziach po trze bu ją cych po mo cy
czy wspar cia, choć by du cho we go. Dla te go też sło wa zna ne
z Ewan ge lii na ob ra zach pa na Ru pie wi cza przy bli ża ją zu peł nie
no wą treść. Np. „Na wie dze nie”. Sły sząc sło wo „na wie dze nie”,
ko ja rzy my je z wy pra wą Ma ryi do Elż bie ty, tym cza sem na tak
za ty tu ło wa nym ob ra zie przed sta wio na jest ce la wię zien na,
u któ rej krat stoi Mat ka Te re sa, a w ce li jest czło wiek o po sta -
ci Je zu sa. 

Są dwa ob ra zy pod pi sa ne „Chu s ta We ro ni ki”. P. Ru -
pie wicz w tych ob ra zach dał wy raz swe mu szcze re mu czy
głęb sze mu ro zu mie niu ewan ge licz nej sce ny, gdy ko bie ca dłoń
ocie ra twarz umę czo ne go dźwi ga ją ce go krzyż Czło wie ka. Tą
ko bie tą ocie ra ją cą twarz jest oczy wi ście Mat ka Te re sa, któ ra
na jed nym ob ra zie ocie ra twarz czło wie ka umie ra ją ce go, a na

Niezwyk³a wystawa

KULTURA CHRZEŒCIJAÑSKA

Pielgrzymi – państwo Lazarowscy, u drzwi bazyliki św.
Pawła za murami w Rzymie.
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Cmentarz ¿ydowski w Gdañsku
Tak. Są ta kie miej sca w Gdań sku, któ re są za nie -

dba ne i nie omal za po mnia ne przez wszyst kich, a przez wła -
dze w szcze gól no ści. Miej sca, któ rych je dy ny mi
gospodarzami są drob ni pi jacz ko wie i wszę do byl skie ko ty.
Ta kim też miej scem jest cmen tarz ży dow ski na Sta rym
Cheł mie w Gdań sku. 

Mu szę przy znać, że dzień był pięk ny i sło necz ny.
Ta ki, ja kie go już od daw na nie by ło na tej sze ro ko ści geo -
gra ficz nej o tej porze roku. Sze dłem pie cho tą z sa me go Bor -
ko wa Ło sto wic kie go, gdzie pra cu ję i po dro dze od ma wia -
łem ró ża niec za zmar łych. Czy moż na le piej spę dzać ta kie
po po łu dnie? 

Oko li ce Za ro śla ka przy wi ta ły mnie chłod nym cie -
niem. Z ma py za pa mię ta łem, że cmen tarz ży dow ski le ży na
po bli skiej gór ce. Ko bie ta wspo mi na ła na wet o ru inach ja -
kiejś bóż ni cy. 

Za cmen ta rzem katolickim roz cią gał się nie wiel ki
wy so ko pien ny park, za śmie co ny ja ki miś ka na pa mi, krze sła -
mi czy bu tel ka mi pla sti ko wy mi. Po mię dzy ty mi śmie cia mi
po roz rzu ca ne ka mien ne pły ty z za pi sa mi al fa be tem he braj -
skim al bo go ty kiem. Więk szość z nich nie do od czy ta nia.
Na kil ku pły tach wid niał ide ogram, tak bar dzo zna ny z na -
szych ko ścio łów i ka plic – dło nie zło żo ne w trój kąt, sym bo -

li zu ją ce go to wość przy ję cia Du cha Świę te go. To gro by na -
szych star szych prze cież bra ci w wie rze. Błą dząc po mię dzy
ty mi pły ta mi na grob ny mi, od ma wia łem na dal dzie siąt kę ró -
żań ca. Na gle spo strze głem się, że w tym miej scu na le ża ło -
by od ma wiać Ka disz. Po my śla łem jed nak, że prze cież ró ża -
niec też jest mo dli twą skie ro wa ną do Bo ga Je dy ne go. Że

dru gim – twarz ro bot ni ka, utru dzo ne go ży ciem i cięż ką pra cą.
Jest ob raz pod pi sa ny „Szczyp ta mi ło ści”. Jest to sce na, gdy
Mat ka Te re sa da je jał muż nę że bra ko wi, ale Że brak ten ma po -
stać Je zu sa... Jest też ob raz pod pi sa ny „Do bry Pa sterz”. U p.
Ru pie wicz tym pa ste rzem jest Pa pież, któ ry pro wa dzi, prze wo -
dzi swo jej nie zli czo nej ludz kiej owczar ni. Na mnie szcze gól ne
wra że nie zro bił ob raz pod pi sa ny „Przej ście w No we Ty siąc le -
cie”. To ob raz o naj więk szych wy mia rach, przed sta wia ją cy Pa -
pie ża, sto ją ce go u wrót ze swym pa sto rałem, jak by czu wa ją -
cego nad nie prze li czo nym tłu mem, prze kra cza ją cym te wro ta,
za któ ry mi jest Świa tłość. To ku Świa tło ści win na zmie rzać
ludz kość, wcho dzą ca w No we Ty siąc le cie swej hi sto rii, zwią -
za nej z Bo skim Zba wi cie lem. Do te ma tu „świa tła” jesz cze wró -
cę (choć nie za mie rzam opi sy wać wszyst kich ob ra zów p. Ru -
pie wi cza, bo ob ra zy są od te go, by je oglą dać, a nie o nich czy -
tać), ale jest ob raz, któ re go po mi nąć nie spo sób. Je go ty tuł to
„Wspar cie”. Na tym ob ra zie przed sta wio na jest po stać Jana
Paw ła II, wspar te go na krzy żu pa pie skim na tle tłu mu. Jest to
bar dzo zna mien ny ob raz i je śli do brze od czy ta łam in ten cje ar -
ty sty – chciał on po ka zać nam wszyst kim, że to na Krzy żu
opie ra Pa pież swo je po słu gi wa nie na Pio tro wym Tro nie, że to
Chry stu so wy Krzyż jest pod po rą ży cia, pra cy i na ucza nia Ja na
Paw ła II. To z te go Krzy ża czer pie Pa pież swo ją moc i si łę, by
te tłu my sto ją ce w tle, przy pro wa dzić do Chry stu sa, do Je go
Krzy ża. 

Wróć my te raz do „Świa tła”, gdyż jest to ele ment
wspól ny, wy stę pu ją cy w tle nie mal wszyst kich tych nie zwy -
kłych ob ra zów p. Ru pie wi cza. Jest to Bo że Świa tło, bo Bóg,
nasz Pan jest Świa tło ścią, któ ra sta le nam to wa rzy szy, czy to
czu je my czy nie. Jest Świa tło ścią, bez któ rej nie by ło by ży cia –
ani do cze sne go ani wiecz ne go w Do mu Oj ca, w Do mu Bo żej
Świa tło ści. 

Naj ser decz niej dzię ku je my p. Ta de uszo wi Ru pie wi -
czo wi za du cho we ubo ga ce nie nas swo imi ob ra za mi, swo imi
prze my śle nia mi na Bo że ewan ge licz ne te ma ty, któ re na praw -
dę w pięk ny spo sób po tra fił po ka zać na płót nie, i że chciał się
ni mi po dzie lić z na mi wszyst ki mi.. Dzię ku je my też oczy wi ście
ks. pro bosz czo wi za to, że otwo rzył drzwi swo jej ple ba nii za -
rów no dla sztu ki, jak i dla swych pa ra fian, któ rzy dzię ki te mu
mo gą tę sztu kę nie tyl ko po dzi wiać, ale i kon tem plo wać za war -
te w niej tre ści. Pa trząc na te ob ra zy na praw dę jest nad czym
my śleć, a to ozna cza, że jest się znów tro chę bli żej Bo ga. 

Ser decz ne Bóg za płać twór cy i or ga ni za to rom tej nie -
zwy kłej wy sta wy. 

Jo lan ta Ka miń ska

Zdjęcia z wystawy prezentujemy na stronie 23.

DZIEÑ ZADUSZNY

Cmentarz chrześcijański w Kwidzynie
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si gnum – znak; 
cru cis (czy taj: kru cis) – krzy ża; ge ne ti vus sin -
gu la ris – do peł niacz licz by po je dyn czej od
crux – krzyż; 
in – w; 
no mi ne (ak cent pa da na trze cią sy la bę od
koń ca no−) – imie niu, tu taj tłu macz imię; abla -
ti vus sin gu la ris – na rzęd nik, miej scow nik licz -
by po je dyn czej od no men – imię; 
Fi lii – Sy na; ge ne ti vus sin gu la ris – do peł niacz
licz by po je dyn czej od fi lius – syn; 

Pa tris – Oj ca; ge ne ti vus sin gu la ris – do peł -
niacz licz by po je dyn czej od pa ter −oj ciec; 
et – i; 
Spi ri tus (ak cent pa da na trze cią sy la bę od
koń ca spi−) – Du cha; ge ne ti vus sin gu la ris – do -
peł niacz licz by po je dyn czej od spi ri tus – duch; 
Sanc ti (czy taj: sank ti) – Świę te go; ge ne ti vus
sin gu la ris – do peł niacz licz by po je dyn czej od
przy miot ni ka sanc tus – święty, a to od sanc -
tus, sanc ta, sanc tum – świę ty, świę ta, świę te. 

Ca ri tas (czy taj: ka ri tas, ak cent pa da na trze -
cią sy la bę od koń ca ca−) – mi łość?, do broć?; 
omnia – wszyst ko, tu taj tłu macz we wszyst -
kim; ac cu sa ti vus plu ra lis – bier nik licz by
mno giej, ro dzaj ni ja ki od omne – ca łe, wszyst -
ko, a to od omnis, omnis, omne – ca ły, ca ła, ca -
łe; wszy stek, wszyst ka, wszyst ko; jest to ac cu -
sa ti vus wzglę du; 
spe rat – po kła da na dzie ję, ma na dzie ję; in di -
ca ti vus pra esen tis ac ti vi – tryb oznaj mu ją cy
cza su te raź niej sze go stro ny czyn nej, trze cia
oso ba licz by po je dyn czej od spe ra re – mieć
na dzie ję. 

Opracował Dariusz Waśniewski

SZCZYPTA £ACINY

Wiara, nadzieja, mi³oœæ
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Credo − Wierzę
Credo in unum Deum… 
Wierzę w jednego Boga…

Ca ri tas omnia spe rat. 
Mi łość we wszyst kim po kła da na dzie ję. 
(zo bacz Pierw szy List św. Paw ła do Ko ryn tian 13,
7 c) 

Signum Crucis − Znak Krzyża
In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

cre do – (czy taj: kre do) – wie rzę; in di ca ti vus
pra esen tis ac ti vi – tryb oznaj mu ją cy cza su te -
raź niej sze go stro ny czyn nej, pierw sza oso ba
licz by po je dyn czej od cre de re – wie rzyć; 
in – w; 
unum – jed ne go; ac cu sa ti vus – bier nik od li -
czeb ni ka unus – je den, a to od unus, una,
unum – je den, jed na, jed no; 
Deum – Bo ga; ac cu sa ti vus – bier nik od sło wa
Deus – Bóg;

tak na praw dę je ste śmy dzieć mi te go sa me go Bo ga, cho ciaż
tek tak czę sto ule ga my złu dze niu, że my ma my Je zu sa
Chry stu sa, ma ho me ta nie Al la cha, a Ży dzi Jah we. Rzecz
w tym, że to ra czej On ma nas, a nie my Je go. Chy ba zbyt
czę sto o tym za po mi na my. A mo że nie chce my pa mię tać?... 

Sa ma bóż ni ca oka za ła się okop co ną i po pi sa ną ru -
iną o wy raź nych jesz cze kształ tach bli skow schod niej ar chi -

tek tu ry. Ja koś wte dy zro bi ło mi się smut no. Z wiel ką pom -
pą zo stał od sło nię ty ko ło dwor ca PKS−u w Gdań sku po mnik
nie ist nie ją cych cmen ta rzy, a tu praw dzi wy cmentarz po pa -
da w ru inę. 

Do koń czy łem dzie siąt ki ró żań ca i po sze dłem na
au to bus. Słoń ce cał kiem scho wa ło się za wzgó rzem.

Bolesław Dobrowolski
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ROCZNICA CHÓRU

„Œpiewajcie Mu i grajcie“ – to ju¿ 5 lat 
Pew nej zu peł nie „zwy czaj nej” nie dzie li mniej wię -

cej 5 lat te mu usły sza łam w ogło sze niach dusz pa ster skich
wzmian kę o chó rze w na szej pa ra fii: wszyst kich chęt nych
za pra sza my na pró by we wtor ki i śro dy po wie czor nej Mszy
św. Po my śla łam so bie wte dy, że bar dzo chcia ła bym na le żeć
do chó ru, ale... No wła śnie, mia łam wąt pli wo ści, czy mi się
spodo ba, czy ja się spodo bam, czy mam do bry głos itd.
Spra wa przy ci chła, ale nie na dłu go. Na pa ster ce w 1998 ro -
ku po raz
p i e r w  s z y
u s ł y  s z a  ł a m
nasz chór. Co
praw da jesz -
cze wte dy
w du żo mniej -
szym skła dzie
niż obec nie,
do pie ro co
„racz ku ją cy”,
jed nak to by ło
coś! Już wte -
dy, na po cząt -
ku to nie był
tak zu peł nie
p o  s p o  l i  t y
chór, ja kich
wie le w na -
szych pa ra fiach. Sły chać by ło zgra nie gło sów, ich si łę, a jed -
no cze śnie sub tel ność brzmie nia. Da ło się sły szeć pro fe sjo -
nal ne pro wa dze nie mu zycz ne. 

Kto za tym stał? Ko or dy na to rem, dy ry gen tem i do -
brym du chem chó ru, peł nym za wsze no wych, cie ka wych
i am bit nych po my słów jest nasz or ga ni sta – pan Zbi gniew
Bi zik. Swój cen ny czas, za pał, a przede wszyst kim ogrom
pra cy, któ ry wkłada w to przed się wzię cie już od 5 lat owo -
cu je co raz lepszy mi wy ni ka mi. 

Do suk ce sów te go chó ru moż na za li czyć: udział
w opra wie mu zycz nej Mszy św. na so poc kim Hi po dro mie
pod czas wi zy ty Ja na Paw ła II na Po mo rzu w 1999 ro ku wraz
z chó ra mi i scho la mi Trój mia sta; na gra nie ka se ty oraz pły -
ty z ko lę da mi; trzy krot ne ubo ga ce nie swo im śpie wem
Mszy św. ra dio wej, emi to wa nej w Ra diu „Plus” dla „tych, co
na mo rzu”. Po nad to moż na usły szeć co ja kiś czas na su -
mach pa ra fial nych o godz. 13.00 w na szym ko ście le, jak co -
raz to no we, trud niej sze utwo ry, przy go to wy wa ne nie raz
przez kil ka mie się cy uświet nia ją nie dziel ną Eu cha ry stię.
Oczy wi ście nie mo że też za brak nąć chóru na waż nych uro -
czy sto ściach ta kich, jak od pu sty, rocz ni ce świę ceń ka płań -
skich czy świę ta li tur gicz ne. 

Nie daw no, bo 16 li sto pa da b. r. mi nę ła 5 rocz ni ca
po wsta nia wspól no ty chó ru. Z tej oka zji pan Zby szek wraz
z ca łym za stę pem chó rzy stów, so li stów i in stru men ta li stów
przy go to wa li bar dzo roz bu do wa ną opra wę mu zycz ną Mszy
św. Śle dząc po czy na nia na szych „Mu zy ków” w cią gu tych
5. lat, bar dzo wy raź nie wi dać po stę py, za rów no w brzmie -

niu, jak i w do borze re per tu aru, cze go przy kła dem są utwo -
ry ta kich kla sy ków jak Mo zart, Haen del czy Cac ci ni. 

Pięk ny śpiew, po moc ny w sku pie niu i głęb szym
prze ży wa niu Eu cha ry stii, to już nie tyl ko zwień cze nie na -
praw dę cięż kiej pra cy, ja ką wszy scy członkowie wkła da ją
we wspól ne dzie ło cią głe go do sko na le nia śpiewu. „Cre scen -
do”, „le ga to”, „fer ma to” to tyl ko nie któ re z fa cho wych mu -
zycz nych okre śleń, za sły sza nych na pró bie chó ru, któ re go

człon ka  mi
są prze cież
w więk szo -
ści oso by
bez pro fe -
sjo nal ne go
przy go to wa -
nia mu zycz -
ne go. Każ da
nut ka po -
wta rza na po
kil ka ra zy,
że by wresz -
cie by ło czy -
sto. Nie któ -
rzy po ta -
kich pró -
bach wy -
cho dzą tro -

chę zmę cze ni. Czy war to? „No pew nie, że war to. Śpie wa my
prze cież dla Bo ga, więc mu si być do brze” – to sło wa człon -
ka chó ru. 

Je den z na szych ka pe la nów stwier dził, że chór pa -
ra fii p. w. św. Bra ta Al ber ta na Przy mo rzu jest jed nym z naj -
lep szych chó rów w die ce zji. No cóż, nie po zo sta je nic in ne -
go, jak przy jąć te sło wa z po ko rą i starać się, aby śpiew na
chwa łę Bo żą był co raz pięk niej szy. 

Wio letta Kor nac ka
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ŒWIÊCI

Ka ro li na Kóz ków na przy szła na świat 2 sierp nia
1898 ro ku we wsi Wał −R uda (die ce zja tar now ska), ja ko
czwar te z je de na ścior ga dzie ci Ja na i Ma rii, z do mu Bo rzęc -
kiej. Ży wa i au ten tycz na wia ra, pie lę gno wa na w tej ubo giej,
lecz bar dzo re li gij nej ro dzi nie, wy ra ża ła się we wspól nej
mo dli twie wie czor nej, co dzien nym śpie wa niu Go dzi nek,
uczest ni cze niu we Mszy Świę tej i przyj mo wa niu Ko mu nii
Świę tej nie tyl ko w nie dzie lę, ale i w dni po wsze dnie. 

W ro ku 1906 Ka ro li na roz po czę ła na ukę w lu do wej
szko le pod sta wo wej. Uczy ła się chęt nie i uzy ski wa ła bar dzo
do bre oce ny, zwłasz cza z re li gii. Nad du cho wym roz wo jem
Ka ro li ny czu wał w spo sób szcze gól ny jej wuj Fran ci szek
Bo rzęc ki, któ re mu po ma ga ła 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 wy bit -
nych wiesz czów. Ka ro li na na le ża ła do Apo stol stwa Mo dli -
twy, a tak że by ła ze la tor ką Ży we go Ró żań ca. Zdo by wa ną
w ten spo sób wie dzę i po głę bia ną nie ustan nie wia rę Ka ro li -
na sta ra ła się prze ka zy wać in nym. Ka te chi zo wa ła młod sze
ro dzeń stwo i dzie ci z oko licz nych do mów, śpie wa ła pie śni
re li gij ne oraz wspól nie z ni mi od ma wia ła Ró ża niec, za chę -
ca jąc w ten spo sób do ży cia we dług Bo żych przy ka zań. 

Swój czas i mi łość Ka ro li na ofia ro wy wa ła nie tyl ko
naj młod szym, ale po tra fi ła tak że po chy lać się nad oso ba mi
star szy mi oraz cho ry mi. Od wie dza ła ich w do mach, wy ko -
nu jąc róż ne po słu gi oraz czy ta jąc pi sma re li gij ne. Przy go to -
wy wa ła tak że – w ra zie po trze by – oso by star sze na przy ję -
cie Wia ty ku, a po nad to oka zy wa ła mi ło sier dzie ubo gim. 

Wie lość speł nia nych za dań i wy ko ny wa nych po -
sług mo gła Ka ro li na re ali zo wać dzię ki do bre mu zdro wiu,
ja kim się cie szy ła, a któ re odzie dzi czy ła po swej mat ce. By -
ła, jak na swój wiek, bar dzo sil na fi zycz nie, a przy tym nie -
spo ty ka nie czyn na i zdy scy pli no wa na we wnętrz nie; ni gdy
też nie cho ro wa ła. Pra co wa ła bar dzo du żo oraz wy trwa le
i nie wi dać by ło u niej zmę cze nia, tak, że przy pra cy w po lu
wie lu nie mo gło za nią na dą żyć. 

Niewiele przed wy bu chem I woj ny świa to wej Ka ro -
li na przy ję ła z rąk bi sku pa tar now skie go, Le ona Wa łę gi, sa -
kra ment bierz mo wa nia w dniu 18 maja 1914 roku. Mia ło to
miej sce w utwo rzo nej w 1913 ro ku pa ra fii w Za ba wie, do
któ rej włą czył ją ów cze sny pro boszcz, ks. Wła dy sław Men -
dra la. 

W sie dem na stym ro ku ży cia 18 li sto pa da 1914 ro -
ku w cza sie za wie ru chy wo jen nej Ka ro li na zo sta ła pod stęp -
nie upro wa dzo na z do mu przez żoł nie rza ro syj skiej ar mii.
Po nio sła śmierć mę czeń ską w obro nie swe go dzie wic twa,
da jąc tym sa mym świa dec two swej ogrom nej mi ło ści do Bo -
ga. Cia ło Ka ro li ny od na le zio no w po bli skim le sie do pie ro
4 grud nia 1914 ro ku. 

Pa pież Jan Pa weł II be aty fi ko wał Ka ro li nę Kóz ków -
ną pod czas swej trze ciej piel grzym ki do oj czy zny w cza sie
Mszy Świę tej, któ rą od pra wił w Tar no wie w dniu 10 czerw -
ca 1987 ro ku. Wówczas w ho mi lii, wy gło szo nej z tej oka zji,

B³ogos³awiona Karolina Kózkówna (1898 - 1914)

Jan Pa weł II po wie dział: „Ta mło dziut ka cór ka Ko ścio ła tar -
now skie go swo im ży ciem i śmier cią mó wi przede wszyst -
kim do mło dych (...). Mó wi o god no ści ko bie ty, o god no ści
oso by ludz kiej. O god no ści cia ła, któ re wpraw dzie na tym
świe cie pod le ga śmier ci, ale no si w so bie za pis nie śmier tel -
no ści, ja ką czło wiek ma osią gnąć w Bo gu wiecz nym i ży -
wym, osią gnąć przez Chry stu sa...“. 

Ka ro li na Kóz ków na już za ży cia uwa ża na by ła za
du szę wy bra ną przez Bo ga, a po jej mę czeń skiej śmier ci
mo dlo no się o jej wsta wien nic two, gro ma dząc się chęt nie
w miej scu, w któ rym od da ła du szę Pa nu oraz na jej gro bie.
Zna nych jest wie le przy pad ków cu dow nych uzdro wień, ja -
kie sta ły się udzia łem wier nych, za no szą cych mo dli twy za
pośrednictwem Bło go sła wio nej. Każ de go 18 dnia mie sią ca
piel grzy mi z ca łej Pol ski przy by wa ją do Za ba wy, aby od pra -
wiać Dro gę Krzy żo wą Ka ro li ny. 

Na dzień na ro dzin dla nie ba Ka ro li ny Kóz ków ny –
18 li sto pa da – przy pa da wspo mnie nie obo wiąz ko we Bło go -
sła wio nej, a na te re nie die ce zji tar now skiej jest to zna czą ce
świę to. 
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Młodzież w Kaplicy sióstr Betanek, w dniu wspomnienia błogosławionej
Karoliny Kózkówny. 18.11.2003 r.

Œw. Andrzej Aposto³
Św. An drzej Apo stoł po cho dził z Bet sa idy nad je -

zio rem Ge ne za ret, miesz kał jed nak w Ka far naum ra zem ze
swo im bra tem św. Pio trem, i tak jak Piotr, był ry ba kiem.
Po cząt ko wo na le żał do gro na uczniów Ja na Chrzci cie la.
W je go obec no ści po raz pierw szy spo tkał Je zu sa pod czas
chrztu w Jor da nie i ra zem z Pio trem zo stał po wo ła ny przez
Pa na. „Gdy (Je zus) prze cho dził obok Je zio ra Ga li lej skie go,
uj rzał dwóch bra ci: Szy mo na, zwa ne go Pio trem, i bra ta je -
go, An drze ja, jak za rzu ca li sieć w je zio ro; by li bo wiem ry ba -
ka mi. I rzekł do nich: Pójdź cie za Mną, a uczy nię was ry ba -
ka mi lu dzi. Oni na tych miast zo sta wi li sie ci i po szli za Nim“
(Mt 4, 18−19). An drzej wraz z Pio trem i Fi li pem był świad -
kiem pierw sze go cu du Je zu sa w Ka nie Ga li lej skiej. Do gro -
na Dwu na stu, czy li naj bliż szych uczniów Chry stu sa, na le żał
od cu dow ne go po ło wu ryb. Ewan ge lie wy mie nia ją go al bo
na dru gim (Mt, Łk) al bo na czwar tym (Mk) miej scu. O lo -
sach św. An drze ja po Ze sła niu Du cha Świę te go Pi smo Świę -
te nie mó wi nic, na to miast spo ro tra dy cja i apo kry fy (m.in.
Dzie je An drze ja i Mę ka An drze ja). Tra dy cja po da je, że św.
An drzej na uczał na te re nie Scy tii, mię dzy Dnie prem a Do -
nem. Ko ściół pra wo sław ny w Ru mu ni szczy ci się tym, że
chrze ści jań stwo do tar ło na te re ny dzi siej szej Ru mu nii wła -
śnie dzię ki prze po wia da niu św. An drze ja Apo sto ła. In ni
uwa ża ją, że pra co wał w Ma łej Azji, skąd miał udać się do
Achai i tam po nieść śmierć mę czeń ską. 

We dług apo kry fów św. An drzej oprócz na ucza nia
czy nił wie le cu dów: uzdra wiał cho rych, wy pę dzał złe du chy,
a na wet wskrze szał umar łych. Kie dy przy był do mia sta Pa -
tras na Pe lo po ne zie (Gre cja), zo stał aresz to wa ny i ska za ny
na ukrzy żo wa nie 30 li sto pa da 65 ro ku. We dług po da nia
krzyż ten miał kształt li te ry „X“, dla te go dzi siaj krzyż o ta -
kim kształ cie na zy wa ny jest „krzy żem św. An drze ja“. 

Re li kwie św. An drze ja prze wie zio no z Pa tras do
Kon stan ty no po la w 356 ro ku i umiesz czo no je w ko ście le
Apo sto łów. Stam tąd zo sta ły za bra ne przez krzy żow ców
z czwar tej wy pra wy krzy żo wej, któ rzy w 1202 r. zdo by li

Kon stan ty no pol, i umiesz czo ne w Amal fii w po bli żu Ne apo -
lu. Gło wę św. An drze ja pa pież Pius II w XV w. ka zał prze -
wieźć do Rzy mu do ba zy li ki św. Pio tra. 25 wrze śnia 1964 r.
pa pież Pa weł VI na ka zał ją zwró cić ko ścio ło wi w Pa tras. Ko -
ściół grec ki po sia da też re li kwie krzy ża, na któ rym umarł
św. An drzej. 

30 li sto pa da te go ro ku w War sza wie od by ły się uro -
czy sto ści zwią za ne ze spro wa dze niem z Amal fii ko ło Ne -
apo lu re li kwii św. An drze ja. Uro czy stej li tur gii w ar chi ka te -
drze św. Ja na prze wod ni czył Pry mas Pol ski kard. Jó zef
Glemp, któ ry na stęp nie po pro wa dził pro ce sję uli ca mi sto li -
cy. Wzię li w niej tak że udział przed sta wi cie le pra wo sła wia,

An drzej Apo stoł, fresk z VIII w. w ko ście le San ta Ma ria An ti qua w Rzy mie

ŒWIÊCI

Do Ka ro li ny Kóz ków ny mo że my mo dlić się
sło wa mi hym nu nie szpor ne go: 

„Cu dow ny kwie cie pol skiej zie mi, 
Pro ste go lu du, wiej skiej cha ty; 
W kie li chu swym jak krysz tał czy sty, 
A cnót bar wa mi prze bo ga ty. 

Bło go sła wio na Ka ro li no, 
Świeć nam przy kła dem swe go mę stwa; 
Bądź wzo rem pra cy i mo dli twy, 
Czy sto ści ży cia i mę czeń stwa“.

Mar cin Smosz na
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wśród któ rych Apo stoł An drzej cie szy się wiel ką czcią. Re -
li kwie świę te go zo sta ły zło żo ne w ko ście le śro do wisk twór -
czych przy Pla cu Te atral nym w re li kwia rzu z brą zu au tor -
stwa prof. Gu sta wa Ze mły. 

Imię An drzej wy wo dzi się od grec kie go sło wa „an -
dre ios“ i zna czy – dziel ny. Ko ściół bi zan tyj ski (pra wo sław -
ny) nadał św. An drze jo wi przy do mek Pro to kletos (pierw szy
po wo ła niem), po nie waż był jed nym z pierw szych po wo ła -
nych do gro na apo sto łów.

Naj daw niej szy wi ze ru nek św. An drze ja po cho dzi
z V wie ku; moż na go oglą dać w mo za ice ba zy li ki św. Apo li -
na re go w Ra wen nie. 

Świę ty An drzej jest pa tro nem Gre cji, Szko cji, Ro sji,
Hisz pa nii, Sy cy lii, Dol nej Au strii, Ne apo lu, Ra wen ny, Bre -
scii, Amal fii, Man tui, Bor de aux, Bru gii i Pa tra su, a w Pol sce
die ce zji war miń skiej. W cią gu wie ków był m. in. pa tro nem
po dróż nych, sprze daw ców ryb, rzeź ni ków, gór ni ków, że gla -
rzy, ry ce rzy, a na wet wo zi wo dów. Dziś uwa ża ny jest za pa -
tro na ry ba ków. Wzy wa ny jest tak że w przy pad ku ar tre ty -
zmu, bó lu gar dła, kon wul sji i ró ży cy świń (cho ro ba An drze -
ja), w mo dli twie o do bre mał żeń stwo.

opra co wa ła An na Ciach

Andrzejki 2003

ŒWIÊCI

Z ¯YCIA PARAFII

Ry su nek po są gu An drze ja Apo sto ła z krzy żem (tzw. krzyż św. An drze ja),
znaj du ją ce go się w Ba zy li ce św. Pio tra w Rzy mie.
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W so bo tę 22 li sto pa da od by ła się pa ra fial na za ba wa
an drzej ko wa, zor ga ni zo wa na przez ro dzi ny z „Do mo we go
Ko ścio ła”. 

Fre kwen cja do pi sa ła. Wszyst kie bi le ty zo sta ły
sprze da ne. Przy cho dzi ły oso by star sze i młod sze, mał żeń -
stwa z dzieć mi, co wię cej po ja wi ła się na wet mło dzież gim -
na zjal na. Go ść mi spe cjal ny mi by li ksiądz pro boszcz, ksiądz
Ta de usz i sio stry Be tan ki. 

Ba wi ło się po nad 150 osób. Par kiet za peł nio ny był
wy śmie ni ty mi tan ce rza mi, któ rzy wca le nie mie li ocho ty go
opusz czać. Ba wio no się w pa rach, wy wi ja jąc tań ce bie siad -
ne, cza czę i wal czy ka, oraz w gru pach, łą cząc się w wę ża,
śmi ga ją ce go po ca łej sa li. Pa no wie po ka za li swo je umie jęt -
no ści wspa nia le tań cząc zor bę, na to miast pa nie, nie co uka -
zu jąc swo je ko lan ka, kan ka na. Za ba wa mia ła skoń czyć się
o godz. 24.00, wszy scy jed nak tak do brze się ba wi li, że ze -
spół grał da lej, dzię ki cze mu im pre za trwa ła dłu żej. 

Sto ły za sta wio ne by ły słod ko ścia mi, ser wo wa no
ka wę, her ba tę, a po go rą cych tań cach moż na by ło schło dzić
się zim ny mi na po ja mi. Do dat ko wą nie spo dzian ką wie czo ru
był tort, pysz ny wy piek pa na Ry sia, któ ry wnie sio no na sa lę
w świe tle sztucz nych ogni. 

Opi nie uczest ni ków by ły bar dzo życz li we, wszy scy
ba wi li się wy śmie ni cie i w do brych hu mo rach ro ze szli się
do do mów. 

Mał go rza ta Kwia tek



GŁOS BRATA NR 7(14)2003             20

Roraty i wizyta Œw. Miko³aja

Z ¯YCIA PARAFII

6 XII 2003 r. po Mszy św. ro rat niej przy był do
na szej pa ra fii ulu bio ny świę ty wszyst kich dzie ci. 
Po r wi sty, zim ny wiatr nie prze stra szył naj młod szych,
któ rzy jak każ de go ad wen to we go po ran ka przy by li na
6.30 z lam pio na mi do na sze go ko ścio ła. Te go dnia
w mi syj nej ad wen to wej wę drów ce od wie dzi li śmy Pe -
ru. Dzie ciacz ki po dzie li ły się da rem ser ca z bied niej -
szy mi od sie bie. Ofia ro wu jąc za baw ki, sło dy cze, przy -
bo ry szkol ne, sa me przez Ad went wczu wa ły się w ro -
lę św. Mi ko ła ja. Po ro ra tach przy dźwię kach skocz ne -
go kra ko wia ka i pio sen ce po wi tal nej, przy go to wa nej
przez scho lę pod kie run kiem p. Ja go dy, „wje chał” na
spe cjal nym za przę gu z re ni fe rów św. Mi ko łaj, któ re -
mu „do po mógł” tra fić do pa ra fii nasz dia kon Se ba -
stian. 

Za mó wił go, jak co ro ku, nasz ksiądz Pro -
boszcz. We so ły za przęg pro wa dzi ła to wa rzy szą ca nam
w mi syj nej wę drów ce gwiaz da be tle jem ska oraz
wesoły anio łek. Św. Mi ko ła ja przy wi ta ły ry mo wan ką
naj młod sze dzie cia ki. Po tem przy udzia le po moc ni -
ków wszyst kie dzie ci, obec ne w tym dniu na ro ra tach,
zo sta ły ob da ro wa ne pre zen ta mi: ba to ni ka mi i dzie cię -
cy mi pa pie ski mi ka len da rzy ka mi na 2004 r. Po wyj -
ściu z ko ścio ła każ dy zo stał ura czo ny smacz nym ro ga -
li kiem upie czo nym przez Pa na Ry sia w spe cjal nej „nie -
biań skiej” pie kar ni. Mi ni stran ci i mło dzież gim na zjal -
na spo tka ła się ze świę tym na ple ba ni przy kub ku go -
rą ce go mle ka. Św. Mi ko ła ju, ucz nas, jak być apo sto ła -
mi do bro ci przez ca ły rok! 

Siostra Michaela 

Przyjazd  św. Mikołaja po Mszy św. roratniej. 6.12.2003 r.

Roratnia mapa i prezenty dla dzieci od dzieci.
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„Bę dę z wa mi po wszyst kie dni, aż do skoń cze nia
świa ta”; „Nie bo i zie mia prze mi ną, ale sło wa mo je nie prze -
mi ną”. Te sło wa Pa na Je zu sa, zaczerpnięte z Ewan ge lii, nie
po zo sta wia ją złu dzeń. „Aż do skoń cze nia świa ta”... Świat
ten ziem ski, nasz glob, ma swoją hi sto rię, któ ra kie dyś się
skoń czy. Nie wie my jak i nie wie my kie dy – za ty sią ce czy
mi lio ny lat. A mo że tyl ko za set ki lat? 

Nie daw no oglą da łam w TV bar dzo krót ki, za le d wie
kil ku mi nu to wy, film. Na ekra nach te le wi zo ra po ka za na by -
ła w ogrom nym skró cie i w nieprawdopodobnym przy śpie -
sze niu hi sto ria ko smo su i na szej pla ne ty – Zie mi. Za czy na
się ta hi sto ria od Wiel kie go Wy bu chu, z któ re go wy ła nia ją
się gwiezd ne mgła wi ce, z któ rych z ko lei two rzą się wszel -
kie cia ła nie bie skie, a wśród nich drob na nie bie ska ku la –
nasz Zie mia. Zie mia jest po cząt ko wo na ga, tyl ko ska ły, któ -
re z cza sem – dzię ki te mu, że po wsta ła wo da – po kry wa ją
się zie le nią – sza tą ro ślin ną. Z cza sem dobiega nas głos
pierw szych zwie rząt, a na koń cu po ja wia się czło wiek, Czło -
wiek – lu dzie gro ma dzą się u stóp drze wa, w któ re ude rzył
pio run, a za tem po ja wił się ogień. Wła śnie wo kół ogni ska,
czy li cie pła i świa tła, sku pia ją się lu dzie, ale bar dzo szyb ko
oka zu je się, że lu dzie nie po tra fią żyć obok sie bie w spo ko -
ju. Wal czą ze so bą, wal czą nie ustan nie co raz bar dziej wy ra -
fi no wa ną bro nią. Od ma czu gi do bro ni pal nej i sa mo lo tów.
Na ekra nie te le wi zo ra wi dzi my już tyl ko lu dzi w mun du -
rach. Prze mknę li więc przez ekran wo jo wie, śre dnio wiecz -
ni ry ce rze, Krzyżacy, żoł nie rze pierw szej i drugiej woj ny
świa to wej, by ły na lo ty, bombardowania i po ża ry. Gdy oręż,
któ rym wal czą ze so bą lu dzie, przy jął współ cze sne kształ ty,
z re ak cja mi ato mo wy mi włącz nie – na stę pu je na zie mi wiel -
ki wy buch, po któ rym nie ma już nic – ani Zie mi, ani lu dzi
– po pro stu nic. Ten film trwał jak wspo mnia łam za le d wie
pa rę mi nut, a zatytułowany był „Epi zod”. 

Sło wem „epi zod” okre śla my drob ne, nie wie le war -
te wy da rze nia. Nie pa dło w tym fil mie ani jed no sło wo i nie
by ło też żad ne go ko men ta rza, a za tem miał chy ba ten film
po ka zać, że hi sto ria Zie mi i hi sto ria czło wie ka to – zgod nie
z ty tu łem – „tyl ko epi zod”? Uświa do mi łam so bie, że by ła to
w su mie bar dzo smut na hi sto ria, hi sto ria Czło wie ka? nie
Zie mi. Smut na dla te go, że w tym fil mie za bra kło miej sca dla
Pa na Bo ga, a czło wiek przed sta wio ny jest ja ko isto ta, któ ra
po tra fi tyl ko wal czyć i nisz czyć i któ ra w koń cu do pro wa dza
do za gła dy pla ne ty, na któ rej jest ży cie – do daj my – je dy nej
ży cio daj nej pla ne ty. Dłu gość ko smo su – choć nie zba da ne -
go – i dłu gość hi sto rii Zie mi są dzięki uczonym w przy bli że -
niu zna ne. Wiel ki Wy buch miał – we dług uczo nych –
nastąpić oko ło 15−tu mi liar dów lat te mu. Pla ne ta Zie mia by -
ła po cząt ko wo w po sta ci ga zu, któ ry z upły wem bar dzo dłu -
gie go cza su prze mie nił się w ska ły. Wy kry to, że naj star sze
zna le zio ne na Zie mi ka mie nie li czą so bie oko ło 4,5 mi liar da
lat. Jest to od le głość w cza sie rów nie nie wy obra żal na, jak te
wcze śniej wspo mnia ne 15 mi liardów lat. 
A jak dłu go ży ją na Zie mi lu dzie? Róż ni ucze ni róż nie te da -
ne po da ją, ale zgod ni są co do te go, że hi sto ria czło wie ka to
ty sią ce, ty sią ce lat. W na szej ro dzi mej Eu ro pie lo do wiec
ustą pił oko ło 10 tysięcy lat te mu, a po dob no ok. 40−−30

tysięcy lat temu po ja wi ły się isto ty, o któ rych mó wi my, że
są ludź mi. Na innych obszarach człowiek był ponad 100
tysięcy lat temu. Ale da lej jest py ta nie – gdzie tu miej sce dla
Pa na Bo ga. 

Po wie dzia łam, że Je zus zstą pił na Zie mię tak że dla -
te go, by na uczać lu dzi o Bo gu – o Bo gu ży wym, praw dzi -
wym i odwiecznym. Trze ba jed nak przy po mnieć, że wia ra
lu dzi jest zja wi skiem po wszech nym, wy stę pu ją cym od za ra -
nia ludz ko ści. Nie ma tu zna cze nia, że pier wo rod ny bóg był
drze wem, ka mie niem czy słoń cem. Że był róż nie ro zu mia -
ny, róż nie na zy wa ny i w róż ny spo sób czczo ny. Fakt, że od
za ra nia dzie jów lu dzie od da wa li cześć ko muś więk sze mu
i moc niej sze mu niż czło wiek, ta po wierz chow ność wy zna -
wa nia wia ry (tak że od da wa nie czci zmar łym) jest przez teo -
lo gów trak to wa na ja ko je den z do wo dów na ist nie nie Bo ga. 
Bóg ży wy i praw dzi wy, ta ki, któ ry czu je, jest od wiecz ny, to
On jest i był od za wsze, po nie waż On po wo łał do ist nie nia
wszyst ko, co kol wiek i gdzie kol wiek by ło, i przy kła da nie do
Nie go na szych ludz kich miar li cze nia cza su jest po pro stu
nie po ro zu mie niem. 

Na pi sa łam to wszyst ko dla te go, że nie zga dzam się
z au to ra mi wspo mnia ne go fil mu, któ rzy po ka zu jąc czło wie -
ka, uży li w ty tu le sło wo „epi zod”. Hi sto ria Zie mi, świa ta,
któ ry we dług przy to czo nych na wstę pie słów Pa na Jezus
ma mieć kie dyś swój kres, jest być mo że „epi zo dem”, ale
Bóg, po wo łu jąc do by tu czło wie ka, obdarzył go nie śmier tel -
ną du szą. Bóg stwo rzył czło wie ka, a w pew nym mo men cie
hi sto rii wkro czył w je go dzie je. Sam w po sta ci Czło wie ka
przy szedł na Zie mię, a by ło to 2003 la ta te mu. Przy szedł na
Zie mię, aby czło wie ka na uczyć o Bo gu, aby uświa do mić
mu, że jest czło wie ka Oj cem, Stwór cą i Pa nem, i że Oj ciec
ten go rą co pra gnie wi tać u sie bie swo je dzie ci, gdy je po
pro stu do sie bie od wo ła z te go ziem skie go świa ta. To Bóg
po wo łu je do ży cia lu dzi, oczy wi ście za po śred nic twem
tychże lu dzi – ich ro dzi ców. 

Hi sto rii czło wie ka nie moż na na zwać epi zo dem, bo
nie przemija hi sto ria żad nej ludz kiej du szy, żad ne go ludz -
kie go Ist nie nia. Po wie dzia łam, że Bóg stał się Czło wie kiem
2003 lat te mu. Do bie ga koń ca obecny 2003 rok i nie ba wem
bę dzie my świę to wać pa miąt kę tej Świę tej No cy, gdy „na ro -
dził się z Ma ryi Pan ny” w mia stecz ku w pa le styń skiej ziemi
o na zwie Be tle jem, a chó ry Aniołów obwieszczą to Wy da -
rze nie pa ste rzom. Znów bę dzie świe ci ła gwiaz da be tle jem -
ska, a trzej kró lo wie, pro wa dze ni jej świa tłem, przebędą da -
le ką dro gę, by do trzeć do sta jen ki i Bo gu le żą ce mu ja ko
dzie cię w żło bie po kło nić się i zło żyć swe da ry: mir rę, ka dzi -
dło i zło to. I znów – jak co ro ku – prze ła mie my się opłat -
kiem, usią dzie my do Wi gi lij nej Wie cze rzy i przy cho in ce za -
śpie wa my ko lę dy, a później spo tka my się na Pa ster ce. 

Wszyst ko to będziemy prze ży wać dla te go wła śnie,
że każ da ludz ka Isto ta, któ ra kie dy kol wiek i gdzie kol wiek
by ła i bę dzie na tej naj pięk niej szej z pla net – Zie mi, jest
dziec kiem Bo ga, a jej du sza nie jest śmier tel na. Cie szy my
się więc i ra du je my, bo te raz zbli ża się czas Na ro dzin Bo ga
w Świę tą Noc, a za pa rę mie się cy bę dzie my czcić Wiel ką
Noc – Noc Zmartwychwstania Bo ga – Czło wie ka, któ ry dla
zba wi enia lu dzi umarł na krzy żu, a kie dyś po wró ci w chwa -
le i ma je sta cie. 

Jo lan ta Ka miń ska

Epizod?
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

REDAKCJA DZIĘKUJE MŁODZIEŻY ZA POMOC W DIGITALIZACJI ARTYKUŁÓW.

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Jacek Zbigniew Mierzejewski i Teresa Maria Krefta
4.10.2003 r.

Mariusz Wojciech Tusiński i Iwona Gabriela Rohde
11.10.2003 r.
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WYSTAWA OBRAZÓW TADEUSZA RUPIEWICZA

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI 

Chusta św. Weroniki I

Autor wystawy w salce wystawowej na Plebanii

Dobry Pasterz

Przejście w Nowe Tysiąclecie
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DO SIEGO ROKU

Jak miło jest przekazywać
Świąteczne życzenia,
Przesyłać dobre myśli
Jak zefirów tchnienie.
Niech niosą, co najlepsze
na fluidów fali
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
W jeden akord scali,
Jasnych kwiatów dywanem
Pod nogi się ścieli
I tą drogą Opłatkiem
I sercem się dzielę.

Jadwiga Pietroń


