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16.05.2004 – PRYMICJE

20.05.2004 – BIERZMOWANIE
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S³owo od ksiêdza Proboszcza

Od dłuż sze go cza su chór pa ra fii św. Bra ta Al ber ta
przy go to wy wał opra wę mu zycz ną na uro czy stą Mszę Świę -
tą pry mi cyj ną, któ rą 16 ma ja od pra wić miał w na szym ko -
ście le, śpie wa ją cy on giś z na mi w te no rach, ksiądz Ra fał Za -
lew ski – „nasz” Ra fał. Ocze ki wa li śmy na tę uro czy stość
z wiel kim prze ję ciem i bi ją cy mi ser ca mi. 

I oto nad szedł ten dzień. Pięk nie przy stro jo ny ko -
ściół wy peł nio ny był licz nymi wier ny mi i za pro szo ny mi go -
ść mi, przy by ły też de le ga cje osób, pra gną cych zło żyć ży cze -
nia Pry mi cjan to wi. W uro czy stej pro ce sji wcho dzi do ko -
ścio ła bo ha ter dzi siej sze go dnia – ksiądz Ra fał. Ota cza ją Go
księ ża pra cu ją cy w na szej pa ra fii na cze le z księ dzem pro -
bosz czem Grze go rzem, służ ba ko ściel na – pa no wie z Sem -
per Fi de lis, mi ni stran ci, dzie ci. 

Za nim roz pocz nie się Msza Świę ta, pod cho dzą do
oł ta rza oso by pra gną ce zło żyć ży cze nia Pry mi cjan to wi. Są
to: Czci cie le Mi ło sier dzia Bo że go, Ży we go Ró żań ca, Ry ce -
rze Mi cha ła Ar cha nio ła, krę gi ro dzin ne, pa no wie z Sem per
Fi de lis, mi ni stran ci oraz de le ga cja chó ru pa ra fial ne go. Ma -
ria An na R. wrę czy ła ks. Ra fa ło wi na pa miąt kę dwie ka se ty,
za wie ra ją ce utwo ry, któ re na grał nasz chór, wy gła sza jąc
wiersz, na pi sa ny dla Nie go. Po wie dzia ła m. in.: 

„Nie chaj Cię Twój Pa tron, Ar cha nioł Ra fał, strze że
I umac nia w na dziei, mi ło ści i wie rze, 
Że byś słu żył pa ra fia nom ku Bo żej chwa le 
Ja ko prze wie leb ny pro boszcz, księ że Ra fa le…. 

(…) Bo gu i w nie bie i na zie mi wiecz na chwa ła, 
A ro dzi nie dzię ki za dar księ dza Ra fa ła. 
Ży czy my Ci zdro wia, sto lat chó rem śpie wa my
I speł nie nia tych ży czeń Bo gu przed kła da my”. 

Wie le by ło uro czy stych ak cen tów uświet nia ją cych Mszę
Świę tą pry mi cyj ną księ dza Ra fa ła. Za li czyć moż na do nich
pięk ny pro gram po etyc ki, wy ko na ny przez dzie ci, któ ry
przy go to wa ły sio stry Ber nar da i Mi cha ela, ho mi lię wy gło -
szo ną przez ks. Ada ma Bo niec kie go – re dak to ra na czel ne -
go „Ty go dni ka Po wszech ne go”, mó wią cą o wiel kiej god no -
ści ka płań stwa oraz ro li i za da niach ka pła na. 

Nie zwy kle uro czy sty był rów nież mo ment skła da -
nia da rów ofiar nych przez dzie ci, któ re sa me przy stro iły oł -
tarz bia łym ob ru sem i ude ko ro wa ły go wień cem. 

Oprócz na sze go chó ru, któ rym dy ry go wał mgr Zbi -
gniew Bi ziuk, akom pa nio wa ła mgr Ewa Pra licz, li tur gii
Mszy Św. to wa rzy szył ze spół mu zycz ny stu den tów Se mi na -
rium Du chow ne go – młod szych ko le gów ks. Ra fa ła. 

SAKRAMENTY ŒWIÊTE 

Prymicja ksiêdza Rafa³a

Z ra do ścią od da je my w rę ce na szych pa ra fian i go ści ko lej ny nu mer Gło su Bra ta. Tym ra zem
moż na w nim zna leźć wie le ma te ria łów opi su ją cych ak tyw ność na szych miesz kań ców, jak rów nież
prze śle dzić bo ga te ka len da rium ży cia pa ra fial ne go. A wie le się dzia ło... 

Zaczęło się od pięk nej uro czy sto ści pry mi cyj nej Ks. Ra fa ła Za lew skie go. Następnie
Bierzmowania udzielił młodzieży Ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz. Potem była Pierw sza Ko mu nia
Świę ta i pierwsza rocznica Komunii Świętej, Bo że Cia ło i wreszcie świę to wa nie wy da rzeń wpi sa nych
w od pust pa ra fial ny, któ re za koń czy ła uro czy sta Msza świę ta kon ce le bro wa na pod prze wod nic twem
Ks. Pra ła ta Sta ni sła wa Ła dy. 

Do tych re la cji do kła da my jesz cze garść wspo mnień i re -
flek sji, któ re do tar ły do re dak cji.

Z ra do ścią tak że przy wi tali śmy przy by łą na po cząt ku
czerw ca z Ka zi mie rza nad Wi słą Sio strę Bar ba rę Robak, któ rej
ży czy my, aby wśród nas czu ła się za wsze jak wśród swo ich. 

Na czas wa ka cji i urlo pów ży czy my wszyst kim Bo żej ła ski,
któ ra po zwo li na no wo od kry wać w so bie da ry i ta len ty. Dziel -
my się ni mi ob fi cie i zmie niaj my świat, któ ry po trze bu je dziś
świad ków wia ry. 

Z wa ka cyj ny mi po zdro wie nia mi i ser decz no ścia mi
Ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

Siostra Barbara



Pierwsza Komunia Œwiêta – 30.V.2004

GŁOS BRATA NR 3(17)2004             4

MOJA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. przeżyłem
bardzo głęboko. Wspierał mnie Pan Jezus. Podczas Mszy
św. byłem skupiony i modliłem się żarliwie do Zbawiciela.
Byłem wzruszony, że po raz pierwszy w obecności
Rodziców mogę przyjąć Jezusa Chrystusa do mego serca.

Powiedziałem Mu, że bardzo Go kocham i że nie będę
myślał o prezentach, bo w Komunii Świętej najważniejszy
jest właśnie On sam.

Łukasz Elwirski
SP 80, kl IIb

SAKRAMENTY ŒWIÊTE 

SAKRAMENTY ŒWIÊTE 

My ślę, że dla wszyst kich, któ rzy
uczest ni czy li w ten nie co dzien nej uro czy sto -
ści, obec ność na niej by ła wiel kim i ra do snym
prze ży ciem. Głę bo kie wra że nie wy war ła na
obec nych wy po wiedź Pry mi cjan ta, któ ry dzię -
ku jąc Bo gu za dzi siej szy dzień, po dzię ko wał
swo im trzem mat kom: Mat ce Naj święt szej,
ma mie, któ ra Go uro dzi ła i tej, któ ra Go wy -
cho wa ła, zło żył też ser decz ne wy ra zy wdzięcz -
no ści wszyst kim swo im naj bliż szym: oj cu, sio -
strze, ro dzi nie, na uczy cie lom i pro fe so rom.
Szcze gól nie ser decz nie ks. Ra fał po dzię ko wał
na sze mu księ dzu pro bosz czo wi Grze go rzo wi
Stol czy ko wi, pasterzowi naszej parafii, wrę cza -
jąc Mu piękny bukiet kwiatów.

Po udzie le niu bło go sła wień stwa po -
szcze gól nym człon kom ro dzi ny, księ żom, pa -
nom z Sem per Fi de lis, mi ni stran tom, ksiądz
Ra fał ob da rzył bło go sła wień stwem in dy wi du -
al nym wszyst kich wier nych, obec nych na tej
uro czy sto ści, za pra sza jąc na wspól ne dzie le -
nie się chle bem. Przy wyj ściu z ko ścio ła cze -
ka li z ta ca mi „chle ba na sze go po wsze dnie go”
Je go młod si ko le dzy, kle ry cy; z ra do ścią przy -
ję li śmy wszy scy ten dar. 

Na pa miąt kę tej prze pięk nej Mszy
Św. pry mi cyj nej wszy scy obec ni otrzy ma li od
księ dza Ra fa ła ob raz ki, za wie ra ją ce mot to, któ -
re go głę bia au ten tycz nie mnie za chwy ci ła:

„Bli skim – mi łość,
Przy ja cio łom – wier ność,
Wszyst kim – wdzięcz ność,
Bo gu – wszyst ko”.

Szczęść Bo że, księ że Ra fa le!
Niech Mat ka Naj święt sza pro wa dzi Cię przez
ca łe Two je ka płań skie ży cie! 

Bar ba ra Ufn iar ska

Msza Św. prymicyjna

Rodzice ks. Rafała
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SAKRAMENTY ŒWIÊTE 

Wsta łam bar dzo wcze śnie ra no. Bar dzo się de ner -
wo wa łam, czy ni cze go nie za po mnia łam. Wie czo rem ma ma
przy go to wa ła mi wszyst kie rze czy, któ re mia łam w tym
dniu ubrać. Pa ni Ba sia jest fry zjer ką, to ona ucze sa ła mnie
i upię ła wia nek. Ma ma po mo gła mi ubrać al bę. 
Wszy scy mó wi li mi, że wy glą dam jak anio łek, ca ła
w bie li. 
O go dzi nie 10.30 po je cha łam ra zem z ro dzi ca mi do
ko ścio ła. By li tam wszy scy, któ rych ko cham: dzia -
dek,
dwie bab cie, wu jek z cio cią, moi ro dzi ce chrzest ni
i mo ja sio stra Syl wia. 

Bar dzo się ucie szy łam, że nie za pm nie li
o tym dniu. 

Wszyst kie dzie ci usta wi ły się przed ko ścio -
łem, ro dzi ce  nas bło go sła wi li. Po tem roz po czę ła się
Naj waż niej sza Msza. Ra zem śpie wa li śmy pie śni i mo -
dli li śmy się. Ko ściół był bar dzo ład nie ustro jo ny bia -
ły mi kwia ta mi. Bar dzo się cie szy łam, że po raz pierw -
szy przy ję łam Pa na Je zu sa. My ślę, że Pan Je zus cie -
szy się, że tak bar dzo go ko cha my. 

W ko ście le mo dli łam się za ca łą mo ją ro dzi -
nę, aby wszy scy by li zdro wi. Obie ca łam też, że bę dę

grzecz na i nie bę dę smu cić Je zu sa i Ma ryi. Po uroczystości
w ko ście le wszy scy skła da li ży cze nia. Cie szy łam się, że
mam ty lu go ści. Wszy scy po je cha li śmy na świę tecz ny
obiad. Bar dzo się cie szę, że by łam u Pierw szej Ko mu nii. 

Ka ro lin ka Juch nie wicz 

18 czerw ca 1991 ro ku Bi skup gdań ski Ta de usz Go -
cłow ski udzie lił świę ceń ka płań skich. Trzy na ście lat póź niej
spo tka li się wówczas wyświęceni księża, aby po dzię ko wać
Pa nu Bo gu za ten dar kon ce le bu jąc Mszę Świę tą w na szym
ko ście le. Wie lu z nich pra co wa ło w na szej pa ra fii. Są to: ks.
Adam Czuj, ks. To masz Fry mark, ks. Wal de mar Na czk i ks.
Da riusz Żyź niew ski. Teraz dwóch ka pła nów z te go rocz ni -
ka, ks. Grze gorz Bącz kie wicz i ks. Ja nusz Maj kow ski, peł ni
po słu gę dusz pa ster ską w pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta. Po cho -
dzi zaś stąd ks. Krzysz tof Lis. 

In ni ka pła ni wte dy wy świę ce ni to: ks. Ja cek Bra -
mor ski (obec ny rek tor Gdań skie go Se mi na rium Du chow -

ne go), ks. Wi told Bock, ks. Ma rek Bru dzisz, ks. Ja ro sław
Dit t mer, ks. An drzej Frie del, ks. Ka zi mierz Gły żew ski, ks.
Da riusz Ła wik, ks. Ja cek Po koń ski, ks. Je rzy Ski ba, ks. Le -
szek Woj cie chow ski, ks. Adam Zdro jew ski, ks. Zbi gniew
Zie liń ski. 

Do ży czeń zło żo nych w cza sie uro czy sto ści przez
dzie ci, mło dzież i do ro słych pra gnie do łą czyć się nasza re -
dakcja. 

Ży czy my Wam, Czci god ni Ka pła ni, do cze ka nia zło -
te go ju bi le uszu w wier no ści Chry stu so wi i Je go Ko ścio ło wi. 

Re dak cja „Gło su Bra ta“

XIII rocznica œwiêceñ kap³añskich – 18.V.2004

Ks. Proboszcz rozdaje chlebki św. Brata Alberta
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LEDNICA 

By li śmy dość bli sko Ry by −Bra my i du że go ekra nu,
z któ re go prze ma wiał do nas Oj ciec Świę ty. Nie od te go jed -
nak za le ża ło to, że prze ży łam czas led nic kie go czu wa nia
ina czej niż czte ry la ta te mu, gdy by łam tam po raz pierw szy.

Pa mię tam, że wte dy wy jeż dża łam stam tąd roz cza -
ro wa na kon tra stem, ja ki od czu łam mię dzy at mos fe rą no cy
czu wa nia – roz mo dlo ną, roz świe tlo ną ty sią ca mi świec, roz -
śpie wa ną i roz tań czo ną na chwa łę Pa na – a wi do kiem, ja ki
uka zał się, gdy wscho dzą ce słoń ce roz świe tli ło opu sto sza łe
już led nic kie po le po kry te to na mi śmie ci po zo sta wio nych
przez piel grzy mów. Plac wy glą dał jak po bo jo wi sko. Po czu -
łam się... oszu ka na. Jak to jest? – my śla łam... bo je śli Duch
Świę ty zstą pił do na szych serc, to dla cze go nie by ło w tych
mło dych lu dziach na ty le choć by mi ło ści i wdzięcz no ści, by
za brać ze so bą swo je śmie ci?... Z gło śni ków do la ty wa ły sło -
wa za chę ty, by cze ka jąc na przej ście przez Bra mę −Ry bę włą -
czyć się w zbie ra nie śmie ci do wor ków i skła do wa nie ich na
gro ma dy. Włą czy łam się, ale pa mię tam, że był we mnie ner wo -
wy wy rzut: „... ład ni mi chrze ści ja nie... wię cej nie przy ja dę...“

Trze ba przy znać: my śle nie w ja kiejś mie rze słusz -
ne, wy rzut uza sad nio ny, i tyl ko jak nie ma ło w tam tej mo jej
po sta wie by ło... py chy. 

Dziś, gdy my ślę o Led ni cy, wi dzę tam mło dy Ko -
ściół Je zu sa Chry stu sa... nie do sko na ły, bo mo men ta mi bar -
dziej przy po mi na ją cy tłum niż zgro ma dze nie, ale prze cież
wy bra ny, bo umi ło wa ny – jak przy po mniał Oj ciec Świę ty:  
... Je zus mó wi do każ de go i każ dej z was: „Nie wy ście mnie
wy bra li, ale ja was wy bra łem, aby ście szli i owoc przy no si li,
i by owoc wasz trwał,  aby wszyst ko dał wam Oj ciec o co kol -
wiek Go pro sić bę dzie cie w imię mo je“(J15,16). Mó wił też
wte dy ła god nie, ale z mo cą – bo te sło wa głę bo ko we mnie

za pa dły: „Uwierz cie Chry stu so wi!
Uwierz cie, że On pierw szy Was wy -
brał, aby ście ze swej stro ny mo gli
w spo sób wol ny do ko nać wy bo ru. Nie
lę kaj cie się za wsze wy bie rać Chry stu -
sa. Niech ten wy bór kształ tu je Wa szą
te raź niej szość i Wa szą przy szłość.
Niech na da je kształt Wa sze mu ży ciu,
aby ście przy no sząc ob fi te owo ce wia -
ry, na dziei i mi ło ści, sta wa li się co raz
bar dziej au ten tycz ny mi świad ka mi
od ku pie nia dla przy szłych po ko leń.“

A czym by ła dla mnie te go rocz na
Led ni ca? 

Jesz cze przed roz po czę ciem czu -
wa nia, spa ce ru jąc po po lu, na któ re
nad cią ga ły cią gle no we gro ma dy, spo -
ty ka łam co krok (oczy ma wia ry) obec -
ne go wśród nas Je zu sa: 
– w ci szy sek to rów, gdzie spo wia da li
gę sto roz sa dze ni w wy so kiej tra wie
księ ża; dłu gie ko lej ki mło dych dusz

i świę te szep ta nie sa kra men tu... 
– w na mio cie li tur gicz nym, gdzie, mi mo ro sną ce go z go dzi -
ny na go dzi nę gwa ru na pla cu, pa no wa ła ci sza; Je zus wpa -
try wał się w nas, ukry ty w świę tej Ho stii, w któ rej obie cał
z na mi być. Do łą czy łam na chwi lę do tych, któ rzy klę cząc
wpa try wa li się w Nie go... 
– w mo im wła snym su mie niu, w tym Bo żym Gło sie, któ ry
ode zwał się we mnie, gdy ku po wa łam ka se ty z pie śnia mi
led nic ki mi i wy da no mi 10 zł resz ty za du żo; prze ciw sta wił
się we mnie po ku sie za własz cze nia, ka zał prze bić się z po -
wro tem przez tłum i od dać, co nie mo je... 
– w ra do snej spon ta nicz no ści i bez in te re sow nym uśmie chu
spo ty ka nych osób; dziew czy ny, któ re plo tły wian ki z kwit -
ną cej tra wy, gdy je po pro si łam, chęt nie mnie te go na uczy ły.
Pro mie nie ją cy za an ga żo wa niem chłop cy i dziew czy ny przy
na mio cie „Am ba sa do rów Led ni cy“ wrę cza li kart ki z ad re sa -
mi i te le fo na mi kon tak to wy mi po trzeb ny mi, je śli ktoś
chciałby się włą czyć w dzie ło sze rze nia tre ści Led ni cy
w swo ich mia stach, pa ra fiach, by żyć ni mi ca ły rok, do cze -
go ser decz nie za chę ca li... 

Gdy dziś my ślę o Led ni cy, wi dzę tam mło dy Ko -
ściół Je zu sa Chry stu sa, wspól no tę nie do sko na łą, w któ rej
mo że trud no o jed ność po staw, bo prze cież każ dy z nas jest
na in nym eta pie swo jej dro gi do Bo ga, ale za to wspól no tę
mło dych serc, któ re gdzieś w swo jej głę bi pra gną od na leźć
swój sens – Mi łość Stwór cy i swo ją na dzie ję – Mi łość Zba -
wi cie la, i chcą żyć peł nią ży cia – oży wie ni Du chem Mi ło -
ści... Kie dy roz po czy na ła się Eu cha ry stia, nie wszy scy zer -
wa li się na no gi, świa do mi, że to prze cież roz po czy na się
świę ty czas prze by wa nia z Pa nem – Źró dło Ży cia dla każ de -
go, kto chce się sta wać chrze ści ja ni nem – uczniem Je zu sa
Chry stu sa. Nie któ rzy, za ję ci roz mo wą, nie za uwa ży li; in ni

Młodzież z naszej parafii na Lednicy
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LEDNICA 

koń czy li ko la cję; ktoś obok do pa lał pa pie ro sa... Nie któ rzy
spa li, wia do mo, zmę cze nie upa łem dnia, po dró żą z bar dzo
od le głych nie raz miejsc Pol ski. Jed nak wszyst kich nas po łą -
czył śpiew po Ko mu nii Świę tej wy zna nie mi ło ści po wta rza -
ne za apo sto łem Pio trem: 

„Tak, tak, Pa nie, Ty wiesz, że Cię ko cham! 
Tak, tak, Pa nie, prze cież Ty to wiesz...“

Czy to po ryw czy rytm i me lo dia spra wi ły, że ska ka -
li śmy i wy cią ga li śmy rę ce w gó rę, śpie wa jąc Je zu so wi te sło -
wa mi ło ści? Tak, za pew ne to tak że, ale oj ciec Jan Gó ra za -
dbał też o to, by był czas na wy zna nie w spo sób oso bi sty,
w ci szy. Po pro sił nas, roz tań czo ną i roz śpie wa ną rze szę
mło dych, o ci szę. I na praw dę za le gła. Pra wie zu peł na. Je -
stem mu bar dzo wdzięcz na za te kil ka mi nut, gdy mo głam
w ser cu od po wie dzieć Je zu so wi na py ta nia, któ re w Je go
imie niu za dał pa rę chwil wcze śniej Oj ciec Świę ty. Brzmia ły
mi w uszach:    Czy ko chasz? 

Czy ko chasz mnie? 
Czy ko chasz mnie bar dziej? 

I ta go rą ca za chę ta Ja na Paw ła II: „Nie bój cie się od -
po wie dzieć Mu: Tak!“ Swo ją od po wie dzią na te py ta nia po -
dzie lił się z na mi obec ny tam kar dy nał z Ukra iny (o ile do -
brze pa mię tam). Bar dzo ucie szy ły mnie je go sło wa, bo roz -
pro szy ły przy gnę bie nie, któ re za czę ło się wkra dać w mo je
ser ce, gdy od po wia da łam Pa nu: Tak, ko cham Cię Je zu! –
ale za raz na su nę ła się oce na, czy to mo je wy zna nie jest coś
war te, bo prze cież sło wa te są w mo im ży ciu nie raz bez po -
kry cia,  nie prze kła da ją się na czy ny mi ło ści... A ten doj rza -
ły już wie kiem du chow ny wy znał wła śnie, że gdy mó wi Je -
zu so wi: ko cham Cię, Pa nie! – to cza sem, jesz cze za nim
skoń czy to zda nie, już w ser cu po ja wia się ja kaś myśl ne ga -
tyw na, ja kiś osąd bliź nie go, al bo jesz cze coś gor sze go; jed -
nak nie za ła mu je się tym, ale ma na dzie ję w Pa nu Je zu sie...  

To szcze re wy zna nie wzbu dzi ło we mnie po dziw
dla po ko ry te go ka pła na i da ło mi chy ba świa tło zro zu mie -
nia, że Je zus cie szy się z każ dej na -
szej de kla ra cji ko cha nia Go, choć by
po ryw czej i emo cjo nal nej, ale też do -
brze zda je so bie spra wę z te go, że je -
ste śmy sła bi i, by re ali zo wać tę mi -
łość do Nie go w na szym ży ciu, po -
trze bu je my Je go Ła ski. I On nam ją
chce dać, i nie po trze ba Mu na wet do
te go na szej wiel kiej wia ry, wy star czy
Mu na sza go to wość do ko cha nia Go,
nasz go to wość do uwie rze nia, by
mógł dzia łać cu da w na szym ży ciu,
uwal niać nas od zła, do któ re go je ste -
śmy zdol ni, prze mie niać wo dę na sze -
go ży cia w wi no, czy nić nas szczę śli -
wy mi. 

Za pa dło mi też w pa mięć
jesz cze jed no zda rze nie z czu wa nia.
Obok mnie i mo ich przy ja ciół roz sia -
dła się gru pa kil ku chło pa ków
i dziew czyn... wy cią gnę li pa pie ro sy,
pi wo. Na sta now cze przy po mnie nie

dwóch mło dych chło pa ków ze służ by po rząd ko wej o tym,
że na pla cu mo dli twy obo wią zu je za kaz pi cia al ko ho lu i pa -
le nia pa pie ro sów, za re ago wa li nie naj le piej, bo pa rę chwil
póź niej zja wi li się do ro śli męż czyź ni ze służb po rząd ko -
wych. Zre wi do wa li ple ca ki, za bra li al ko hol i pa pie ro sy... Na -
si są sie dzi sie dzie li ze skwa szo ny mi mi na mi. Ja kiś czas po -
tem za czę li przy glą dać się te mu, co dzia ło się przed Ry bą,
a jesz cze ja kiś czas póź niej... ska ka li i śpie wa li ra zem ze
wszyst ki mi. Nie sa mo wi te! Mie li też bia łe prze ście ra dła, któ -
re trze ba by ło przy wieźć w tym ro ku ze so bą, by w cza sie
czu wa nia ubrać się w nie na znak ła ski Chrztu Świę te go,
któ ry włą czył nas w ży cie Bo ga. Był ta ki mo ment czu wa nia,
że zie leń led nic kich pól po kry ła się bie lą stro jów 160 ty się -
cy ze bra nych. Gdy ro zej rza łam się wo ko ło, wszę dzie ra do -
sne twa rze ubra nych na bia ło. Przy po mnia ły mi się sło wa
pio sen ki, za czerp nię te z Apo ka lip sy: „Oto ci w bia łe sza ty
ubra ni (...), we Krwi Ba ran ka je wy bie li li.“ Ta ki przed smak
No we go Je ru za lem, wspól no ty zba wio nych w Nie bie... 

Dziś, gdy my ślę o Led ni cy, wi dzę tam mło dy Ko -
ściół Je zu sa Chry stu sa. Dla jed nych mo że to być tyl ko swo -
isty re li gij ny fe styn; dla in nych, któ rzy sta ra ją się pójść
w głąb, we zwa nie do te go, by co raz bar dziej sta wać się Ko -
ścio łem Chry stu sa. 

A po zo sta wio ne przez piel grzy mów śmie ci, któ re
tak zra zi ły mnie kie dyś?  Tym ra zem też by ły... ale już le piej
zor ga ni zo wa ne było ich zbieranie. Trze ba po pro stu wie rzyć
i dzia łać w tym kie run ku (a za cząć od pra cy nad so bą), że -
by kie dyś led nic kie po le po mo dli twie o ze sła nie Du cha
Świę te go wy glą da ło jak Plac Zwy cię stwa po Eu cha ry stii
w cza sie pierw szej piel grzym ki Oj ca Świę te go do oj czy zny.
Przy by ło wte dy kil ka set ty się cy osób. Po la cy za chwy ci li ca -
ły świat tym, jak re ago wa li na wy po wia da ne przez Ja na Paw -
ła II sło wa oraz wiel kim zdy scy pli no wa niem. Po dob no po
uro czy sto ści z ca łe go pla cu ze bra no tyl ko je den kosz śmie -
ci... 

Rozwinięcie sieci
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Wigilia Zes³ania Ducha Œwiêtego

LEDNICA 

29 ma ja 2004 ro ku ra no z pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta
wy ru szy li śmy nad brze gi je zio ra Led nic kie go ko ło Gnie zna
na Wi gi lię Ze sła nia Du cha Świę te go. Piel grzym kę zor ga ni -
zo wał ksiądz Woj ciech i dia kon Se ba stian. Mi mo wcze snej
go dzi ny wszy scy w au to ka rze śpie wa li. Mie li śmy zwar tą
gru pę osób gra ją cych, po sia da li śmy aż pięć gi tar, pa rę grze -
cho tek i oczy wi ście pięk ne gło sy. Au to kar try skał ra do ścią
i mu zy ką. Po dróż za ję ła nam oko ło pię ciu go dzin, ale każ de -
mu wy da wa ła się krót sza. Już pod czas dro gi z par kin gu na
Po le Led nic kie moż na by ło się zgu bić, po dob no przy by ło
tam oko ło 160 ty się cy lu dzi. Po do tar ciu na Po le Led nic kie
za czę li śmy roz plą ty wać sieć ry bac ką. Czas, w któ rym roz -
plą ty wa li śmy sieć, umi la ła nam mło dzież gra ją ca na bęb -

nach i grze chot kach. Gdy na sza sieć by ła już roz wi nię ta,
księ ża za czę li spo wia dać. 

O go dzi nie 16.00 roz po czę ła się pró ba tań ca i pro -
ce sja wspól notowa. Nikt nie przej mo wał się tym, czy umie
śpie wać, czy też nie . Waż ne by ło to, by się do brze ba wić.
Póź niej wpro wa dzo no re li kwie św. Woj cie cha i iko ny Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej. Na stęp nie, jak już co ro ku, prze -

mó wił do nas Oj ciec Świę ty. Do sta li śmy od Nie go Je go sło -
wo i Je go bło go sła wień stwo. Każ dy z uczest ni ków spo tka -
nia wią zał sieć z przy wie zio nych sznur ków. Gdy już wszyst -
kie sznur ki zo sta ły po wią za ne i two rzy ły sieć, sa mi stwo rzy -
li śmy wiel ką sieć trzy ma jąc się za rę ce. Po czym roz po czę ła
się Msza Św. w Wi gi lię Ze sła nia Du cha Świę te go. Po na bo -
żeń stwie otrzy ma li śmy chleb ki w kształ cie ryb i dzie li li śmy
się ni mi. Póź niej miał miej sce eg za min z mi ło ści, na znak
któ re go na ło ży li śmy so bie pa miąt ko we pier ście nie. Wte dy
tak że na stą pi ła pro ce sja z re li kwia mi i sztan da ra mi świę -
tych. Bi skup z owiecz ką na ra mio nach wpro wa dził iko nę
Chry stu sa Prze mie nio ne go. Wszy scy ka pła ni otrzy ma li „la -
ski pa ster skie”, za to my na ło ży li śmy bia łe sza ty. 

Sło wo Oj ca Świę te go przy go to wa -
ne spe cjal nie na to Spo tka nie. Nad
Led ni cą wy bie ra my Chry stu sa i ten
wy bór jest tam naj waż niej szy. Ak tem
ro zu mu i wo li wy bie ra my Chry stu sa
ja ko war tość naj waż niej szą. W ciem -
no ściach szu ka li śmy dro gi. Z da le ka
wi dać Bra mę III Ty siąc le cia. Bra ma
w kształ cie Ry by sta ła się cen trum
Pól Led nic kich. Wie lu z was za py ta
się, dla cze go sym bol ry by? Bo ry ba to
sam Chry stus – Ich tys. W tym wy ra -
zie każ da li te ra coś zna czy: Je zus
Chry stus, Bo ga Syn, Zba wi ciel. Bo
Led ni ca to Chry stus. Wte dy wła śnie
na stą pi ło przej ście przez Bra mę.
Przej ście przez nią sta ło się w ja kimś
sen sie obo wiąz ko we, ale aku rat w na -
szym przy pad ku każ dy chciał to prze -
żyć. Tym wła śnie ak cen tem za koń -
czył się nasz po byt na Led ni cy. 

W stro nę po wrot ną nie by ło już
śpie wu, gdyż każ dy był zmę czo ny.
Jednak mi mo wy koń cze nia i nie wy -

spa nia wszy scy by li za do wo le ni. Po tej piel grzym ce wzbo ga -
ci li śmy się o no we prze ży cia i zna jo mo ści, a przede wszyst -
kich zbli ży li śmy się do Chry stu sa. Te raz mo że my mó wić
o so bie, że je ste śmy wspól no tą. Na praw dę po le cam wszyst -
kim ta ką wy pra wę, za pa da ona na dłu go w pa mięć. 

San dra Czy żew ska

Cie szę się, że by łam w tym ro ku na Led ni cy, że
(dzię ki przy ja cio łom) prze ciw sta wi łam się po ku sie te go, by
nie je chać na czu wa nie, bo... nie ma cza su, bo eg za mi ny
i każ dy dzień na uki na wa gę zło ta. A ten czas wo ła nia we
wspól no cie Ko ścio ła o Du cha Świę te go jest na wa gę ży cia
Bo że go w nas i na wa gę da ne go przez Du cha po ko ju ser ca,

wiel kie go luk su su we współ cze snym świe cie, na wa gę ży -
we go do świad cze nia, że nasz Zba wi ciel jest mię dzy na mi –
na mo cy Słów Swej Obiet ni cy: „Gdzie dwóch lub trzech gro -
ma dzi się w Imię Mo je – tam je stem po śród nich.“

Bogumiła Wocial

Młodzież z wizerunkiem Św. Brata Alberta
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Bierz mo wa nie jest to sa kra ment, któ ry otrzy ma li -
śmy od Bo ga. To świę te pie czę to wa nie jest ak tem udzie le -
nia Du cha Świę te go (Dz 8,14−17).  

Kil ka na ście lat te mu ro dzi ce przy nie śli mnie do
świą ty ni i zo sta łam ochrzczo na. Przez wie le lat sta ra li się
wychować mnie w wie rze w je dy ne go Bo ga w Trój cy Świę -
tej. Pa rę lat póź niej by li ze mną w ko ście le, gdy po raz
pierw szy przyj mo wa łam Je zu sa do swo je go ser ca. Potem 20
ma ja 2004 r. by li przy mnie, gdy z peł ną świa do mo ścią
przyj mo wa łam sa kra ment bierz mo wa nia− umo cni enia wia -
ry w Chry stu sa.

By ło to dla mnie ogrom ne prze ży cie. Przez rok
księ ża Ire ne usz i Ta de usz przy go to wy wa li mło dzież do te go
wiel kie go wy da rze nia. Cho dzi li śmy na licz ne spo tka nia. Po -
zna wa li śmy bli żej Bo ga. Wspól nie się mo dli li śmy. Dzię ki
księ żom zro zu mie li śmy wie le waż nych rze czy. To oni przy -
bli ża li nam sło wo Bo że. Ksiądz Ta de usz Po lak czę sto po wta -
rzał: „Pa mię taj cie, że bierz mo wa nie jest to sa kra ment umoc -
nie nia w wie rze, a nie odej ścia od Ko ścio ła“. 

20 ma ja 2004 r. pięk nie świe ci ło słoń ce. Uro czy -
stość roz po czę ła się o go dzi nie 17.00. Gdy przy je chał ksiądz
bi skup Zyg munt Paw ło wicz, mło dzież przy wi ta ła go wy -
pusz cza jąc sie dem go łę bi, któ re są sym bo lem darów Du cha
Świę te go. Na stęp nie już w świą ty ni mło dzież pa ra fial na
wraz z księ dzem pro bosz czem przy wi ta ła bi sku pa. W ko -
ście le pa no wa ło nie zwy kłe sku pie nie. Zo sta ły po świę co ne
krzy że – pa miąt ki bierz mo wa nia, któ re sym bo li zu ją przy na -
leż ność do Ko ścio ła. Ca łą uro czy stość uroz ma ica ły śpie wy.
Ze spół pa ra fial ny wraz z pa nem or ga ni stą pięk nie gra li za -
chę ca jąc do śpie wu wszyst kich uczest ni ków Mszy św. Po
od czy ta niu li tur gii sło wa na stą pi ła ho mi lia, po czym Od no -
wie nie Przy rze czeń Chrzciel nych. Każ dy kan dy dat pod cho -
dził po wo li do oł ta rza, gdzie stał bi skup przy wdzia ny w czer -
wo ną sza tę, sym bo li zu ją cą Du cha Świę te go, któ ry roz pa la
w ser cach wie rzą cych ogień mi ło ści. Kan dy da ci pod cho dzi -
li w to wa rzy stwie świad ków, któ rzy pra wą dłoń w mo men -
cie bierz mo wa nia trzy mali na pra wym ra mie niu os ób przyj -
mu ją cych ten sa kra ment. Bi skup zwil żył pa lec pra wej rę ki

w krzyż mie i kre ślił nim znak krzy ża na czo le kan dy da ta
mó wiąc: 
Bi skup: Przyj mij zna mię da ru Du cha Świę te go. 
Bierz mo wa ny: Amen. 
Bi skup: Po kój z to bą. 
Bierz mo wa ny: I z du chem Two im. 
Gdy wszy scy kan dy da ci otrzy ma li zna mię da ru Du cha Świę -
te go, roz po czę ła się pro ce sja z da ra mi ofiar ny mi. Ko mu nia
Święta w tym dniu by ła rów nie waż na jak w każ dym in nym.
Są dzę, że każ dy w ser cu dzię ko wał Bo gu za tak wie le otrzy -
ma nych łask. Po za koń cze niu Ko mu nii Św. roz po czę ły się
ob rzę dy za koń cze nia. Od mó wi li śmy mo dli twę po Ko mu nii.
Mło dzież wraz z ro dzi ca mi po dzię ko wa ła bi sku po wi oraz
księ żom za otrzy ma nie świę te go pie czę to wa nia. Na ko niec
tej uro czy sto ści bi skup po bło go sła wił wier nych, po czym
ocho czo za brzmia ły śpie wy. 

Bierz mo wa ni!!! Pa mię taj cie, że ten sa kra ment sil -
nie jed no czy nas z Chry stu sem oraz z Ko ścio łem. Na szym
obo wiąz kiem jest sze rzyć wia rę oraz bro nić jej sło wem
i czy na mi ja ko świad ko wie Chry stu sa. 

Mar ty na Rogalińska

Mo je od czu cia na te mat bierz mo wa nia by ły nie naj -
gor sze. Zwłasz cza przy go to wa nia do nie go by ły god ne uwa -
gi – to za spra wą śmiesz ne go przy go to wa nia księ dza Ta de -
usza, któ ry w sal kach prze ka zy wał nam „ca łą praw dę Bo żą“
na we so ło. Przy naj mniej dla nas (kan dy da tów) ta kie to by -
ło, cho ciaż księ dza de ner wo wa ło na sze od mien ne po dej -
ście... Na pró bach w ko ście le już nie by ło tak śmiesz nie, po -
nie waż ksiądz Ire ne usz na rzu cił nam że la zny ry gor i sie -
dzie li śmy tam ci cho jak przy sło wio we „my szy pod mio tłą“ –
cho ciaż nie za wsze. Przez tą dys cy pli nę czuliśmy
respekt względem księ dza Ir ka. Wra ca jąc do księ dza Ta -
de usza, wy da je mi się, że ma dar na ucza nia i dobry kon -
takt z mło dzie żą. 

Ale dość już o księ żach, przejdź my te raz do mo ich
pry wat nych od czuć o bierz mo wa niu. Na pew no bar dzo
prze ży wa łem przy ję cie te go sa kra men tu, przy naj mniej

w sen sie du cho wym. Do te go jesz cze sa mo bierz mo wa nie
oraz wy strój ko ścio ła spo wo do wały we mnie wiel kie emo -
cje. Wszyst ko jesz cze we mnie drża ło na wet dwa dni póź -
niej. Ale już mniej niż np. po Pierw szej Ko mu nii Świętej,
wte dy to by ło.... 

Jed no nie da je mi jed nak spo ko ju, po co by ły te cza -
so chłon ne przy go to wa nia do te go sa kra men tu? Na to py ta -
nie na wet te raz (po bierz mo wa niu) trud no mi dać od po -
wiedź. Mo że ktoś z was, dro dzy czy tel ni cy, po mo że mi dać
na to py ta nie od po wiedź i po mo że mi roz wi kłać tę za gad kę?
Prze cież do pie ro dzie sięć dni przed nim uczy li śmy się prak -
ty ki. Koń cząc tę wy po wiedź, chciał bym go rą co po dzię ko -
wać księ żom i wszystkim, któ rzy w ja kikol wiek spo sób
przy czy ni li się, żebym ni gdy nie za po mniał te go dnia.

Artur Śliwa

Nasze bierzmowanie – 20.V.2004

Autorzy wspomnień na katechezie przed bierzmowaniem

SAKRAMENTY ŒWIÊTE 
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Z ¯YCIA PARAFII

Dro dzy Na si Pa ra fia nie!

Czas szyb ko upły wa. Jesz cze
nie daw no do ko ny wa li śmy pod su mo -
wań ro ku 2003, a tym cza sem za na mi
sześć mie się cy no we go ro ku. War to
więc po pa trzeć na na sze wspól ne pa -
ra fial ne do ko na nia wpi sa ne w ten
okres. Otóż do ko na nia bu dow la ne
by ły zwią za ne z re mon ta mi oraz in -
we sty cja mi, ma ją cy mi na ce lu dal sze
po rząd ko wa nie te re nów przy ko ściel -
nych. Mi mo cią gle po gar sza ją cej się
sy tu acji ma te rial nej na sze go przy -
mor skie go spo łe czeń stwa uda ło się
prze pro wa dzić ka pi tal ny re mont jed -
nej z sal ka te che tycz nych i za ku pić
do niej wy po sa że nie. Po nad to od da no
do użyt ko wa nia w klasz to rze sióstr
ko lej ne po miesz cze nia miesz kal ne.
Jest to zwią za ne z przy by ciem no wej
sio stry do pra cy w ka te chi za cji. Po -
cząw szy od wio sny trwa ły pra ce zwią -
za ne z przy go to wa niem no we go
ogro dze nia, zdo bią ce go te ren przy -
ko ściel ny. W pra ce te za an ga żo wa na jest gru pa kil ku na stu
męż czyzn, któ rzy spo łecz nie słu żą pa ra fii. 

Dzię ki przy chyl no ści Ra dy Osie dla Nr 1 SM Przy -
mo rze oraz za an ga żo wa niu kie row nic twa i pra cow ni ków ad -
mi ni stra cji te go osie dla zo sta ło wy ko na ne oświe tle nie dro gi
pro wa dzą cej do ko ścio ła. Od dwóch mie się cy pro wa dzo ne
są tak że pra ce zwią za ne z no wym chod ni kiem, któ ry ak tu al -
nie sta no wi swo isty dep tak po mię dzy te re nem ko ściel nym
i bu dyn kiem przy uli cy Ko ło brze ska 50. Pra ce te nie wąt pli -
wie wpły nę ły na pod nie sie nie es te ty ki te go te re nu, jak rów -
nież na więk sze po czu cie bez pie czeń stwa na szych miesz -
kań ców. Wszel kie pra ce po chło nę ły ogrom ne na kła dy fi -
nan so we i bę dą one kon ty nu owa ne w mia rę na szych moż li -
wo ści. 

A za tem dzię ki na sze mu wspól ne mu wy sił ko wi ko -
ściół oraz je go oto cze nie pięk nie je ra du jąc oczy i ser ca nas
wszyst kich. 

Dzie ląc się ra do ścia mi, ma my świa do mość, iż to
wszyst ko, co czy ni my, jest moż li we dzię ki życz li wo ści
i wspar ciu ma te rial ne mu Pa ra fian. Wy ra ża my więc wdzięcz -
ność. Dzię ku je my tak że za wy ro zu mia łość i wie le cie płych
słów świad czą cych o ak cep ta cji na szych dzia łań. Sło wa
szcze gól ne go po dzię ko wa nia kie ru je my do Ra dy Nad zor -
czej Spół dziel ni, Za rzą du SM Przy mo rze, Ra dy Osie dla Nr
1 oraz do Kie row nic twa i Pra cow ni ków Ad mi ni stra cji za ma -
te rial ne wspar cie i bar dzo do brą współ pra cę. Dy rek cji
GPEC dzię ku je my za po moc przy re ali za cji par kin gu. 

Raz jesz cze skła da my ser decz ne Bóg za płać
wszyst kim Pa nom, któ rzy każ de go dnia wy ko nu ją ogrom
prac przy wyżej wymienionych przed się wzię ciach. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
W imie niu Ra dy Bu dow la nej Ry szard Pusz ko

Prace przy ogrodzeniu parafii

Malowanie przęseł ogrodzenia Okładanie cokołu kamieniami 

Parafianie z Ks. Proboszczem przy budowie ogrodzenia



10.06.2004 – BO¯E CIA£O

29/30.05.2004 – LEDNICA 2004
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30 MAJA 2004 ROKU
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17.06.2004 – MSZA ŒWIÊTA ODPUSTOWA
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Ry ba jest zan kiem chrze ści jań stwa nie tyl ko dla te -
go, że wie lu uczniów Pa na Je zu sa by ło ry ba ka mi i te mat
ryb i ich po ło wu był czę sty w na ucza niu i ów cze snym ży ciu,
ale rów nież dla te go, że grec ki wy raz „ry ba” sta no wił dla
pierw szych chrze ści jan krót kie wy zna nie wia ry. 
Grec kie ιχϑυς (czy taj ichthýs) – ry ba po utwo rze niu 
z po szcze gól nych li ter ca łych wy ra zów da je: 

ι (i, jo ta) – Ιη σο υς (Jesús) – Je zus 
χ (ch, khi) – Χρι στóς (Chri stós) – Chry stus, 
ϑ (th, the ta) – Θε ου (Theú) – Bo ga
υ (y, yp si lon) – Υιóς (Hy iós) – Syn, 
ς (s, sig ma) – Σωτηρ (Sotér) – Zba wi ciel. 

Słow nic two: 
ιχθυς (ichthýs) – ry ba; stąd po cho dzi na zwa na uki o ry -

bach – ich tio lo gii; 
Ιη σο υς (Jesús) – Je zus; sło wo od he braj skie go imie nia Je -

szua – Je zus, któ re ozna cza „Bóg zba wia”; to imię he braj -
skie prze szło do ję zy ka grec kie go, z grec kie go do ła ciń -
skie go (ła ciń skie: Ie sus), a z nie go do ję zy ka pol skie go i in -
nych ję zy ków (an giel ski: Je sus, hisz pań ski: Jesús); 

Χρι στóς (Chri stós) – Chry stus; sło wo to ozna cza „na masz -
czo ny”, jest tłu ma cze niem he braj skie go wy ra zu o tym sa -
mym zna cze niu mašijah – me sjasz, czy li „na masz czo ny”
(zo bacz Jan Pa weł II, „Wstań cie, chodź my”, rozdz. „Ge sty
li tur gii kon se kre cji”); wy raz ten po cho dzi od grec kie go
χριω – na masz czam, χρι σµα – na masz cze nie (in na na zwa
„bierz mo wa nia” po ła ci nie, obok sa cra con fir ma tio – świę te
umoc nie nie, to sa crum chri sma – świę te na masz cze nie; po -
rów naj pol skie krzyż mo); ten wy raz grec ki po przez ję zyk ła -
ciń ski (ła ciń skie: Chri stus) prze szedł do ję zy ka pol skie go
i do in nych ję zy ków (an giel ski: Christ – Chry stus, hisz pań -
ski: Cri sto – Chry stus); 
Θε ου (Theú) – Bo ga, do peł niacz od sło wa Θε ος – Bóg; od
te go wy ra zu po cho dzi na zwa „na uki o Bo gu” – teo lo gii; 
Υιóς (Hy iós) – syn; 
Σωτηρ (Sotér) – zba wi ciel; od te go sło wa po cho dzi na zwa
„na uki o zba wie niu” – so te ro lo gii. 

Opra co wał Da riusz Wa śniew ski

SZCZYPTA GREKI

Srebro i z³oto

Ryba – symbol chrzeœcijañstwa

,

,

,

,

∼

, ∼

∼
∼

∼

, ∼

`

Ki wa li śmy się sen nie na ła wecz ce. Nie by ło nic do
ro bo ty... To zna czy – te raz nic nie by ło, bo nor mal nie to za -
wsze jest coś do zro bie nia, ale ja koś tak te raz się zro bi ło, że
nic nie by ło do zro bie nia i mo gli śmy się po ki wać sen nie na
ła wecz ce przed blo kiem nic nie ro biąc. By ło cie pło i mi ło.
Nikt nic nie mó wił, o nic się nie kłó cił, a na wet nie śmiał się. 
− Wie cie? – prze rwał ci szę Ma rek – Mó wią, że mo wa jest sre -
brem, a mil cze nie zło tem. To praw da, nie? 
− No! – po twier dził Zyg munt – ja za wsze wo lę mil czeć niż ga -
dać. 
− Ja też – do rzu ci łem. 
− No, ja też wo lę słu chać ko goś... – to ode zwał się Ja nek – Bo
to, wie cie, ja koś tak jest, że wszy scy mu szą coś mó wić:
w do mu, w pra cy, w urzę dzie, w le sie, szko le, a na wet w ko -
ście le, a tam po win na być prze cież ci sza. Każ dy mu si wy ra -
żać swo je emo cje, swo je ra cje, każ dy cze goś żą da, ocze ku -
je, o coś pro si al bo wręcz bła ga... 
Po ta ki wa li śmy mu – Ja nek to mą dry czło wiek. 
− Pa da ty le słów, mą dro ści, oczy wi sto ści, że od te go moż na
na praw dę zwa rio wać! A jak by te go by ło ma ło, to jesz cze
z te le wi zo ra, zza ścia ny u są sia da, z ra dia, in ter ne tu, ca ły
czas sło wa, sło wa, sło wa, jak by nie mo gli się lu dzie na chwi -
lę wy ci szyć i usiąść tak jak my i po słu chać dla od mia ny... 
Po słu cha li śmy. 
− No po wiedz cie, czy nie mam ra cji? 
− Masz, oczy wi ście, że masz! 

− Pew nie, że tak! 
− No, mo wa jest sre brem, a mil cze nie zło tem. 
− Bo gdy by tak za każ de sło wo da wa li srebr ną mo ne tę... –
roz go rza ła dys ku sja. 

A Cze siek sie dział i mil czał ca ły czas, uśmie cha jąc
się tyl ko pod no sem. Nic nie po wie dział ani ra zu. I na wet nie
za uwa żył, że za nim, na bla sza nym pa ra pe cie, usia dła bia ła
go łę bi ca, tuż nad je go gło wą. Słoń ce grza ło, z dnia na dzień
co raz moc niej... 

Bo le sław Ma ria Do bro wol ski
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W so bo tę 05.06.2004 ro ku po je cha łem na piel -
grzym kę do Sank tu arium Mat ki Bo żej w Gie trz wał dzie
z oka zji przy ję cia Pierw szej Ko mu nii Św. 

W piel grzym ce uczest ni czy ła też mo ja bab cia Ha -
nia, dzie ci pierw szo ko mu nij ne z ro dzi ca mi i dziad ka mi. Je -
cha li śmy dwo ma au to ka ra mi. Wy ciecz kę zor ga ni zo wa ła sio -
stra Ber nar da, ks. Ja nusz i ks. Ire ne usz z pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta z Gdań ska. Wy je cha li śmy o go dzi nie 7.30. W au to -
ka rze, któ rym je cha łem, pi lo to wał i opie ko wał się na mi ks.
Ja nusz Maj kow ski. Ksiądz za po znał nas z hi sto rią Sank tu -
arium Mat ki Bo żej w Gi etrz wał dzie, gdzie wy da rzył się cud,
był on wte dy pod pa no wa niem za bo ru pru skie go, a te raz
jest nasz, pol ski. 

Słu cha łem tej hi sto rii, jak Mat ka Bo ża na drze wie
klo no wym ob ja wi ła się dziew czyn kom Ju sty nie i Bar ba rze.
Po my śla łem, opo wia da nie jak każ de in ne zwią za ne z cu da -
mi i za sną łem. Ks. Ja nusz w tym mo men cie zro bił mi zdję -
cie. (Cie ka we jak wy glą dam?) 

Po przy jeź dzie do Gie trz wał du we szli śmy do Sank -
tu arium i gdy zbli ża li śmy się do ob ra zu Mat ki Bo żej, po czu -
łem jak trze po cze się mo je ser ce, jak bym miał w nim wy -
stra szo ne go wró bel ka. 

Mój Bo że, przy po mnia łem so bie, jak pierw szy raz
przyj mo wa łem Pa na Je zu sa do ser ca, po czu łem jak by ktoś
po ra ził mnie pa ra li za to rem. 

Trze po ta nie ser ca usta ło, gdy przy ją łem Ko mu nię
Świę tą w cza sie na bo żeń stwa, któ re ce le bro wał ks. Ja nusz
i ks. Ire ne usz (i in ni księ ża), a ta pięk na pieśń, pły ną ca z ust
sio stry Ber nar dy, uświa do mi ła mi, gdzie się znaj du ję. 

W Sank tu arium Mat ki Bo żej po czu łem spo kój, pa -
trząc na ob raz Mat ki Bo żej, roz my śla łam o Je zu sie, że Był
i Jest tak do bry dla nas dzię ki swej Mat ce. Bo Ona nas, lu -
dzi, umi ło wa ła, uka zu jąc się i ostrze ga jąc nas przed złem,
na ka za ła lu dziom, by by li do brzy dla sie bie tak, jak Jej Syn,
Je zus, jest mi ło sier ny i do bry dla nas. 

Po Mszy św. ku stosz Sank tu arium po wtó rzył hi sto -
rię (któ rą sły sza łem w au to ka rze) po wsta nia Sank tu arium
Ma ryj ne go, o cu dzie, ja ki wi dzia ły dziew czyn ki Ju sty na
i Bar ba ra. 

Mat ka Bo ża na ka za ła lu dziom mo dlić się na ró żań -
cu, słu chać księ ży, bo to oni w imię Bo że mo gą nam od pu -
ścić grze chy, od pra wiać na bo żeń stwa też za lu dzi cier pią -
cych w czyść cu. 

Mat ka Bo ża po da ro wa ła cho rym lu dziom wo dę źró -
dla ną, któ ra le czy po od mó wie niu mo dli twy ró żań co wej. 

Wy cho dząc z Sank tu arium Mat ki Bo żej Gie trz -
wał−dz kiej, za pa li łem świecz kę w in ten cji tyl ko mnie zna -
nej (za pa li ła się pią ta świecz ka), po mo dli łem się i już
wie dzia łem, że zo sta nę mi ni stran tem, bo z tą my ślą je -
cha łem na piel grzym kę. 

Wpi sa łem się do księ gi pa miąt ko wej z proś bą o bło -
go sła wień stwo i wsta wien nic two Mat ki Bo żej i pod pi sa -
łem się Ka rol Go dlew ski, kl. IIb, SP 79, by Mat ka Je zu sa
pa mię ta ła o mnie, o mo jej ro dzi nie, o na szych księ żach,
sio strze Ber nar dzie i niech po bło go sła wi sio stry be tan ki
z Przy mo rza. 

Wró ci li śmy do Gdań ska −Przy mo rza o go dzi nie
18.30. Opo wie dzia łem ro dzi com o Sank tu arium, w któ rym
znaj du ją się iko ny ma lo wa ne na płót nie i wkle jo ne na drew -
nia ne de ski su fi to we, o cu dow nym oł ta rzu i lecz ni czej wo -
dzie ze źró deł ka. Wra że nia, któ re do świad czy łem pod czas
wy jaz du do Gie trz wał du nie to wa rzy szy ły mi w cza sie zwie -
dza nia ko ścio łów w Gdań sku, w Gre cji, na Kre cie, na Te ne -
ry fie i w Szwe cji. 

Bab cia po wie dzia ła mi, że mo że dla te go do zna łem
po zy tyw ne go od czu cia, bo by łem po Ko mu nii Świę tej. 

Mo że bab cia Ha nia ma ra cję. 

Ka rol Go dlew ski, kl. II, SP 79, 
Gdańsk, 09.06.2004 r.

Źródełko z cudowną wodą przy Sanktuarium w Gietrzwałdzie

Pielgrzymka do Gietrzwa³du
Z ¯YCIA PARAFII
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Wra¿enia z pielgrzymki
W po dzię ko wa niu za dzień Pierw szej Ko mu nii

Świę tej dzie ci z na sze go ko ścio ła po je cha ły do Mat ki Bo -
skiej w Gie trz wał dzie. 

Wcze śnie ra no ra zem z sio strą Ber nar dą i księ -
dzem Ja nu szem wy je cha li śmy au to ka rem. Ra zem ze mną
po je cha ła mo ja sio stra Syl wia. 

Je cha li śmy po nad trzy go dzi ny w jed ną stro nę.
W au to ka rze śpie wa li śmy pie śni. By ło du żo kon kur sów. Na
miej scu prze bra li śmy się w al by. Wszy scy po szli śmy na
Mszę świę tą. Po Mszy pi li śmy her ba tę i je dli śmy ka nap ki.
Ksiądz opo wie dział nam hi sto rię cu dow ne go źró deł ka i ob -

ra zu Mat ki Bo skiej. Mó wi li śmy o cu dow nej mo cy wo dy z te -
go miej sca. 

W ko ście le zmó wi li śmy ró ża niec. W dro dze po -
wrot nej du żo opowiadaliśmy o tym wy jeź dzie. Do tej miej -
sco wo ści przy jeż dża bar dzo du żo lu dzi mo dląc się do
Najświętszej Pa nien ki. Ja mo dli łam się za mo ją ro dzi nę.
Uwa żam, że wy jazd był bar dzo uda ny. Mam na dzie ję, że kie -
dyś jesz cze od wie dzę to miej sce. 

Ka ro li na Juch nie wicz

30 ma ja 2004 ro ku przy stą pi łem do I Ko mu nii Świę -
tej. W po dzię ko wa niu Mat ce Bo żej za ten wspa nia ły dar
wspól nie z in ny mi dzieć mi i ich ro dzi ca mi uczest ni czy łem
w piel grzym ce do Gie trz wał du. 

5 czerw ca 2004 ro ku oko ło go dzi ny 11.00 przy by li -
śmy na miej sce, a na stęp nie o go dzi nie 11.30 w stro jach li -
tur gicz nych bra li śmy udział we Mszy świę tej. Dzię ku ję
Mat ce Bo skiej, że w tym cu dow nym miej scu mo głem znów
przy jąć Pa na Je zu sa do swo je go ser ca. 

Po Mszy świę tej wy słu cha li śmy kon cert chó ru
z Żu ko wa, któ ry  wy ko nał sta ro daw ne pie śni re li gij ne. Po po -
sił ku o go dzi nie 14.00 uda li śmy się po now nie do ka pli cy, by
wy słu chać hi sto rii te go wspa nia łe go miej sca, gdzie dwóm
dziew czyn kom, Bar ba rze i Ju sty nie, ob ja wi ła się Mat ka Bo -
ska. Miej scem ob ja wień by ło jed no z drzew, na któ rym Mat -
ka Bo ska pro si ła o go rą cą mo dli twę ró żań co wą. 

Na pa miąt kę tych cu dow nych ob ja wień po wsta ła
ka pli ca, a póż niej ko ściół mia no wa ny ma łą ba zy li ką. Nie da -
le ko ko ścio ła, w od le gło ści 300 m, jest źró deł ko, z któ re go
wy pły wa wo da o uzdra wia ją cej mo cy. To wspa nia łe miej sce
odwie dza ją co ro ku ty sią ce piel grzy mów. Każ dy z nich wie -
rzy, że mo dli twa w tym cu dow nym miej scu mo że przy nieść
po trzeb ne ła ski. 

Wspól nie z ma mą po je cha łem do Gie trz wał du, by
po dzię ko wać Mat ce Bo skiej za dar Ko mu nii Świę tej. Chcia -
łem też pro sić o ła skę zdro wia i bło go sła wień stwa dla ca łej
mo jej ro dzi ny, a w szcze gól no ści dla bab ci i dziad ka. 

Ma ry jo, dzię ku ję Ci, że by łem tak bli sko Cie bie. Po -
ma gaj mi iść przez ży cie dro gą praw dy i mi ło ści. 

Ja cek Ru lew ski
kla sa II b, SP nr 79

Dzieci i opiekunowie z naszej parafii na pielgrzymce w Gietrzwałdzie

MODLITWA

Mat ko Nie bie skie go Pa na, 
Le kar ko dusz i ciał ludz kich, 
Pa ni Gie trz wałdz ka, Ty, któ ra 
wsła wi łaś to miej sce Swo ją 
obec no ścią, racz wej rzeć na 
mnie ła ska wym wzro kiem 
i uproś u Swe go Sy na Je zu sa 
Chry stu sa tak bar dzo po trze−
bne mi ła ski... 
Przyjdź, li to ści wa i mi ło sier na 
Pa ni Nie bios, z po mo cą mo im 
proś bom i po sta no wie niom. 

Amen.

Z ¯YCIA PARAFII



Pa mię tam, jak po raz pierw szy obej mo wa łem sa mo -
dziel nie pa ra fię we Wło szech, a by ło to w 1997r. w ar chi die -
ce zji Luc ca w To ska nii pod czas uro czy stej Mszy nie dziel nej
pew ne go let nie go po po łu dnia. Wszy scy by li bar dzo za cie ka -
wie ni mo ją oso bą, na twa rzach moż na by ło wy czy tać py ta -
nie: „Czy bę dzie my wsta nie zro zu mieć na sze go no we go
pro bosz cza?“. Mo że dla te go ksiądz bi skup Bru no Tom ma si,
przed sta wia jąc mnie zgro ma dzo nym wier nym, po wie dział:
„Ten mło dy ksiądz, któ ry na zy wa się Don Mar co Ła buć (z
tru dem wy po wie dział mo je na zwi sko), przy by wa z da le kiej

Pol ski, ale cał kiem nie źle ra dzi so bie po wło sku“. Mu szę
przy znać, że bar dzo mnie za szczy ci ła ta sub tel na alu zja ks.
bi sku pa do wy po wie dzi sa me go Oj ca Świę te go w dniu swo -
jej elek cji: „We zwa no mnie z da le kie go kra ju“. 
Tak na praw dę dzi siaj Pol ska wca le nie wy da je się da le kim
kra jem ani Wło chom ani Po la kom i to nie tyl ko dla te go, że
ła twiej jest po dró żo wać i je ste śmy człon ka mi Unii Eu ro pej -
skiej. Wię cej nas chy ba łą czy niż dzie li, a moż na na wet po -
wie dzieć, że mię dzy na szy mi na ro da mi ist nie je coś w ro dza -
ju obo pól nej sym pa tii. Lu bi my prze cież Wło chów za ich en -
tu zjazm, ra dość ży cia i go ścin ność, któ ra drze mie i w na szej
sło wiań skiej na tu rze, na wet je śli ma my mniej po wo dów do
ra do ści. 

Mo je pierw sze do świad cze nia ja ko pro bosz cza i to
w dwóch pod miej skich pa ra fiach na raz, któ re ra zem nie
prze kra cza ły 1500 osób, by ły na zna czo ne pew ny mi oba wa -

mi. Dusz pa ster stwo wy da je się po dob ne, cho ciaż fre kwen -
cja o wie le mniej sza i trze ba czę sto wy ka zać spo ro ini cja ty -
wy, aby przy cią gnąć lu dzi do ko ścio ła. Ist nie ją przy każ dej
pa ra fii róż ne gru py tak, jak i u nas (mło dzież, dzie ci, gru pa
ka te che tów, Ca ri tas, chór, or kie stra, mi ni stran ci). Oprócz
co dzien nej li tur gii od by wa ją się co ty go dnio we lub co mie -
sięcz ne spo tka nia bi blij ne i mo dli tew ne. Są też i róż ni ce: np.
ka te che za jest zor ga ni zo wa na w po dwój nej for mie – jed na
go dzi na przy pa ra fii, pro wa dzo na przez ka te che tów wo lon -
ta riu szy, kie ro wa nych przez pro bosz cza, a dru ga, lek cja re li -
gii w szko le, pro wa dzo na naj czę ściej przez oso by świec kie.

Więk sze trud no ści mo gły po ja wić się w spra wach
ad mi ni stra cyj nych i biu ro kra tycz nych, któ re czę sto są
praw dzi wym krzy żem każ de go pro bosz cza na wet i we wła -
snym kra ju. Oka za ło się jed nak, że na ogół w ko ście le wło -
skim bar dziej li czy się czło wiek niż ka wa łek pa pie ru. Lu dzie
w Ita lii źle zno szą wszel kie go ro dza ju for ma li zmy i pro ce du -
ry, są za to bar dzo wy czu le ni na ludz kie cier pie nie i bie dę.
Dla te go jest tam bar dzo roz wi nię ty wo lon ta riat, zwłasz cza
wśród mło dzie ży. Lu dzie gar ną się do wszel kie go ro dza ju
or ga ni za cji, któ re po ma ga ją cho rym czy po trze bu ją cym.
W mo jej pa ra fii dzia ła tzw. Mi se ri cor dia. Jest to or ga ni za cja
bar dzo po pu lar na w Ita lii, opar ta na dzia łal no ści wo lon ta riu -
szy. Po sia da ona wła sny am bu lans i włą czo na jest do sie ci
Po go to wia Ra tun ko we go, któ re ko or dy nu je in ter wen cje
w te re nie zgod nie z wy zna czo nym dy żu rem. Je śli się zda rzy
ja kiś wy pa dek lub ka ta klizm, choć by na krań cu świa ta,
wszyst kie te or ga ni za cje prze ści ga ją się w nie sie niu po mo -
cy. Znaj du je to za wsze wiel kie wspar cie nie tyl ko ze stro ny
ad mi ni stra cji lo kal nej, ale i Ko ścio ła, bo tak na praw dę pra -
wie wszyst kie te sto wa rzy sze nia na ro dzi ły się z po bu dek
chrze ści jań skiej i ludz kiej so li dar no ści. 

Od pra wie pię ciu lat je stem pro bosz czem w trzech
in nych pa ra fiach usy tu owa nych w prze pięk nej gór skiej oko -
li cy – Gar fa gna na, któ ra le ży w pa sie Ape nin i przy po mi na
na sze Ta try. To ska nia, bo tak na zy wa się ca ły re gion, sły nie
w ogó le ze wspa nia łych i róż no rod nych wi do ków. Wszyst ko
jest w za się gu rę ki: i gó ry, i mo rze, i ni zi na, i de li kat ne pa -
gór ki, usia ne win ni ca mi i ga ja mi oliw ny mi. Mo je pa ra fie to
ma łe mia stecz ka (Cor fi no, Ca ni gia no i Pia nac ci), po ło żo ne
na wy so ko ści od 600 do 850 m n.p.m. u stóp gó ry Pa nia di
Cor fi no (1600 m n.p.m.). Z wiel kim za an ga żo wa niem świec -
kich sta ram się tak or ga ni zo wać dusz pa ster stwo, aby dą żyć
do co raz więk szej in te gra cji tych nie wiel kich wspól not,
a jed no cze śnie za cho wać to, co jest cha rak te ry stycz ne dla
każ dej. Oprócz te go znaj du ję tro chę cza su i na po głę bia nie
mo jej for ma cji, przy go to wu jąc obec nie dok to rat z ekle zjo lo -
gii, i na wy kła dy w szko le teo lo gicz nej dla świec kich. Każ dy
pra wie ksiądz we Wło szech mu si po dej mo wać wie le obo -
wiąz ków i za dań. Wy ma ga te go sy tu acja tam tej sze go ko -
ścio ła, któ ry co raz czę ściej sta je wo bec ko niecz no ści łą cze -
nia kil ku pa ra fii w tzw. Jed nost ki Dusz pa ster skie (dwie, trzy
i wię cej pa ra fii kie ro wa nych przez jed ne go lub wię cej księ ży).

Moi obec ni pa ra fia nie są bar dzo przy wią za ni do tra -
dy cji, któ rych trud no szu kać gdzie in dziej we Wło szech.
Jest tu taj o wie le wię cej lu dzi w ko ście le, kil ka ra zy w ro ku

GŁOS BRATA NR 3(17)2004             18

Ks. Marek Łabuć z rodzicami i ks. Tadueszem

CO S£YCHAÆ W ITALII

Z parafii przymorskiej do w³oskiej
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Ktoś po wie dział, że po dró że kształ cą, wo bec cze go,
gdy na dą ży ła się oka zja, po sta no wi li śmy od wie dzić są sia -
dów, któ rzy miesz ka ją naj bli żej pół noc nej Pol ski, tj. Szwe -
dów. Tą oka zją by ła pro po zy cja fir my Ste na Li ne za miesz -
czo na w któ rymś z ma jo wych nu me rów „Dzien ni ka Bał tyc -
kie go”, za chę ca ją ca do spę dze nia
„ma jów ki” w Szwe cji za ce nę po ni żej
po ło wy kosz tów. Ce na nor mal na to
170 zł od oso by, a ma jąc ku pon
z „Dzien ni ka Bał tyc kie go” za pła ci li -
śmy 164 zł za dwie oso by za ca łą po -
dróż przez Bał tyk w obie stro ny. Po da -
ję tą in for ma cje, bo być mo że w przy -
szłym ro ku Ste na Li ne i Dzien nik Bał -
tyc ki też bę dą pro mo wać ta kie „ma -
jów ki w Szwe cji” i war to z tej pro po zy -
cji sko rzy stać. Na pi sa łam, że Szwe dzi
są na szy mi naj bliż szy mi są sia da mi, bo
pły nąc pro mem Ste na Li ne z Gdy ni do
Karls kro ny po ko na li śmy za le d wie 280
km. Do gra nic Pol ski w któ rą kol wiek
in ną stro nę niż pół noc jest znacz nie
da lej. Karls kro na to ar chi pe lag 36
wysp i wy se pek, a na naj więk szej
z nich, któ ra na zy wa się Tis si, le ży
mia stecz ko – też o na zwie Karls kro na,

za miesz ka ła przez oko ło 30 tys. lu dzi. Na zwa ta w tłu ma cze -
niu ze szwedz kie go ozna cza „ko ro na kró la Karola”. Po nad
300 lat te mu pa nu ją cy wów czas król ka zał pod pły nąć do
tych wysp, zo ba czył na nich wła ści wie tyl ko na gie ska ły i ka -
zał na tych wy spach wy bu do wać wa row nię. Wa row nia ta

Z wizyt¹ u s¹siadów 

CO S£YCHAÆ W ITALII

WYCIECZKA

ma my pro ce sje, fe sty ny i róż ne ini cja ty wy o cha rak te rze
kul tu ral nym i spo łecz nym: kon cer ty, re ci ta le, po pi sy, kon fe -
ren cje, wer ni sa że. Oprócz ko ścio ła pa ra fial ne go ist nie je
w jed nej z pa ra fii sank tu arium Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po -
mo cy „Del Mon te Cor fi no“, w któ rym czczo ny jest pięt na -
sto wiecz ny ob raz Ma ryi z Dzie ciąt kiem. Kie dyś bar dzo
uczęsz cza ne przez piel grzy mów z oko licz nych miej sco wo -
ści, ale i dzi siaj miesz kań cy Cor fi no z du mą pod kre śla ją –
„to na sza Ma don na“. Cie ka wost ką jest to, że zło ta pla kiet ka
z wi ze run kiem na szej Ma don ny krą ży po or bi cie oko ło ziem -
skiej w sztucz nym sa te li cie Si rio, któ re go jed nym z kon -
struk to rów był miesz ka niec Cor fi no. 

Z oka zji świąt pa tro nal nych oprócz uro czy sto ści li -
tur gicz nych or ga ni zu je się wspól ną za ba wę na świe żym po -
wie trzu z mu zy ką i tań ca mi. Trze ba też przy znać, że lu dzie
w Ita lii lu bią każ de wy da rze nie re li gij ne łą czyć z wspól nym
świę to wa niem. Po pu lar ne są tu taj tzw. Sa gry – fe sty ny ku
czci pa tro na, gro ma dzą ce ca łe tłu my, któ re do póź nych go -
dzin noc nych za ży wa ją tak upra gnio ne go la tem chło du. Nie
mo że też za brak nąć lo te rii i ku li nar nych spe cja łów, cha rak -
te ry stycz nych dla da ne go miej sca. Ła two łą czy się tu taj „sa -
crum“ i „pro fa num“, a dzię ki te mu moż na za si lić ka sę pa ra -
fial ną lub zgro ma dzić fun du sze na in ny zboż ny cel. 

Wło ska kul tu ra i oby cza je są bar dzo bo ga te i fa scy -
nu ją ce, ale cza sem bra ku je mi pol skich tra dy cji. Jed nak ni -
gdy nie wy da wa ło mi się wła ści wym na rzu ca nie pa ra fii na -
szych zwy cza jów. Co in ne go na ple ba nii, gdzie w spo sób na -
tu ral ny spla ta ją się w jed ną ca łość tra dy cje pol skie i wło skie.
Zda rzy ło się wpraw dzie, że w ko ście le po ja wi ła się cho in ka
na Bo że Na ro dze nie, któ ra do niedaw na by ła uwa ża na przez
Wło chów za po gań ski i ko mer cyj ny sym bol (są bar dziej
przy wią za ni do szop ki), a chór pa ra fial ny za śpie wał „Ci chą
noc“ po pol sku. Ale tak na co dzień je dy nym pol skim ak cen -
tem jest chy ba tyl ko ten, któ ry po zo stał w mo jej wy mo wie
ję zy ka wło skie go, a pa ra fia nie lu bią pod kre ślać przy każ dej
oka zji wiel kość Pa pie ża Po la ka. 

W każ dym ra zie mo ja po słu ga dla Lu du Bo że go
w Luc ce jest i po zo sta nie na zna czo na tym, co ukształ to wa ło
mo ją toż sa mość ka płań ską, a więc mo je pol skie ko rze nie,
pol skie se mi na rium, do świad cze nia wy nie sio ne z przy mor -
skiej pa ra fii ja ko mi ni stranta, lek tora, oa zo wicza oraz spo -
tka nie ta kich po sta ci jak Śp. Ks. Pra łat Jan Maj der i wie lu in -
nych wspa nia łych ka pła nów i ka te che tów. 

Ks. Ma rek Ła buć

Widok Karls kro ny
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WYCIECZKA

mia ła nie tyl ko strzec szwedz kie go te ry to rium przed ata ka -
mi z mo rza, ale też oczy wi ście słu ży ła do wy pa dów Szwe -
dów na ich wo jen ne wy pra wy. Do pie ro po II woj nie świa to -
wej zmie nił się cha rak ter go spo dar czy tych te re nów. Przez
te wszyst kie la ta, gdy w Karls kro nie sta cjo no wa ło woj sko,
lud ność cy wil na by ła nie licz na i bar dzo ubo ga, a jej pod sta -
wo wym źró dłem utrzy ma nia by ły oczy wi ście po ło wy ryb.
Dziś mia sto to ży je z tu ry sty ki. Są ho te le i pen sjo na ty, a na
pa miąt kę daw nych cza sów na ryn ku mia sta usta wio no rzeź -
bę ko bie ty −r yba czki, trzy ma ją cej w rę ku ry bę. Licz ne skle -
py, re stau ra cje i ka wiar nie są głów nie na sta wio ne na ob słu -

gę przy by szów, któ rzy na krót ko przy pły wa ją do Karls kro -
ny. Re stau ra to rzy np. zna ją go dzi ny od pły wu pro mów z Pol -
ski i do godz. 15 ser wu ją in ne da nia i są in ne ce ny (gdy pro -
my od pły ną – ce ny są wyż sze, a po tra wy bar dziej wy szuka -
ne, ale wi docz nie im się to opła ca). Z przy sta ni pro mo wej do
mia sta do wo zi nas au to kar spe cjal nie pod sta wio ny. Po dróż
trwa pół go dzi ny i kosz tu je oko ło 30 zł w prze li cze niu na pol -
ską wa lu tę. W tej ce nie jest też koszt prze wod ni ka. Zwie dza -
nie mia sta roz po czy na się od wspi nacz ki na punkt wi do ko -
wy, z któ re go jest na praw dę roz le gły wi dok. Mia sto po ło żo -
ne jest na ska łach, a za tem ukształ to wa nie te re nu jest uroz -
ma ico ne. Zwie dza my więc mia sto – nie du że, ale in te re su ją -
ce i no wo cze sne. Od tej no wo cze sno ści wy raź nie „od sta je”
daw na dziel ni ca, zwa na „sta rów ką”. Jest to kil ka sze re gów
ma leń kich cha łu pek – tro chę tyl ko więk szych od na szych
kio sków „Ru chu”. W oknach nie ma fi ra nek ani żad nych za -
sło nek. W tych dom kach cze ka ły ko bie ty na po wrót męż -
czyzn z mo rza, z po ło wów. Nie by ło za sło nek, że by każ dy
wi dział, że w do mu nie dzie je się nic nie wła ści we go pod nie -
obec ność mę żów. Z obiek tów zwie dza nych we wnątrz
miasta by ło Mu zeum Mor skie i ko ściół. Mu zeum jest nie -
zmier nie cie ka we, urzą dzo ne z ogrom ną pie czo ło wi to ścią,

a jed no cze śnie z roz ma chem. Zaj mu je kil ka kon dy gna cji.
Jest tam też re stau ra cja, a ra czej ogrom ny bar szyb kiej ob -
słu gi, sa la kon fe ren cyj na i sklep z ak ce so ria mi mor ski mi.
Ko ściół jest oczy wi ście pro te stanc ki (lu te rań ski) i za byt ko -
wy. Na oł ta rzu jest krzyż, a po bo kach ta bli ce z cyfra mi. Te
cy fry to nu me ry nie któ rych psal mów – naj czę ściej śpie wa -
nych. Na jed nej ze ścian wi si por tret Mar ci na Lu tra. Gdy
prze wod nicz ka po wie dzia ła, że jest to ta ki sam ko ściół jak
ka to lic ki, tyl ko o tro chę in nym cha rak te rze – gło śno po wie -
dzia łam, że „ tu nie ma ta ber na ku lum”. Po wtó rzy łam to
dwu krot nie, że by do wszyst kich do tar ło, – czym tak na -

praw dę róż ni się ten ko ściół od na sze -
go. Pro blem jed nak jest nie tyl ko ta ki.
Szwe dzi nie są na ro dem lu dzi wie rzą -
cych. Prze wod nicz ka po wie dzia ła, że
w tym du żym ko ście le w nie dzie le na
na bo żeń stwach, bo nie ma Mszy św.,
by wa tyl ko 5 – 6 osób. O wi zy cie w ko -
ście le w dniach po wsze dnich w ogó le
nie ma mo wy. Szwe dzi nie czu ją po -
trze by by wa nia w ko ście le, a wia rę de -
kla ru je oko ło 20 – 30% lu dzi. Wy raź nie
więc wi dać, że w ogó le nie wie dzą, co
to jest wia ra w Bo ga i co ona mo że
czło wie ko wi dać. Są ludź mi bo ga ty mi,
a nie ma ją świa do mo ści, że w Bo żych
spra wach są nę dza rza mi. Bied ni lu -
dzie…
Na ko niec war to jesz cze opo wie dzieć
o sa mym pro mie, na któ rym bez piecz -
nie prze mie rzy li śmy wo dy Bał ty ku
w obie stro ny. Zbu do wa ny zo stał
w 1986 ro ku, ma dłu go ści 162 m i sze -
ro ko ści 28 m. Ob słu ga li czy 400 osób,
a pa sa że rów do 1770. I cho ciaż do
dys po zy cji pa sa że rów są tyl ko 3 pię -

tra, nie moż na się na pro mie nu dzić, są tu bo wiem ka wiar -
nie, re stau ra cje, ki na, po miesz cze nia do za ba wy dla dzie ci,
a dla do ro słych – ba ry i ka sy no. Jest sklep wol no cło wy
i kan tor wy mia ny wa lut. Ka bi ny są dwu oso bo we z pię tro wy -
mi łóż ka mi i z ła zien ką – mi nia tu ro wą wpraw dzie, ale wy po -
sa żo ną w umy wal kę, to a le tę i prysz nic. Moż na też prze -
wieźć oso bo wy sa mo chód. Roz ryw ki dla pa sa że rów są tak
za pla no wa ne, aby w każ dym cza sie coś się dzia ło. Jest więc
czas na kon cert for te pia no wy, na mu zy kę do tań ca, na mu -
zy kę z sa te li ty i na dys ko te kę, a przede wszyst kim jest czas
na po dzi wia nie mo rza – moż na przez okna oraz na od kry -
tym po kła dzie. Jed na uwa ga prak tycz na dla ewen tu al nych
czy tel ni ków za in te re so wa nych: Szwe dzi nie we szli do unii
mo ne tar nej, w związ ku z czym w ich kra ju funk cjo nu je tyl -
ko ich ko ro na (ce na 1 ko ro ny to 50 gro szy pol skich), ale na
pro mie jest to obo jęt ne – czy pła ci się zło tów ka mi, czy ko ro -
na mi. Po nad to jak na ra zie Szwe dzi nie ho no ru ją pol skich
do wo dów oso bi stych. Na prom moż na wejść tyl ko za oka za -
niem pasz por tu. Dla nas by ła to pięk na, zu peł nie in na od
wszyst kich, wy pra wa, któ rą dłu go bę dzie my wspo mi nać.

Jo lan ta i Ma ciej Ka miń scy

Prom przy nabrzeżu Karlskrony



GŁOS BRATA NR 3(17)2004 21

¯YCZENIA

krzy¿ówka
ROZRYWKA

Poziomo:

1.   pauza
5.   krużganek wokół dziedzińca klasztornego
8.   pisarz indyjski („Kulis“)
9.   jednostka oporu elektrycznego
10. wełna kóz angorskich
11. półwysep Antarktydy Wschodniej
12. melodia zegarowa
13. zielsko
16. stadium rozwojowe pszczoły
18. kazanie buddyjskie
20. igły drzew
21. to samo, co Macao
22. cenne drzewo zwrotnikowe
23. post muzułmanów

Pionowo:

1.   uroczysta pieśń religijna
2.   też lekarz (dziś nazwa pogardliwa)
3.   urządzenia radiolokacyjne
4.   ulubiony zapach
5.   rynek w starożytnej Grecji  
6.   urzędowy dekret papieski
7.   grzechotka klasztorna
12. naczynie liturgiczne
14. system automatycznego 

programowania maszyn cyfrowych
15. dawniej: teść
16. nasz powszedni
17. imię męskie (11 marca)
18. gorący, suchy i porywisty wiatr pustynny
19. kleryk 

opracował: Baryt

NAJLEPSZE ¯YCZENIA
WAKACYJNE

rozumnego korzystania ze s³oñca, zdrowia i czasu
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM „g£OSU bRATA“
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Jerzy Marian Wiśniewski, lat 56, 

zm. 26.05.2004 r.

Ś.p. Krzysztof Kępczyński, lat 41, 

zm. 25.05.2004 r.

Ś.p. Łucja Dahlke, lat 77, 

zm. 31.05.2004 r.

Ś.p. Janina Citkowska−Kopyłowicz, lat 72, 

zm. 6.06.2004 r.

Ś.p. Irena Gill−Mieńckowska, lat 92, 

zm. 5.06.2004 r.

Ś.p. Ryszard Franciszek Gortatowski, lat 62, 

zm. 13.06.2004 r.

Ś.p. Marceli Ikowski, lat 68, 

zm. 21.06.2004 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

Leon Michał Smagoń 9.05.2004 r.

Julia Anna Guzowska 9.05.2004 r.

Ignacy Maciej Hirsz 9.05.2004 r.

Kamil Paweł Grzybowski 9.05.2004 r.

Dagmara Daria Richert 29.05.2004 r.

Sebastian Michał Świderski 13.06.2004 r.

Oliwia Dorota Datta 13.06.2004 r.

Mateus Gruba Guimarăes 13.06.2004 r.   

Olaf Marek Struck 20.06.2004 r.

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

DZIĘKUJEMY MŁODZIEŻY ZA POMOC W REDAGOWANIU TEGO NUMERU „GŁOSU
BRATA“ ORAZ ZA DOSTARCZENIE ZDJĘĆ Z LEDNICY. 

REDAKCJA

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2               e−mail: albert diecezja.gda.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii
parafialnej.
Korekta – Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Teresa Sowińska, Andrzej Sowiński, Ryszard Magulski, ks. Grzegorz Stolczyk,

ks. Janusz Majkowski, ks. Tadeusz Polak, Jolanta Kamińska.

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Krzysztof Lewandowski i Katarzyna Rębowska
19.06.2004 r.

Henryk Biskupski i Irena Łukasiak (Stec)

19.06.2004 r.
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13.06.2004 – ODPUST PARAFIALNY
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BUDOWANIE OGRODZENIA

Malowanie elementów przęseł ogrodzenia

Okładanie cokołu kamieniem 

Wykonanie wykopów pod fundamenty

Wylewanie fundamentów ogrodzenia Zdejmowanie starych płyt chodnikowych

Grupa osób pracująca przy ogrodzeniu

Spawanie daszków do słupków


