
PAN DA SI£Ê SWOJEMU LUDOWI, PAN DA SWOJEM LUDOWI
B£OGOS£AWIEÑSTWO POKOJU (Psalm 29/28/11 t³umaczenie Czes³aw Mi³osz)
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Cie płe i sło necz ne dni, któ re ostat nio prze ży wa my
świad czą iż nad cho dzi czas urlo pów i szkol nych wa ka cji.
Ko lej ny nu mer „Gło su Bra ta”, któ ry uda ło się przy go to wać
dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu ze spo łu re dak cyj ne go,
mo że więc sta no wić do sko na łą lek tu rę. Ma my na dzie ję, że
wspo mnie nia róż nych wy da rzeń z ży cia pa ra fii po zwo lą raz
jesz cze po wró cić do pięk nych chwil, któ re da ne jest nam
prze ży wać we wspól no cie św. Bra ta Al ber ta. Na sze re flek -
sje do ty ka ją tak że wy da rzeń, któ re wpi su ją się w naj now szą
hi sto rię. Cią głe ży wym po zo sta je wspo mnie nie od wa gi ro -

bot ni ków na Wy brze żu w sierp niu 80 ro ku oraz mą drość Ja -
na Paw ła II, któ ry wska zy wał dro gę do wol no ści. Te i wie le
in nych cie ka wych prze my śleń mo że my od na leźć w tym nu -
me rze. 

Gra tu lu ję i dzię ku ję ca łe mu ze spo ło wi jak rów nież
wszyst kim lu dziom do brej wo li, któ rzy nie szczę dzą wy sił -
ku, aby na sza pa ra fia by ła wspól no tą. 

Z życz li wo ścią, uśmie chem i bło go sła wień stwem
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

13. ma ja, w rocz ni cę za ma chu na ży cie Pa pie ża
z Pol ski, no wy pa pież Be ne dykt XVI ogło sił swą de cy zję
o uchy le niu wy mo gu pię cio let nie go ocze ki wa nia po śmier ci
kan dy da ta na oł ta rze i po wia do mił o roz po czę ciu pro ce su
be aty fi ka cyj ne go Ja na Paw ła II. Je go po stu la to rem, a więc
oso bą od po wie dzial ną za or ga ni za cję pro ce su oraz gro ma -
dze nie do ku men tów, bę dzie pol ski ksiądz z wi ka ria tu Rzy -
mu Sła wo mir Oder. 

Pod ko niec ma ja wi ka riat Rzy mu we zwał wszyst -
kich wier nych do prze ka za nia wszel kich in for ma cji oraz nie -
zna nych do ku men tów, któ re – jak to uję to – mo gą do star -
czyć ele men tów prze ma wia ją cych za lub prze ciw opi nii świę -
to ści naszego pa pie ża. Wi ka riat Rzy mu po pro sił wszyst kich,
któ rzy ma ją nie zna ne do tąd rę ko pi sy, li sty, wszel kie pi sma
i pry wat ne za pi ski Jana Pawła II, o ich udo stęp nie nie. Przyj -
mo wa ne bę dą rów nież ich fo to ko pie z po twier dze niem au -
ten tycz no ści. 

A oto ad re sy, pod któ re moż na wy sy łać ta kie do ku -
men ty: Wi ka riat Mia sta, Try bu nał Ape la cyj ny, Biu ro Po stu -
la to ra – Piaz za San Gio van ni in La te ra no 6, 00184 Ro ma lub
Sąd Ar chi die ce zji Kra kow skiej, ul. Fran cisz kań ska 3, 31−004
Kra ków. 

28. czerw ca o go dzi nie 19.00 w ba zy li ce Św. Ja na na
La te ra nie w Rzy mie od bę dzie się uro czy stość in au gu ra cji
pro ce su be aty fi ka cyj ne go Ja na Paw ła II – za po wie dział 10.
czerw ca wi ka riusz die ce zji rzym skiej, kard. Ca mil lo Ru ini.
„... pod czas nie szpo rów w przed dzień uro czy sto ści świę tych
Pio tra i Paw ła ofi cjal nie otwo rzy my pro ces be aty fi ka cyj ny
i ka no ni za cyj ny na sze go umi ło wa ne go bi sku pa i pa pie ża Ja -
na Paw ła II”. To kar dy nał Ru ini wy stą pił do Be ne dyk ta XVI
z wnio skiem o roz po czę cie pro ce su be aty fi ka cyj ne go pa pie -
ża nie mal na tych miast po je go śmier ci. 

Zwróć my uwa gę, że pro ces be aty fi ka cyj ny i ka no ni -
za cyj ny bę dzie prze bie gał jed no cze śnie. Zo bacz my, jak w in -
nych przy pad kach wy glą da pro ces wy nie sie nia kan dy da ta
na oł ta rze. 

Prze bie g pro cesu ka no ni za cyj nego
1. In for ma cje. Wier ni in for mu ją pu blicz nie, że ja kaś oso ba jest
wzo rem do na śla do wa nia, ży ła jak świę ty, wy ra ża ją opi nię na ten te -
mat. Zbie ra ją do ku men ta cję jej do ko nań.
2. Cze ka nie. Bi skup w da nej die ce zji czeka co naj mniej 5 lat po
śmier ci da nej oso by. Ogła sza roz po czę cie pro ce su be aty fi ka -

cyjnego. Stwier dza, że ktoś jest kan dy da tem na oł ta rze, i Ko ściół
po pie ra w ten spo sób sy gna ły pły ną ce od wier nych. 
3. Śledz two. W die ce zji wy zna cza się pro mo to ra pro ce su be aty fi -
ka cyj ne go, któ ry zbie ra wszyst kie in for ma cje o ży ciu i cu dach kan -
dy da ta na świę te go, czy ta wszyst kie je go pu bli ka cje. 
4. Ana li za. Ze bra ne informacje i publikacje tra fia ją do Kon gre ga -
cji ds. Świę tych w Wa ty ka nie, któ ra ana li zu je wiadomości o ży ciu
i do ko na niach kan dy da ta. 
5. Pró by. Kon gre ga cja wy zna cza tzw. advo ca tus dia bo li, czy li oso -

bę, któ ra z ra mie nia Ko ścio ła szu ka rys w ży cio ry sie kan dy da ta, je -
go wad, ba da za rzu ty wo bec nie go wy su wane.
6. Cu da. Pa pież po ana li zie ma te ria łów ze bra nych w Kon gre ga cji,
wszyst kich za i prze ciw, ogła sza he ro icz ność cnót kan dy da ta. 
7. Te sty. Na stę pu je po szu ki wa nie cu du lub cu dów, któ rych do ko -
nał Kan dy dat na oł ta rze. 
8. Ma te ria ły. Spe cjal na wa ty kań ska ko mi sja le kar ska ba da do ku -
men ta cję i wszyst kie ma te ria ły me dycz ne do ty czą ce cu du lub cu -
dów. 
9. Akt. Pa pież do ko nu je be aty fi ka cji kan dy da ta, któ ry sta je się bło -
go sła wio nym. Czcić moż na go lo kal nie, np. w die ce zji. 
10. Te sty II. Na stę pu ją po szu ki wa nia i do ku men ta cja dru gie go
cu du, któ ry jest wa run kiem do ko na nia ka no ni za cji. 
11. Cu da II. Po raz ko lej ny le ka rze we ry fi ku ją do nie sie nia o dru -
gim cu dzie. „Ad wo kat dia bła” zgła sza swo je za strze że nia, o ile do -
trą do nie go ja kie kol wiek no we in for ma cje o kan d y dacie. 
12. Fi nał. Pa pież do ko nu je ka no ni za cji i oso ba wy nie sio na na oł -
ta rze mo że być czczo na na ca łym świe cie. 

Proces beatyfikacyjny Jana Paw³a II

SŁOWO OD KSIĘDZA PROBOSZCZA

SANTO SUBITO

Msza św. pogrzebowa Jana Pawła II, wspólnie przeżywana w naszym kościele.
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Ojcze Œwiêty! Ty szuka³eœ nas,
a teraz my znaleŸliœmy Ciebie!

JAN PAWEŁ II

Je stem czę ścią te go po ko le nia, któ re nie pa mię ta in ne -
go pa pie ża niż Jan Pa weł II. Kie dy się uro dzi łam, nasz ro dak
był już od 7 lat gło wą Sto li cy Pio tro wej. Po cząt ki Je go pon -
ty fi ka tu są mi zna ne tyl ko z te go, co prze czy ta łam, a hi sto -
ria te go, co już sa ma pa mię tam za czy na się od 1987 ro ku.
W tym cza sie Oj ciec Świę ty od był swo ją trze cią piel grzym -
kę do oj czy zny. Wte dy wła śnie pierw szy raz ja ko Pa pież był
tak bli sko nas, bo tu na gdań skiej zie mi. Bar dzo nie wie le pa -
mię tam z te go cza su. Je dy ne, co utkwi ło mi w pa mię ci to
fakt, że ze swo je go bal ko nu wi dzia łam tłu my lu dzi, a ca ła
mo ja ro dzi na zje cha ła się na ów uro czy sty dzień. Nie wie le
ro zu mia łam, ale jed no, co wie dzia łam, to jest to, że bar dzo
bli sko był Ktoś wy jąt ko wy. 

Dziś bo gat sza je stem o to, co ro zu miem z orę dzi i słów
na sze go Pa pie ża. Dziś du że zna cze nie ma dla mnie apel Ja -
na Paw ła II skie ro wa ny do mło dzie ży, ze bra nej na We ster -
plat te. Każ dy ma „swo je We ster plat te”, któ re go trze ba bro -
nić i na wet je śli już ma my ocho tę się pod dać, to po win ni śmy
pa mię tać, że za na mi stoi ktoś sil niej szy, kto za wsze nam po -
mo że – nasz Pan. 

W 1999 ro ku Oj ciec Świę ty od był swo ją siód mą piel -
grzym kę do Pol ski. Ten czas pa mię tam już bar dzo do brze,
za rów no je śli cho dzi o przy go to wa nia do przy jaz du Ja na
Paw ła II, jak i sam Je go ko lej ny po byt w Trój mie ście. Je den
czerw co wy po ra nek za pa mię tam na ca łe ży cie, gdyż wte dy
zo ba czy łam Oj ca Świę te go z bar dzo bli ska. Prze jeż dżał tyl -
ko uli cą, ale to by ło nie za po mnia ne uczu cie. Wiem o tym, że
wie le osób by ło bli żej Ja na Paw ła II, jed nak dla mnie te kil -
ka se kund by ło bar dzo zna czą cych. Ta kie mo men ty za cho -
wu je się w pa mię ci i ser cu na za wsze! 

Oj ciec Świę ty czę sto zwra cał na szą uwa gę na rze -
czy, któ re wie lu wy da wa ły się tak bar dzo oczy wi ste. Jed nak
czę sto, na wet je śli coś wie my, to nie po tra fi my z te go czer -
pać i wy ko rzy stać w do bry spo sób to, co do sta je my od Pa -
na. Wie le ra zy sły sza łam, że Bóg jest mi ło ścią, ale nie po tra -
fi łam usły szeć te go ser cem, do pie ro ta piel grzym ka otwo -
rzy ła mo je ser ce na te sło wa. 

Ko lej na wi zy ta, w któ rej da ne mi by ło ak tyw nie uczest -

ni czyć, to rok 2002 i pięk na Eu cha ry stia na Kra kow skich
Bło niach, na któ rą uda łam się wraz ze swo ją wspól no tą oa -
zo wą. To wy da rze nie pa mię tam naj do kład niej ze wszyst -
kich. Czę sto po wra cam pa mię cią do no cy czu wa nia w Kra -
ko wie przed Eu cha ry stią i do po ra nka, któ ry spę dzi li śmy na
Bło niach w ocze ki wa niu na Oj ca Świę te go. Wy gło szo na
wte dy tzw. „Ewan ge lia Mi ło sier dzia” przy czy ni ła się do mo -
je go in ne go spoj rze nia na Bo że Mi ło sier dzie. Od te go cza su
bar dzo bli ska sta ła mi się mo dli twa do Bo że go Mi ło sier dzia,
któ ra jest jed ną z tych mo dlitw, któ re bar dzo lu bię od ma -
wiać. Ko lej ny raz zwró co no na szą uwa gę na to, iż „Mi ło sier -
dzie win no się stać pod sta wo wą od po wie dzią chrze ści jan na
rze czy wi ste pro ble my dzi siej sze go świa ta”. Pa mię tam, iż
czu łam wte dy du żą ra dość i Bo ży spo kój po mi mo zgu bie nia
swo jej gru py. Jed nak po ta kim na peł nie niu mo cą Bo żą nic
nie wy da je się strasz ne ani trud ne. Wte dy nie przy pusz cza -
łam, że to mo ja ostatnia moż li wość ta kie go uczest nic twa
w piel grzym kach na sze go Pa pie ża. Dziś pa trzę na to jesz cze
ina czej i je stem bar dzo wdzięcz na Pa nu za ten czas, któ ry
był mi da ny. 

Ostat nie chwi le Oj ca Świę te go na zie mi by ły „uko ro -
no wa niem” Je go ży cia, któ re i tak by ło wiel kim świa dec -
twem dla nas. Nie znam czło wie ka, któ ry był by bar dziej
przy go to wa ny na spo tka nie z Pa nem. Jan Pa weł II dał nam
ko lej ną na ukę, któ ra jak za wsze nie by ła tyl ko sło wem, ale
i czy nem. Po ka zał nam, że ży cie na zie mi jest tyl ko pew nym
eta pem, przej ściem do praw dzi we go – wiecz ne go ży cia, wę -
drów ką ku wiecz nej ra do ści z Pa nem, a śmier ci nie na le ży
się bać. To nie jest ko niec, ale po czą tek. To świa dec two do -
da ło mi wia ry. Nie bo ję się śmier ci. Na le ży żyć w ła sce
uświę ca ją cej we dług na uki Je zu sa, wte dy cze ka nas spo koj -
ne odej ście i wiecz ność. Oj ciec Świę ty ma wiał czę sto: „Nie
lę kaj cie się”, to jed ne ze słów, któ re bar dzo moc no wy ry ły
mi się w ser cu. Nie chcę się już lę kać, bo Pan jest ze mną. 

Nasz Wiel ki Pa pież – tak waż ny czło wiek dla wszyst -
kich lu dzi, któ re mu Pan po wie rzył Swo ją owczar nię, wy peł -
nił da ną Mu mi sję do koń ca, pro wa dząc ją naj lep szą dro gą,
ja ką moż na po dą żać, bo dro gą Je zu sa, któ ry sam jest prze -

cież dro gą, praw dą i ży ciem. W ty -
lu oso bach Jan Pa weł II coś zmie -
nił i niech zmie nia na dal. Te raz od
nas du żo za le ży, nie zmar nuj my te -
go, co zo sta ło w nas za sia ne. Zgłę -
biaj my sło wa Oj ca Świę te go i ca ły
czas jed nocz my się tak, jak w tym
kwiet nio wym cza sie ja ko je den
lud, ja ko chrze ści ja nie w imię Pa -
na. 

Pa mię tam ten uśmiech Chry -
stu sa – do bre go, cie płe go i ko cha -
ją ce go czło wie ka. Ta kim chcę Go
za pa mię tać. 

Syl wia Dłu go łęc kaPielgrzymi z naszej parafii na Błoniach Krakowskich po Mszy św., celebrowanej przez Ojca Św. w 2002 r.
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MŁODZIEŻ Z JANEM PAWŁEM II

Dotkniêcie d³oni ...
Ostat nie wy da rze nia zwią za ne ze śmier cią Ja na Paw ła

II da ły więk szo ści z nas du żo do my śle nia. Nie jed no krot nie
wi dzie li śmy lu dzi, któ rych śmierć na sze go ro da ka tak bar -
dzo po ru szy ła. Na wet ci z nas, któ rzy nie in te re so wa li się
wcze śniej dzia łal no ścią Karola Woj ty ły, wie dzą z pew no ścią
po ostat nich dniach, jak wie le zro bił na rzecz po jed na nia
róż nych wy znań czy roz wią za nia kon flik tów po mię dzy róż -
ny mi kra ja mi. My ślę, że w dzi siej szych cza sach jest to bar -
dzo waż ne. 

Jan Pa weł II za wsze też otwar cie wy zna czał gra ni ce
mię dzy do brem a złem i nie po zwa lał się nam w tym gu bić.
Po tra fił rów nież gło śno na po mi nać tych (np. przy wód ców
róż nych państw), któ rzy ła ma li pra wa sza cun ku dla ży cia
i god no ści ludz kiej. Za to wszyst ko tak bar dzo Go ce ni my. 

Nie za po mi nał rów nież o nas, mło dych. Za wsze mó wił
tak, aby zo sta ło to nam w pa mię ci. Dla te go tak zgod nie
stwier dza my, że nasz ko cha ny Oj ciec Świę ty za wsze nas ro -
zu miał. 

Mia łam oka zję brać udział w róż nych wy da rze niach
zwią za nych z tymi uro czy sto ścia mi, mię dzy in ny mi w
marszu na Hi po drom czy w spotkaniu i modlitwie na We -
ster plat te. To dru gie miej sce szcze gól nie utkwi ło mi w pa -
mię ci ze wzglę du na at mos fe rę tam pa nu ją cą, szcze gól nie
po na bo żeń stwie, kie dy mło dzież ze bra ła się w jed nym miej -

scu, żeby ra zem ra do śnie śpie wać zmar twych wsta łe mu Je -
zu so wi. Wszyst kich ogar niał ta ki nie sa mo wi ty en tu zjazm
i szczę ście, że chcia ło się aż być tam ra zem i ra do wać się. 

Na dłu go za pa mię tam tak że mo ją piel grzym kę do
Rzy mu. Naj waż niej szym dla mnie, ma łej dziew czyn ki, wy da -
rze niem by ło do tknię cie dło ni Ja na Paw ła II, kie dy prze cho -
dził obok mnie pod czas pry wat nej au dien cji. Mo ment ten
uchwy cił obiek tyw, a dzi siaj oglą da jąc to zdję cie, mam łzy
w oczach. 

Ob ser wu jąc Po la ków pod czas ostat nich dni, czy też
słu cha jąc opo wie ści o prze szło ści, wi dzę, że skłon ni je ste -
śmy do zry wów na ro do wych. Jest to na praw dę wzru sza ją ce,
kie dy wi dzi się nie zli czo ną licz bę lu dzi, bio rą cych udział
w tych pa mięt nych dla nas uro czy sto ściach, wiel kie po la
świa teł – na szych mo dlitw za Ja na Paw ła II za nie sio nych do
Bo ga. Wi dać, jak waż ny dla nas był ten czło wiek. 

My ślę jed nak, że na co dzień nie wi dać zbyt niej zmia -
ny w na szej po sta wie re li gij nej. A to wła śnie by ło by naj lep -
szym świa dec twem na szej mi ło ści do Pa pie ża Po la ka i na -
sze go Pa na, Je zu sa Chrystusa. Mu si my tak po stę po wać,
aby moż na by ło po wie dzieć, że jest to zryw na szych jed no -
czą cych się w mo dli twie i ufa ją cych Pa nu serc.

Katarzyna Szkolnik

Pielgrzymka do Rzymu, audiencja prywatna w Sali Klementyńskiej w 1998 r.
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Scena z życia św. Franciszka
Fresk Giotta (270 x 230 cm) w Bazylice w Asyżu za www.wga.hu

ŚWIĘCI

Modlitwa œw. Franciszka

MŁODZIEŻ Z JANEM PAWŁEM II

M³odzie¿ w ho³dzie Janowi Paw³owi II
„O go dzi nie 21.37 nasz Oj ciec Świę ty po wró cił do do -

mu Oj ca” – po wie dział abp Le onar do San dri 2. kwiet nia
2005 r. kil ka mi nut po śmier ci Pa pie ża. 

Mi mo że Oj ciec Świę ty przy go to wy wał nas do te go,
każ dy prze żył szok. 

Aby uczcić pa mięć na sze go Pa pie ża Po la ka, ucznio wie
z gim na zjum nr 21 wraz z na uczy cie la mi i pa nią dy rek tor,
mgr Ewą Li sie wicz, uczest ni czy li w mo dli twach i czu wa -
niach, zor ga ni zo wa nych w tym jak że smut nym dla nas cza -
sie po śmier ci Pa pie ża. 

W po nie dzia łek 4. kwietnia za ję cia w gim na zjum roz -
po czę ły się spon ta nicz nie przy go to wa nym ape lem, po świę -
co nym pa mię ci Ja na Paw ła II. Mło dzież za śpie wa ła „Bar kę”.
Wszy scy, jak rzad ko kie dy, w peł nym sku pie niu uczest ni -
czy li w mo dli twie. 

We wto rek wszy scy ucznio wie wraz z gro nem pe da go -
gicz nym spo tka li się na Mszy świę tej, aby mo dlić się za du -
szę Ka ro la Woj ty ły. Po Mszy w mil cze niu prze ma sze ro wa li -
śmy pod po mnik Ja na Paw ła II na Za spie, gdzie zło ży li śmy
kwia ty i za pa li li śmy zni cze. 

W czwar tek 7. kwietnia po Mszy świę tej wy ru szył bia -
ły marsz do So po tu na hi po drom. Tłum ny po chód szedł
w desz czu, aby na hi po dro mie wspól nie mo dlić się i śpie -
wać. Wie czór za koń czył się od śpie wa niem Ape lu Ja sno gór -
skie go. 

W pią tek każ dy in dy wi du al nie że gnał na sze go ro da ka
pod czas uro czy sto ści po grze bo wych. 

W so bo tę wie czo rem spo tka li śmy się na We ster plat te,
gdzie od by ła się Msza świę ta w in ten cji Oj ca Świę te go. Ze -
bra ło się tam wie lu mło dych lu dzi, wspól nie mo dlą cych się
za du szę Ja na Paw ła II i wspo mi na ją cych Je go wi zy tę wła -
śnie tam, na We ster plat te – miej scu szcze gól nym. 

Ucznio wie gim na zjum nr 21 ra zem z na uczy cie la mi
i pa nią dy rek tor, Ewą Li sie wicz, czyn nie uczest ni czy li
w tych uro czy sto ściach, żar li wie mo dląc się za na sze go Pa -
pie ża.  

Jo an na Pie cyk

MODLITWA CZŁOWIEKA PROSTEGO

O Panie,
uczyń z nas narzędzia
Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam,
gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, 
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, 
światło tam, gdzie panuje mrok
radość tam, gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, 
nie tyle szukać miłości, co kochać, 
albowiem dając – otrzymujemy, 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, 
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Franciszek z Asyżu
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MŁODZIEŻ

¯ycie, czyli hip-hop, dialog i dekalog ...
Śmierć Ja na Paw ła II wstrzą snę ła świa tem... Przed

ogrom nym wy zwa niem stoi te raz Ko ściół, aby to spo łecz ne
po ru sze nie i chęć czy nie nia do bra, te peł ne ko ścio ły i lu dzi
chęt nych, by znów się mo dlić, zachować na dłużej. W prze -
ciw nym wy pad ku ca ły trud po słu gi Pa pie ża pój dzie na mar -
ne, bo wszyst ko po wró ci do sza rej co dzien no ści. Jan Pa weł
II zwra cał uwa gę na dia log z mło dy mi, czy li zro zu mie nie te -
go, czym ży ją, oraz do strze że nie
war to ści nie sio nych przez ich
for my ar ty stycz nej eks pre sji.
Dla te go Jan Pa weł II 25. stycz nia
2004 r. na spe cjal nej au dien cji
obej rzał po kaz tań ca bre ak −dan -
ce w wy ko na niu pol skich mi -
strzów: Łu ka sza Kwiat kow skie -
go „Kwia ta“, Mar ci na Świą tlic -
kie go „Boż ka“ oraz Pio tra Ma de -
ry „We zy ra'', zwią za nych z ze -
spo łem hip−ho po wym Full Po -
wer Spi rit. 

Dla Full Po wer Spi rit („Du -
ch Peł en Mocy“) hip−hop stał się
spo sob no ścią do re flek sji nad ce -
lem i sen sem ży cia chrze ści ja ni -
na. Fu lI Po wer Spi rit two rzy
trzech 22−lat ków z Bia łej Pod la -
skiej, ukry wa ją cych się pod
pseu do ni ma mi: Pi cia, Dzy ro oo
i Mi ru, któ rym na kon cer tach to -
wa rzy szą gru pa te atral na oraz
tan ce rze bre ak−dan ce'a. Ca łość
uzu peł nia sce no gra fia graf fi ti. F.
P. S. za grał do tej po ry po nad 180
kon cer tów w naj róż niej szych
miej scach Pol ski od szkół po -
cząw szy, przez za kła dy po praw -
cze, do my dziec ka i wiel kie te le -
wi zyj ne kon cer ty na hip−ho po wych im pre zach skoń czyw -
szy. Na swo im kon cie ma ją na gra nie sin gla, są też współ -
twór ca mi pro jek tu o na zwie „Hi p−hop de ka log“, któ ry jest
po my słem zro dzo nym z po trze by chwi li i cza su, by ko deks
mo ral no ści chrze ści ja ni na prze ło żyć na ję zyk współ cze sny
mło de mu czło wie ko wi. 

Dzy ro oo w wy wia dzie dla „Ru ah“ mó wi: „In ni mó wią
o ży ciu, więc ja też mu szę mó wić o ży ciu, bo o to cho dzi
w tej mu zy ce. A co ja w tym ży ciu mam? Po sta no wi łem, że
bę dę mó wić o Je zu sie, bo to jest mo je ży cie!“. 

W swo ich utwo rach, czę sto w żar to bli wy i pro sty spo -
sób, mu zy cy pro wa dzą swo isty dia log z czło wie kiem współ -
cze snym, za gu bio nym, po grą żo nym w co dzien no ści, py ta ją
o sen je go dzia ła nia, cel ży cia, i przy po mi na ją: „Lu dzie, ktoś
wyż szy rzą dzi“. Wzy wa ją do oso bi ste go spo tka nia z Praw dą.
Wie rzą, że chrze ści ja nin w świe cie bez Bo ga, w świe cie,
w któ rym „nie na ro dzo ne dzie ci krzy czą: nie za bi jaj!“, nie -
złom nie po wi nien bro nić war to ści za pi sa nych w de ka lo gu,

jed no cze śnie re ali zu jąc swo je ży cio we po wo ła nie –“Czło -
wiek czę sto sta je przed wy bo rem, wy star czy po szu kać w so -
bie ta len tu, a z pew no ścią każ dy w so bie ja kiś ta lent no si
i za cząć go roz wi jać“ (Pi cia). Mi ru do da je: „Hip−hop to spo -
sób na ży cie, spo sób na speł nie nie ma rzeń, na po ka za nie in -
nym, że w sza rej rze czy wi sto ści moż na coś osią gnąć. Mło -
dym lu dziom bra ku je ce lu i sen su w ży ciu, nie ma ją mo ty -

wa cji, my chce my przez to po ka zać, że moż na iść przez ży -
cie, cie sząc się każ dym dniem, dą żyć do ce lu i go osią gnąć“.
Jed nak że, aby czło wiek mógł w peł ni ko rzy stać z da nej mu
wol no ści, mu si za ufać Bo gu, nie ustan nie wo ła jąc: „Po zwól
mi czuj nym wzro kiem oce niać każ dy czyn, na zy wać rze czy
po imie niu, wie dzieć, kto jest kim“. Stwór ca – do bry przy ja -
ciel oraz opie kun – nie za wo dzi... 

Pły ta „Hip−hop de ka log“ łą czy w so bie za rów no ener -
gicz ne dźwię ki hip−ho pu, jak i po zy tyw ne, zmu sza ją ce do
prze my śleń utwo ry. Ra zem z przy ja ciół mi mło dzi ar ty ści po -
ka zu ją, że wia ra to „nie skost nia ła mar twa spra wa, ale ży wa
si ła, któ ra da je ra dość, po kój i Ży cie“. Dzie sięć przy ka zań
dla chrze ści ja ni na nie jest for mą na ka zów i za ka zów, ale
wła śnie spo so bem na ży cie: bez agre sji, prze mo cy, zła, bez
nie na wi ści... Mu zy cy z F. P. S. za pew nia ją, że de ka log mo że
być le kar stwem na co dzien ność, a je śli nie ra dzisz so bie
z czymś, gdzieś się za gu bi łeś w sza rej co dzien no ści, po słu -
chaj, co do cie bie mó wi Bóg...

Mag da le na Za lew ska

„Dekalog w sieci“, książka i płyta – Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004 r.
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Odpust w Gdañsku-Œwiêtym Wojciechu
SANKTUARIUM ŚW. WOJCIECHA

Miesz kań cy Po mo rza Gdań skie go czczą pa mięć
św. Woj cie cha – pa tro na Pol ski i pa tro na Gdań ska, uczest -
ni cząc w uro czy sto ściach od pu sto wych ja kie co rocz nie od -
by wa ją się w sank tu arium te go Świę te go w Gdań sku – Świę -
tym Woj cie chu. Te go rocz ne cen tral ne uro czy sto ści roz po -
czę ły się 24. kwiet nia o godz. 9.00 w Ba zy li ce Ma riac kiej
w Gdań sku, skąd już po raz 16. wy ru szy ła pie sza piel grzym -
ka wspól no ty bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per
Fi de lis” na Wzgó rze Woj cie cho we – miej sce spra wo wa nia
Eu cha ry stii. 

Piel grzy mi, w asy ście pocz tów sztan da ro wych wspól -
not po szcze gól nych pa ra fii, szli w mo dli twie, nio sąc na swo -
ich bar kach Świę te Re li kwie. Piel grzy mów na szlak wy pro -
wa dził me tro po li ta gdań ski, abp Ta de usz Go cłow ski, a da lej
pro wa dził ksiądz pra łat Bru non Kę dzior ski, dusz pa sterz ar -
chi die ce zjal ny K. S. M. „Sem per Fi de lis“. Tra dy cją jest, że
Eu cha ry stii od pu sto wej prze wod ni czy hie rar cha in -
nej die ce zji. Na da je to uro czy sto ści wy miar po nad lo -
kal ny. 26. kwiet nia 1970 ro ku su mę pon ty fi kal ną na
Wzgó rzu Le śnym w Świę tym Woj cie chu ce le bro wał
kar dy nał Ka rol Woj ty ła, za pro szo ny przez bi sku pa
Ed mun da No wic kie go. Wię cej o po by tach kar dy na ła
Ka ro la Woj ty ły w Gdań sku moż na prze czy tać w ma -
ga zy nie „30 dni“, Nr 2 ma rzec/kwie cień, rok 2005. 

Te go rocz nej Mszy św. od pu sto wej prze wod ni -
czył bp Sta ni sław Bu dzik z die ce zji tar now skiej,
a kon ce le bran sa mi by li abp Ta de usz Go cłow ski i bp
Ry szard Ka sy na. W sło wach kie ro wa nych do wier -
nych bi sku pi wska zy wa li na głów ne in ten cje spra wo -
wa nej Mszy św.: po dzię ko wa nie Bo gu za dłu gi pon -
ty fi kat Ja na Paw ła II oraz mo dli twa o ob fi tość łask
dla no wo po wo ła ne go pa pie ża. In ten cje te har mo ni -
zo wa ły z in ten cja mi Mszy św. otwie ra ją cej pon ty fi kat
Be ne dyk ta XVI, ce le bro wa nej w tym sa mym cza sie
na pla cu św. Pio tra w Wa ty ka nie. 

Uro czy sto ści pa tro nal ne ku czci św. Woj -

cie cha to oka zja do przy bli że nia miesz kań com Po mo rza
Gdań skie go po sta ci Świę te go i uka za nia skut ków Je go dzia -
łal no ści dla dzi siej szych cza sów. Hi sto ry cy za pi sa li, że Woj -
ciech, bi skup Pra gi, przy był do Gdań ska w 997 ro ku, gdzie
przez swo je sło wo na wró cił i ochrzcił wie lu oraz wy ru szył
w dal szą mi sję wśród po gań skich Pru sów, za koń czo ną mę -
czeń ską śmier cią. Dzi siaj mo że my po wie dzieć, że te wy da -
rze nia stwo rzy ły pod wa li ny Ko ścio ła gdań skie go. Ale dla
Ko ścio ła gdań skie go to nie tyl ko hi sto ria, to zo bo wią za nie
do roz wi ja nia dzia łal no ści mi syj nej za szcze pio nej przez św.

Woj cie cha. Ko ściół gdań ski w róż nych for mach
po mo cy wspo ma ga mi sje świę te, m.in. wy sy ła -
jąc swo ich mi sjo na rzy do róż nych czę ści świa ta.
Mi sjo na rze z Archidiecezji Gdańskiej pra cu ją
w Afry ce, w Ame ry ce Środ ko wej i Południowej,
jak rów nież na Sy be rii, Bia ło ru si i Ukra inie. Na -
sza pa ra fia ma w dzia łal no ści mi syj nej zna czą cy
udział. Jak wie my, ksiądz Ta de usz Po lak przez
wie le lat pra co wał ja ko mi sjo narz w Ka me ru nie.
Ak tu al nie pra cu je tam ksiądz Ja cek Ossow ski.
O tym, jak cięż ka jest to pra ca i ja kie pro ble my
mu szą roz wią zy wać mi sjo na rze, moż na prze -
czy tać m.in. w li ście od księ dza Jac ka, za miesz -
czo nym w ostat nim nu me rze „Gło su Bra ta“.
Pra cu ją cym mi sjo na rzom za wsze bę dzie to wa -
rzy szyć na sza mo dli twa o si ły i wy trwa łość
w ich co dzien nej pra cy. 

Uro czy sto ści od pu sto we ku czci św. Woj -
cie cha stwa rza ją rów nież szcze gól ną oka zję do

wie lu roz wa żań i mo dlitw w in ten cjach no wych po wo łań do
pra cy mi syj nej. Niech to bę dzie choć by czę ścio wą spła tą
dłu gu wdzięcz no ści, ja ki cią gle ma my u św. Woj cie cha. 

Sta ni sław Ma zu rek

Poczet sztandarowy K.S.M. „Semper Fidelis“ naszej parafii.

Ojciec Św. wita się z misjonarzem ks. Janem Mielewskim z Archidiecezji Gdańskiej 
po Mszy św. na zakończenie Synodu Afrykańskiego w Yaounde w Kamerunie w sierpniu 1995 r.
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Od daw na uczest ni kom chó ru pa -
ra fial ne go Św. Bra ta Al ber ta na Przy -
mo rzu ma rzył się wspól ny wy jazd do
sank tu arium ma ryj ne go, aby od dać
hołd Mat ce Bo żej w uko cha nym przez
Nią mie sią cu – ma ju. 

Miej sco wość Sia no wo ko ło Kar -
tuz za pro po no wał nam Ksiądz Pro -
boszcz Grze gorz. 

Ter min wy jaz du zo stał usta lo ny
na dzień 8. ma ja. Kil ka dni wcze śniej
nasz Ksiądz Pro boszcz wraz z dy ry gen -
tem – pa nem Zbi gnie wem, po je cha li
do Sia no wa, aby usta lić szcze gó ły
z tam tej szym Księ dzem Pro bosz czem,
któ ry z wiel ką ra do ścią od niósł się do
pro po zy cji kon cer tu na sze go chó ru na
su mie w Je go pa ra fial nym ko ście le.
Zde cy do wa li śmy wspól nie, że dru ga
cześć na szej ma jów ki – spo tka nie in te -
gra cyj ne chó rzy stów i Ich Ro dzin, na -
stą pi w po bli skiej le śni czów ce w Mi ra cho wie, co zo sta ło
uzgod nio ne z pa nem le śni czym. 

Z oba wą – zwa żyw szy na zim ną i desz czo wą au rę,
ocze ki wa li śmy dnia wjaz du. Wszy scy przy szli bar dzo punk -
tu al nie; ra nek był chłod ny, ale nie pa da ło. Ksiądz Pro boszcz
przy wi tał uczest ni ków piel grzym ki i po krót kiej wspól nej
mo dli twie, już w au to ka rze, za po znał nas z hi sto rią sank tu -
arium Mat ki Bo żej Kró lo wej Ka szub w Sia no wie. W głów -
nym oł ta rzu ko ścio ła pa ra fial ne go w Sia no wie znaj du je się
ła ska mi sły ną ca go tyc ka fi gu ra Ma don ny, któ ra przed sta -
wio na jest w po zy cji sie dzą cej. Mat ka Bo ża ubra na jest
w pięk ną zło ci stą sza tę, le wą rę ką trzy ma na ko la nach Dzie -
ciąt ko Je zus, w pra wej po zła ca ne ber ło. 

Je zus w le wej rącz ce ma po zła ca ne jabł ko kró lew skie,
pra wa zaś unie sio na jest do gó ry w ge ście bło go sła wień -
stwa. Za chwy ca ją cy jest wy raz twa rzy Mat ki Bo żej i Jej Sy -
na; tak wie le w Ich oczach jest mi ło ści i do bro ci. 

Le gen da gło si, że cu dow na fi gu ra zo sta ła zna le zio na
przy po bli skim je zio rze oko ło 1450 r. 

Kie dy za nie sio no ją do ko ścio ła, wkrót ce za sły nę ła
licz nym ła ska mi. W ro ku 1480 na stą pił po żar ko ścio ła, z któ -
re go oca la ła je dy nie cu dow na fi gu ra Mat ki Bo żej. Wów czas
bi skup wło cław ski, Ja kub, wy da je do ku ment, w któ rym
udzie la szcze gól ne go od pu stu za od by cie piel grzym ki do
„ła ska wej fi gu ry” w Sia no wie. 

Kult Mat ki Naj święt szej Sia now skiej w póź niej szych
wie kach sta le wzra sta; za Jej przy czy ną wier ni otrzy mu ją
licz ne ła ski, a ich mo dli twy owo cu ją wie lo ma cu da mi. Po -
zwo li ło to na pod ję cie sta rań o uro czy stą ko ro na cję fi gu ry.
Fakt ten ma miej sce 4. wrze śnia 1966 ro ku w ra mach ob -
cho dów mi le nij nych. 

Każ de go ro ku w mie sią cu lip cu i wrze śniu przy pa da
od pust w ko ście le pa ra fial nym w Sia no wie, któ ry gro ma dzi
rze sze wdzięcz nych wy znaw ców i mi ło śni ków kul tu Mat ki
Naj święt szej. 

Do śpie wa nia w Sank tu arium w Sia no -
wie przy go to wy wa li śmy się bar dzo sta ran nie.
Wśród utwo rów, wy bra nych przez pa na Zbi -
gnie wa do pre zen ta cji, zna la zły się mię dzy in -
ny mi: „Al le lu ja” G. F. Ha en dla, „Mo dli twa do
Bo gu ro dzi cy” do słów J. Sło wac kie go z mu zy -
ką ks. J. Żu kow skie go, „U twych stóp” – muz.
St. Cza cho ra, oraz „Dzwo ne czek i Gwiaz da za -
ran na”. 

Ra do śnie za brzmiał „We so ły nam na stał
dzień” – z muz. A. Wik tor skie go, w opra co wa -
niu St. Kwiat kow skie go, aby po tem przejść
w peł ną re flek sji, li rycz ną „Mo dli twę” ze sło -
wa mi i mu zy ką St. Kwiat kow skie go, w któ rej
so lo za śpie wa ła Ania Ju rek (so pran). 

Nasz wy stęp za koń czy li śmy „Nie dziel ną
mo dli twą”; par tię so lo wą wy ko nał nasz ko le ga
bas – Wie sław Bą cal ski. 

Pan Zbi gniew mógł spo koj nie dy ry go -
wać, gdyż akom pa nio wał nam mąż Ani – pan
Ar tur. 

Po skoń czo nej Mszy Świę tej, od pra wio nej przez księ -
dza Pro bosz cza Grze go rza, chó rzy ści przy stę pu ją do Ko mu -
nii Świę tej, po le ca jąc w mo dli twie na sze go uko cha ne go Pa -
pie ża – śp. Ja na Paw ła II, oraz wszyst kich swo ich naj bliż -
szych i spra wy tkwią ce głę bo ko w ser cach. Po tem jesz cze
wspól ne zdję cie przed wi ze run kiem Sia now skiej Pa ni i po -
że gna nie z miej sco wym Księ dzem Pro bosz czem, któ ry za -
pra sza jąc nas na lip co wy od pust, wrę cza nam pa miąt ko we
ob raz ki. 

Wsia da my do au to ka ru, bio rąc kie ru nek na le śni czów -
kę w Mi ra cho wie. Traf nie prze wi dzia no, aby dru gą część
ma jów ki za pla no wać pod da chem, gdyż wkrót ce za czy na
pa dać drob ny desz czyk. 

Je ste śmy już na miej scu. Po chwi li we so ły ogień pło nie
w ko min ku, a chó rzy ści i człon ko wie ro dzin na cze le z Księ -
dzem Pro bosz czem i pa nem Zbi gnie wem za sia da ją wo kół
nie go. Or ga ni za to rzy za pra sza ją na pysz ne kieł ba ski i wspa -
nia łą, pach ną cą pie czo ną kar ków kę, któ rej wciąż no we por -
cje do no si pan Zbi gniew. 

Czyż by cu dow ne roz mno że nie?.... Są też pysz ne cia sta
i róż ne sło dy cze, przy wie zio ne przez uczest ni ków piel -
grzym ki. 

Mi mo po chmur ne go nie ba i co pe wien czas pa da ją ce -
go desz czu at mos fe ra jest wspa nia ła. Śpie wa my i skła da my
ży cze nia dzi siej sze mu so le ni zan to wi, na sze mu ko le dze ba -
so wi Stasz ko wi G.. Są też licz ne im pro wi za cje, wy stę py so -
lo, wo kal ne i in ne, przyj mo wa ne z du żym aplau zem. Wszy -
scy stwier dza ją zgod nie, że ta kie wy jaz dy są bar dzo po trzeb -
ne i na le ży je w przy szło ści kon ty nu ować. 

Wra ca my do do mu ra do śni, ubo ga ce ni du cho wo, śpie -
wa jąc pie śni Ma ryj ne. 

„Chwal cie, łą ki uma jo ne...“ – ta me lo dia jesz cze dłu go
brzmi w na szych uszach...

Szko da, że wszyst ko tak szyb ko się koń czy, tak bar dzo
chcia ło by się nie raz za trzy mać czas. 

Bar ba ra Uf niar ska

„Chwalcie, ³¹ki umajone...“
SANKTUARIUM MARYJNE

Cudowna figura Matki Boskiej Sianowskiej, 
Królowej Kaszub, 

za www.belgrau.republika.pl
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„Z³ota Stu³a œw. Krzysztofa“
SAMOCHÓD I EWANGELIA

W wi gi lię Ze sła nia Du cha Świę te go w Czę sto cho wie
trwa li na mo dli twie z Ma ry ją uczest ni cy IV Ogól no pol skiej
Piel grzym ki Kie row ców na Ja snę Gó rę, któ ra zgro ma dzi ła
po nad 3 tys. po dró żu ją cych po na szych dro gach. Spo tka nie
prze bie ga ło pod ha słem: „Bądź bez piecz nym, trzeź wym
i życz li wym Kie row cą”. Wśród pąt ni ków by li obec ni mi -
strzo wie: Krzysz tof Ho łow czyc, kie row ca raj do wy, oraz mo -
to cy kli ści raj do wi: Ma rek Dą brow ski i Ja cek Cza chor, któ -
rych stro je raj do we i sto ją ce na dzie dziń cu klasz tor nym sa -
mo cho dy i mo to cy kle wzbu dza ły wiel kie za in te re so wa nie
wśród na wie dza ją cych Kró lo wą Pol ski te go dnia. O bez -
piecz ne po dró żo wa nie na dro -
gach mo dli li się też naj bliż si
tych, co zgi nę li na dro gach,
m.in. ro dzi ny śp. Ma ria na Bu -
ble wi cza, śp. Ja nu sza Ku li ga
oraz ro dzi ny żoł nie rzy −kie -
row ców, którzy zgi nę li na
służ bie w Ira ku. Wśród za pro -
szo nych go ści spe cjal nych był
nasz Ksiądz Pro boszcz, któ ry
zo stał na gro dzo ny „Zło tą Stu -
łą św. Krzysz to fa” za wspie ra -
nie MI VA Pol ska. Or ga ni za -
cja ta zaj mu je się od po nad 50
lat  zdobywaniem środ ków
trans por tu dla mi sjo na rzy,
włącza się tak że w ak cje
zwięk sze nia bez pie czeń stwa
na dro gach. Na gro dę przy -
zna no 10 pa ra fiom z ca łej Pol -
ski, któ rych wkład w po moc
za ku pu po jaz dów na ce le mi sji oka zał się naj więk szy. Wie -
my, że m.in. po przez tę or ga ni za cję, dzia ła ją cą ja ko Agen da
Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski ds. Mi sji, otrzy mał do pra cy
w Ka me ru nie no wy sa mo chód nasz mi sjo narz, ks. Ja cek
Ossow ski. Mszy św. w Ka pli cy Mat ki Bo żej w in ten cji
wszyst kich po dró żu ją cych po dro gach prze wod ni czył bp
Ta de usz Pło ski, 4 z ko lei w hi sto rii na sze go kra ju bi skup po -
lo wy Woj ska Pol skie go. Ze bra nych po wi tał pod prze or Ja -
snej Gó ry o. Se ba stian Ma tec ki. Na piel grzym kę przy by li
też przed sta wi cie le Ko men dy Głów nej Po li cji oraz in nych
or ga ni za cji, od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo i środ ki
trans por tu na dro gach, a tak że róż ne fir my wspo ma ga ją ce
Mi sje. Obec ni też by li re pre zen tan ci ze świa ta mi sjo na rzy
i mi sjo na rek, wdzięcz nych za wspar cie mo dli tew ne i ma te -
rial ne. Na po cząt ku Mszy św. Ks. Bp po świę cił i ubrał
w „Zło te Stu ły św. Krzysz to fa” pro bosz czów wy róż nio nych
pa ra fii. W tych stułach spra wo wa li oni Naj święt szą Ofia rę.
W tym za cnym gro nie był nasz ks. pro boszcz Grze gorz Stol -
czyk, któ ry szcze gól nie po le cał w mo dli twie swo ich zmo to -
ry zo wa nych pa ra fian i wszyst kich tych, któ rzy w ja ki kol -
wiek in ny spo sób są użyt kow ni ka mi dróg. Ja ko wo tum dla
Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej zło żo no me da le – m. in. J. Cza -

cho ra i M. Dą brow skie go, wi ce mi strzów świa ta w raj dach
te re no wych, Zło tą Księ gę Mo dlitw Mi sjo na rzy za Kie row -
ców oraz ob raz św. Krzysz to fa, pa tro na kie row ców. W ho -
mi lii bp Ta de usz Pło ski wzy wał kie row ców do oso bi stej
świę to ści za kie row ni cą: „Wam po trzeb na jest moc Duch
Świę te go, aby ście by li świad ka mi Je zu sa Chry stu sa za ste -
ra mi wa szych po jaz dów na wszyst kich dro gach Pol ski, Eu -
ro py i świa ta”. Przed sta wił też Dzie sięć Przy ka zań Kie row -
cy, ja ko prze pi sy re gu lu ją ce ma łą ścież kę świę to ści kie row -
ców. Po Mszy św. mia ło miej sce po świe ce nie po jaz dów na
par kin gach wo kół Ja snej Gó ry, któ re go w asy ście mi strzów

kie row ni cy (tu w ro li po -
kor nych mi ni stran tów)
i żoł nie rzy do ko na li: bp
po lo wy oraz o. Ni ko dem
Kil nar, pau lin −mi sjo -
narz, ini cja tor piel -
grzym ki kie row ców. Od
ra na w sa li o. Kor dec kie -
go czyn na by ła oko licz -
no ścio wa wy sta wa
„Bądź bez piecz nym kie -
row cą”, przy go to wa na
przez Krzysz to fa Ho łow -
czy ca i zna ne go pol skie -
go ka ry ka tu rzy stę An -
drze ja Mlecz ko. Uczest -
ni cy Piel grzym ki mo dli li
się tak że na Wa łach Ja -
sno gór skich uczest ni -
cząc w Dro dze Krzy żo -
wej, pod czas któ rej po le -

ca li wszyst kich tych, co zgi nę li na dro gach. Każ dy, kto stra -
cił ko goś bli skie go, niósł spe cjal ną świe cę z wy pi sa nym
imie niem tej oso by. Piel grzym ce to wa rzy szy ły też dwie ak -
cje: „Krzyż” i „1 gr za 1 km jaz dy”. Ta pierw sza jest Ogól no -
pol ską Ak cja Po mo cy Kie row com, któ ra przy no si wiel kie
owo ce na Za cho dzie. Po le ga na tym, że uda jąc się na im pre -
zę, we se le wy bie ra my jed ną oso bę, tzw. „Krzy sia”, któ ra
otrzy mu je spe cjal ny zna czek (pro pa go wa ny przez MI VA
Pol ska). Oso ba ta, któ ra DZIŚ JEST KIE ROW CĄ, nie pi je –
zna czek na da je ran gę waż no ści oso bie, aby wszy scy od no si -
li się z życz li wo ścią, nie na ma wia li do pi cia alkoholu. A sta -
ty sty ki, któ re na ko niec spo tka nia przed sta wił Ko men dant
KGP, są za trwa ża ją ce. W 2004 r. w 51069 wy pad kach na dro -
gach zgi nę ło 5712 osób, a 64661 zo sta ło ran nych (w tym
wie le osób ka le ka mi do koń ca ży cia). Dru ga ak cja to ini cja -
ty wa – 1 gro sza na mi syj ne środ ki trans por tu za każ dy prze -
je cha ny ki lo metr – ja ko po dzię ko wa nie za bez piecz ne po -
dró że. W tej ak cji uczest ni czy wie lu na szych pa ra fian, hoj -
nie wspie ra jąc gro szem ko lek tę, ja ką za wsze zbie ra my
w każ dy ostat ni wto rek mie sią ca, kie dy szcze gól nie pod czas
na bo żeń stwa i Mszy św. mo dli my się za mi sjo na rzy. Dzię -
ku je my wszyst kim do bro dzie jom na rzecz mi sji w imie niu

„Złota Stuła św. Krzysztofa“, nagroda za zbieranie funduszy na zakup srodków
transportu dla misjonarzy.



Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk z bi sku pem po lo wym WP Tadeuszem Płoskim, Komendantami KGP oraz mi strza mi kie row ni cy.
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SAMOCHÓD I EWANGELIA

ks. Ma ria na Mi du -
ra, or ga ni za to ra
i dy rek to ra MI VA
Pol ska. To dzię ki
nim ta na gro da.
I przede wszyst kim
dziękujemy na sze -
mu Księ dzu Pro -
bosz czo wi, wy róż -
nio ne mu 14. ma ja
2005 r. przed cu -
dow nym wi ze run -
kiem Czar nej Ma -
don ny, któ ry przy
wszyst kich pro ble -
mach fi nan so wych,
zwią za nych z bu do -
wa na sze go ko ścio -
ła, tak hoj ną ręką

po ma ga jesz cze uboż szym i chęt nie za pra sza kwe stu ją cych
mi sjo na rzy. I wła śnie ta ka po win na być al ber tyń ska pa ra fia
– do bra jak chleb, z któ re go każ dy mo że so bie uszczk nąć i
na kar mić się, gdy jest głod ny. I za tę do broć Je go ser ca
dzię ku je my Do bre mu Bo gu. Na ko niec spo tka nia od by ła
się se sja fo to gra ficz na – pa miąt ko we zdję cia dla pa ra fian
z bi sku pem po lo wym WP i mi strza mi kie row ni cy. A tak że
ks. Pro boszcz ja ko Pa sterz Do bry nie za po mniał o spe cjal -

nym bło go sła wień stwie bi sku pim dla swo ich owiec. Na piel -
grzym kę kie row ców na Ja sną Gó rę za pra sza my za rok, a już
25 lip ca wszyst kich zmo to ry zo wa nych do na szej pa ra fii na
wspól ną mo dli twę w dniu pa tro nal ne go świę ta, św. Krzysz -
to fa, po łą czo ną z po świe ce niem po jaz dów. 

DZIE SIĘĆ PRZY KA ZAŃ KIE ROW CY: 

Je steś kie row cą na dro dze i nie je steś na niej sam. Po -
nad wszyst kim jest Pan Bóg Twój, wiec za wsze pa mię taj: 

1. Nie bę dziesz ego istą na dro dze. 
2. Nie bę dziesz ostry w sło wach, czy nach i ge stach 
wo bec in nych lu dzi. 
3. Pa mię taj o mo dli twie i uczcze niu św. Krzysz to fa, 
kie dy wy ru szasz w dro gę – umiej też po dzię ko wać. 
4. Sza nuj pie szych. 
5. Nie za bi jaj – bądź trzeź wy. 
6. Za pi naj pa sy – bę dziesz bez piecz ny. 
7. Nie bądź bra wu ro wy w pręd ko ści. 
8. Nie na ra żaj sie bie i in nych na nie bez pie czeń stwo. 
9. Po ma gaj po trze bu ją cym na dro dze. 
10. Prze strze gaj prze pi sów dro go wych, sza nuj pra cę 
na szej Po li cji. 

s. Michaela 
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MŁODZIEŻ

CENACOLO – ¯yæ tak, by mia³o to sens...
Wspól no ta Ce na co lo, czy li wspól no ta Wie czer ni ka,

jest sto wa rzy sze niem chrze ści jań skim, któ re opie ku je się
i przy gar nia mło dych lu dzi. Są to oso by zbun to wa ne, znu -
dzo ne, po zba wio ne sen su ży cia, ale przede wszyt kim mło -
dzi nar ko ma ni czy al ko ho li cy. 

Wspól no ta po wsta ła w 1983 r. dzię ki po wo ła niu pew -
nej sio stry za kon nej, któ ra chcąc w peł ni od dać się po słu dze
Bo gu, za pra gnę ła słu żyć lu dziom głów nie w wal ce z tak po -
tęż nym złem, ja kim są nar ko ty ki i in ne uza leż nie nia. 

Głów na sie dzi ba Ce na co lo znaj du je się w Sa luz zo we
Wło szech. Te raz li czy ona 37 do mów roz miesz czo nych po
ca łym świe cie, m. in. we Fran cji, Chor wa cji, Bo śni i Her ce -
go wi nie, Bra zy lii, Au strii, Pol sce, USA i w Mek sy ku. 

Nie jest to żad na lecz ni ca, lecz szko ła ży cia. Do wspól -
no ty na le żą mło dzi chłop cy i dziew czę ta, któ rzy za gu bi li się
gdzieś po dro dze i sa mi nie po tra fią so bie po ra dzić z wie lo -
ma pro ble ma mi. Po cho dzą oni głów nie z bo ga tych ro dzin.
Za wsze by li za mknię ci w so bie – co unie moż li wia ło im roz -
ma wia nie o swo ich pro ble mach z ro dzi ca mi. Ich lo sy tak się
po to czy ły, gdyż pro blem nar ko ma nii ma swo je ko rze nie
w „nie zdro wej” ro dzi nie. Je śli nie prze ka zu je ona dzie ciom
ta kich war to ści jak mi łość, za ufa nie, sza cu nek, wza jem na
roz mo wa i dzie le nie się nie tyl ko ra do ścia mi, ale i smut ka -
mi, to nie ste ty ma to czę sto ta ki wła śnie sku tek. 

Wspól no ta nie pro wa dzi żad nych me dycz nych te ra pii,
ist nie je tu coś w ro dza ju „chry sto te ra pii”. Dzię ki pra cy i mo -
dli twie, po pew nym cza sie, czę sto są to dłu gie mie sią ce czy
la ta, ci mło dzi lu dzie za czy na ją być w koń cu w peł ni zdol ni
do ży cia. Po przez pro sty tryb ży cia do strze ga ją praw dzi we
pro ble my, sta ją się do brzy, a przy tym nie zwy kle szczę śli wi. 

Je den z człon ków Ce na co lo tak opi su je swój dzień:
„Nasz dzień pra cy za czy na się o 6.00 od pierw sze go waż ne -
go spo tka nia w ka pli cy, gdzie je den z nas czy ta frag ment Bi -
blii, po czym, ko men tu jąc go, mo że po wie dzieć o swo ich
pro ble mach i trud no ściach. W ten spo sób prze ła mu je
strach i mil cze nie oraz da je się po znać in nym. Pra cę za czy -
na my po śnia da niu. Każ dy mu si wy ko ny wać przy dzie lo ne
mu za da nie. Wszyst ko ro bi my sa mi: pie cze my chle by,
sprzą ta my dom, wy ko nu je my pra ce mu rar skie, ogrod ni cze,
sto lar skie, pie rze my swo ją odzież. Naj waż niej szą pra cą jest
bu do wa nie na sze go wnę trza. Pra ca sprzy ja lep sze mu po zna -
niu sie bie, uła twia za wie ra nie przy jaź ni, dla te go wszyst ko
ro bi my ra zem. O 12.00 jest obiad i do 13.30 ma my wol ny
czas. Spę dza my go na roz mo wach czy pra niu. Po po łu dniu
od ma wia my ró ża niec. Pra cę koń czy my o 18.00, a po tem jest
pod wie czo rek i ką piel. Na stęp nie znów od by wa się spo tka -
nie w ka pli cy w ce lu od mó wie nia mo dli twy, wspól nych roz -
mów oraz czy ta nia Ewan ge lii. O 20.00 ko la cja i znów wol ny
czas, o 22.00 zaś idzie my spać. 

Oczy wi ście oso by znaj du ją ce się we wspól no cie ma ją
kon takt z ro dzi ną. Spo tka nia od by wa ją się co ja kiś czas wła -
śnie w da nej sie dzi bie Ce na co lo. Są to bar dzo nie zwy kłe
chwi le dla tych mło dych lu dzi. Przez nie za czy na ją ro zu -
mieć, jak waż ną jed nost ką jest ro dzi na i jak ich ta roz łą ka
jed no czy. Pa nu je bo wiem we wspól no cie za kaz te le fo no wa -

nia, wy cho dze nia, da wa nia pie nię dzy, spo tkań ze zna jo my -
mi, nie ma na wet te le wi zo rów. 

W Ce na co lo nie ko rzy sta się z le ków far ma ko lo gicz -
nych ani ze środ ków, za stę pu ją cych nar ko ty ki. Praw dzi wy
lek to Anioł Stróż. Jest to oso ba (chło pak lub dziew czy na, to
za le ży, czy jest to Dom Żeń ski czy Mę ski), któ ra co naj -
mniej od kil ku mie się cy prze by wa we wspól no cie. Je go za -

da niem jest tro ska o pod opiecz ne go, któ ry świe żo co za wi -
tał do ich do mu. „Anioł Stróż“ mu si prze ka zać no wi cju szo wi
styl ży cia, któ ry obo wią zu je. Na po cząt ku prze by wa z nim
24 go dzi ny na do bę, pra cu je za nie go, po ma ga mu. Ra zem
z nim wal czy z chę cią ćpa nia i czy nie nia zła. Jest to ko rzyst -
ne dla obu. Anioł Stróż przez swo ją po moc uczy się na no wo
ko chać, a pod opiecz ny czu je jak by po raz pierw szy zna lazł
praw dzi we go przy ja cie la i ko goś, kto bez in te re sow nie trwa
przy nim. 

Pod czas swe go po by tu w Me dju go rie mia łam oka zję
od wie dzić je den z ta kich do mów. Mło dy chło pak, któ ry opo -
wia dał o wspól no cie, był cał ko wi cie in ny niż mło dzież spo -
ty ka na co dzien nie na uli cy. Ni by wy glą dał tak sa mo, ale
miał w swo im spoj rze niu i w wy po wia da nych sło wach we -
wnętrz ną ra dość i moc. Po mi mo iż ży je tak pro sto i skrom -
nie jest szczę śli wy. Otwar cie mó wił o swo im ży ciu, o trud -
nych po cząt kach. Cie szył się, że jest bli sko Bo ga, że do stał
dru gą szan sę. To nie od wyk spra wił, że wie lu mło dych lu dzi
od zy sku je tam chęć do ży cia – to wia ra w Bo ga i po moc na
dłoń in nych ich uzdro wi ła. 

Sta now czo za ma ło mó wi się o tym, że ta kie wspól no -
ty ist nie ją i moż na tam zna leźć „ra tu nek“ wte dy, gdy wszyst -
ko się „wa li“ wo kół nas. Ni gdy nie mo że być tak źle, że by
się z te go czło wiek nie mógł wy dźwi gnąć i na no wo od zy -
skać sens ży cia. Bó g jest za wsze przy nas i, mi mo że nas
czę sto bo le śnie do świad cza, ni gdy nas nie opu ści. Mu si my
tyl ko chcieć być z Nim i mu za wie rzyć. 

Ela Cza piew ska

„Zmartwychwstanie“, obraz z kaplicy namalowany przez młodzież ze wspólnoty.
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Dzieñ Wspólnoty 
Eucharystycznego Ruchu M³odych

Ogólnopolski konkurs o Eucharystii

ROK EUCHARYSTII

„Ko ściół ży je Eu cha ry stią, z niej czer pie du cho we
ener gie do peł nie nia swej mi sji. Ona da je mu si łę wzro stu,
ona go jed no czy. Eu cha ry stia jest ser cem Ko ścio ła!“

Jan Pa weł II, Wro cław, 1 VI 1997 r. 

4.06.2005 ro ku zo stał zor ga ni zo wa ny przez na sze go
mo de ra to ra – ks. Ra fa ła Zie man na, w go ścin nym Żu ko wie
Ar chi die ce zjal ny Gdań ski Dzień Wspól not ER M−u. Przy by -
ło na to spo tka nie oko ło 90 ere mi tów z 7 pa ra fii Gdań ska,
Gdy ni, Lę bor ka (jest to je dy na Wspól no ta ER M−u w die ce zji
Pel pliń skiej) i go spo da rze. 

Kul mi na cyj nym punk tem dnia by ła oczy wi ście uro czy -
sta Eu cha ry stia i ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu, do
któ rych przy go to wa li śmy się po przez ka te che zę, zna ne go
nam, ks. dr Jac ka So chy, spo rzą dza nie w gru pach pla ka tu
do ty czą ce go Eu cha ry stii (my wy ko na li śmy pla kat pt. „Eu -
cha ry stia – mo cą mi ło ści każ de go czło wie ka“), a tak że uło -
że nie do nie go pio sen ki. Od by ły się rów nież kon ku ren cje
do ty czą ce róż nych dys cy plin spor to wych, bar dzo po ucza ją -
ce scen ki o świę to ści (wspól no ta żu kow ska) i do bro ci, któ -
ra jest ni czym sól (wspól no ta gdyń ska). Dzień ten był wspa -
nia łym prze ży ciem, ubo ga ca ją cym każ de go uczest ni ka. Po -
cząw szy od spo tka nia z Je zu sem Chry stu sem na mo dli twie,
po przez spor to we zma ga nia, wspa nia łe pla ka ty, tak mi ster -
nie wy ko ny wa ne z wiel ką sta ran no ścią, i głę bo kie pio sen ki
o Eu cha ry stii i ere mi tach, a skoń czyw szy na mul ti me dial -
nych nie spo dzian kach. Jak za zna czył nasz mo de ra tor ks.
Ra fał, wszy scy by li zwy cięz ca mi (każ da wspól no ta otrzy ma -
ła pa miąt ko wy dy plom). Jed nak w kon kur sie spor to wo−pla -
stycz no−mu zycz nym pu cha ry zdo by ły wspól no ty: 

I miej sce – Żu ko wo 
(opie kun ks. Ra fał, choć nie był w ju ry); 
II miej sce – Gdańsk, parafia Św. Bra ta Al ber ta 
(s. Ber nar da), hu ra aaaaa, to my y yy; 
III miej sce – Gdy nia (s. Ra fa ela). 

Dzię ku je my ser decz nie wszyst kim dzie ciom z ER M−u
za udział, ra dość i wspa nia łe po my sły oraz wza jem ne ubo ga -
ce nie się, Ro dzi com zaś za za ufa nie. 

Wszyst kim na szym Ko cha nym Pa ra fia nom i czy tel ni -
kom „Gło su Bra ta“ de dy ku je my uło żo ną przez nas pio sen kę
(na zna ną me lo dię): 

Ref. Ta ki du ży, ta ki ma ły mo że Eu cha ry stią żyć. 
Ta ki gru by, ta ki chu dy mo że Eu cha ry stią żyć. 
Tak i ja, tak i ty mo że Eu cha ry stią żyć. 
Tak i ja, tak i ty mo że Eu cha ry stią żyć. 
1. Gdy ży cio we bu rze, spie szy my do Bo ga. 
On w Eu cha ry stii da nam moc mi ło ści. 
Ere mi ci z Przy mo rza Przy ja cie la ma ją. 
W świą ty ni Bo ga ży cia nam nie szko da. 

s. Ber nar da

„Niech Rok Eu cha ry stii bę dzie dla wszyst kich cen ną
oka zją do uświa do mie nia so bie na no wo te go, jak nie zrów -
na ny skarb Chry stus po wie rzył swe mu Ko ścio ło wi. Niech
po bu dza do ce le bro wa nia jej w spo sób żyw szy i bar dziej
świa do my, a z te go wy pły wa ży cie chrze ści jań skie prze mie -
nio ne mi ło ścią”. 

Jan Pa weł II; Ma ne no bi scum, Do mi ne; 2004 r.

23. 04. 2005 ro ku w Szko le Pod sta wo wej Nr 203 przy
ul. Sko rup ki 8 w War sza wie od był się fi nał Mię dzy die ce zjal -
ne go Kon kur su „Żyć Eu cha ry stią”. Na szą ra do ścią jest fakt,
że w kon kur sie wzię ło udział 19 die ce zji. Wszyst kich uczest -
ni ków w kon kur sie wie dzy by ło 4 620, w kon kur sie pla stycz -
nym 7 771, a fo to gra ficz nym 312 gim na zja li stów. Ogó łem
więc po nad 13 600 uczest ni ków. 

Rów nież ka te che ci na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta
przy go to wa li uczniów do kon kur su, w któ rym wzię ło udział
87 osób. Naj więk szą no tę w Ogól no pol skim Kon kur sie Wie -
dzy otrzy mał Sta ni sław Wi loch (SP 80), zaj mu jąc 8 miej sce
i zdo by wa jąc szcze gól ne wy róż nie nie, oraz Hu bert Re smer
(SP 80) – 12 miej sce. Wiel kie gra tu la cje!!! 

Wszyst kim bio rą cym udział w tym waż nym kon kur sie
z na szej pa ra fii, fi na li stom, Ro dzi com i Opie ku nom dzię ku -
je my za za in te re so wa nie i głę bo ką wie dzę. Ży czy my od kry -
wa nia na no wo da ru Eu cha ry stii ja ko świa tła i mo cy dla na -
sze go co dzien ne go ży cia w świe cie. 

s. Ber nar da

Dzieci z siostrą Bernardą w czasie podróży do Żukowa.
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LEDNICA  2005 

Przybyliśmy nad Lednicę, by tak jak Mieszko I,
zaczerpnąć ze Źródła. Odnowiliśmy własny chrzest,
by na nowo dokonać wyboru Chrystusa w naszym
życiu, by wrócić do korzeni naszej wiary. Założyliśmy
białe szaty, zapaliliśmy nasze świece chrzcielne, by
deszczowa aura obficie „obmyła“ nas nie tylko z
grzechów. 

Lednica to symbole. Należy do nich trzymetrowa
dębowa figura Chrystusa Frasobliwego. Młodzi ludzie
ciągnęli ją przy pomocy tysięcy sznurków aż pod samą
Rybę, by w końcu odkryć, że to Chrystus przyciągnął
tysiące młodych do siebie. Hymn tegorocznego
czuwania, śpiewany niejednokrotnie: „Szukałem was,
teraz wy do mnie przychodzicie“, był wyznaniem
wiary i nadziei pokolenia Jana Pawła II. Czuliśmy, że
Wielki Papież jest z nami, gdy modliliśmy się z Nim
słowami litanii, której refrenem były te właśnie słowa.
Ponieważ Chrystus jest Drogą, kamieniem
węgielnym, odrzuconym przez budujących, kamienie
z naszymi imionami, które zabraliśmy ze sobą,
ułożyliśmy w Drogę Trzeciego Tysiąclecia. Symbolizują
one również nasze przebaczenie, zrzucenie z serca ciężaru
grzechu. Napis L.E.D.N.I.C.A na bransoletce, którą
otrzymaliśmy, to skrót od: Ludzie Ewangelii Daleko Nieście
Imię Chrystusa Amen. To przesłanie Lednicy, widoczny
znak, o którym nie możemy zapomnieć na co dzień.
Czuwanie zakończyła Msza święta, podczas której
mogliśmy usłyszeć wyjątkowe kazanie pt.: „Wolność
dojrzała“ – słowa, które nie mogą nie zostać zapamiętane.
Arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o tym, co dziś
najbardziej  i najgłośniej jest manifestowane − o tolerancji.
Apelował, że źle rozumiana tolerancja nie stanowi niczego
dobrego. Pytał, jak można tolerować każde zachowanie, a
często zło? Niemożliwe byłoby  życie w takim
społeczeństwie. Tolerancja nie prowadzi do wolności, a
wręcz ją ogranicza. Społeczeństwa niezależne od

zewnętrznych nacisków nie są w rzeczywistości wolne, ale
często zniewolone wewnętrznie. Chrześcijaństwo −
przynależność do Chrystusa  uczy, byśmy nie żyli dla
siebie, abyśmy nie stali się ofiarą szatana. Żyjąc dla innych,
rozwijamy siebie. Ta świadomość prowadzi do przemiany,
przejścia przez Bramę, którą jest Chrystus, do stawiania
sobie wymagań.

Niezwykłym momentem, bez wątpienia osobistym dla
każdego, była odpowiedź na dziesięć wezwań  duchowego
testamentu Jana Pawła II – modlitwy ułożonej na podstawie
papieskiego nauczania. Namaszczeni olejkiem przez siostrę
Lidię, wróciliśmy pachnący do naszych domów. 

Myślę, że poprzez takie spotkania jak w Lednicy
odkrywamy Kościół, otwarty na młodych, wychodzący
naprzeciw człowieka i ukazujący mu radość Dobrej Nowiny.
Umiejętne łączenie tradycyjnych treści nauczania Kościoła
z nowatorstwem formy, wykorzystaniem różnych form

sztuki (muzyki, tańca), oddziałuje na wyobraźnię
młodego człowieka. Wspólne przeżywanie wiary
pozwala na radosne uczestnictwo w Kościele.
Chrześcijanin potrzebuje ustawicznego powrotu do
korzeni wyznawanej wiary oraz poczucia wspólnoty.
Lednickie Spotkania Młodych dają wiele pozytywnej
energii, spotyka się ludzi, którzy myślą i czują tak
samo. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie... każdy
szuka, wątpi, powraca... Powraca do Źródła. 

W imieniu całej grupy chciałabym podziękować
naszym opiekunom duchowym: księdzu Pawłowi
Nawrotowi, diakonowi Andrzejowi Molendzie oraz
siostrze Lidii za przesympatyczną atmosferę i opiekę
nad nami.

Magdalena Zalewska

M³odzi u Ÿród³a Mi³oœci
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Relikwiarz œw. Brata Alberta
NASZ PATRON

W tym ro ku pod czas Mszy świętych w nie dzie lę świę -
to wa nia od pu stu pa ra fial ne go wy gła szał ka za nie ks. Ja cek
Na wrot, ojciec duchowny Gdań skie go Se mi na rium Du -
chow ne go. 

W swym ka za niu, po świę co nym na sze mu pa tro no wi,
ks. Ja cek za trzy mał się nad tym mo men tem w ży ciu Bra ta
Al ber ta, któ ry czę sto by wa tyl ko kro ni kar sko za zna czo ny.
My ślę o cza sie doj rze wa nia de cy zji pój ścia za gło sem po wo -
ła nia. Nie był to ła twy okres dla Ada ma Chmie low skie go,
czas pe łen nie pew no ści, wa hań i za mknię cia się w so bie,
a za ra zem wsłu cha nia się w swo je po słan nic two. Pięk ną ilu -
stra cją tych zma gań był przy to czo ny ob yczaj or ła, któ ry
z jed nej stro ny wy rzu ca z gniaz da do ra sta ją ce po tom stwo,
z dru giej stro ny po ma ga po wró cić do gniaz da na swo ich
skrzy dłach tym, któ rym gro zi ja kieś nie bez pie czeń stwo lub
któ re nie są jesz cze go to we do la ta nia. To wspa nia łe od nie -
sie nie do Bo ga, któ ry nie zo sta wia bez swo jej opie ki po wo -
ła nych do świę to ści. 

Ks. Ja cek uświa do mił nam rów nież, że aby być uzna -
nym za świę te go, nie wy star czy być do brym dla in nych.
Trze ba być tak że do brym dla sie bie, a to ozna cza po trze bę
zna le zie nia cza su dla umoc nie nia wła sne go du cha. W tym
ce lu nasz Pa tron, oprócz „Przy tu lisk” dla bez dom nych i or -
ga ni zo wa nia dla nich pra cy, wy bu do wał tak że „Pu stel nie”,
miej sca, w któ rych za kon ni cy i za kon ni ce al ber ty ni mo gą
po przez sku pie nie mo dli tew ne i kon tem pla cyj ne aku mu lo -
wać si ły do dal sze go po słu gi wa nia po trze bu ją cym, aby nie
za gu bić dro gi swo je go po wo ła nia. 

Dzię ku je my ks. Jac ko wi za po dzie le nie się z na mi ty mi
re flek sja mi. 

Św. Brat Al bert jest pa tro nem wie lu innych pa ra fii. Ale
to je dy ny świę ty, któ ry jest opie ku nem du cho wym pol skich
ar ty stów i pa tro nem twór ców. Jak wie my, 17 czerw ca jest
Je go li tur gicz ne wspo mnie nie, z tej też oka zji w ubie głym
ro ku od by ła się uro czy sta Msza św. w ko ście le Dusz pa ster -
stwa Śro do wisk Twór czych w War sza wie, gdzie na stą pi ła
uro czy stość in tro ni za cji re li kwii św. Bra ta Al ber ta, jed ne go

z dwóch pa tro nów tej świą ty ni, obok św. An drze ja Apostoła.
Uro czy sto ści prze wod ni czył bp Piotr Li be ra, se kre tarz ge -
ne ral ny Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. Pod czas ho mi lii
przy po mniał ży cio rys i twór cze do ko na nia świę te go. Mó wił
o Ada mie Chmie low skim (póź niej szym Bra cie Al ber cie),
któ ry mi mo swe go wy bit ne go ta len tu ma lar skie go zde cy do -
wał się po świę cić ży cie służ bie bied nym lu dziom. „On od -
wró cił się od sztu ki i pięk na te go świa ta, aby za nu rzyć się
w pięk nie nie -
skoń czo nym”.
Do dał rów -
nież, że wier -
ni, któ rzy od -
da ją cześć tym
re li kwiom, po -
głę bia ją wia rę
w praw dę
o świę tych ob -
c o  w a  n i u .
„Niech św.
Brat Al bert
bę dzie wa -
szym po śred -
ni kiem w dro -
dze do Bo ga”. 

Brat Al bert zo stał be aty fi ko wa ny przez Ja na Paw ła II
w 1983 r. pod czas Mszy św. na kra kow skich Bło niach, a ka -
no ni zo wa ny w 1989 r. w Rzy mie. 

Szcząt ki św. Bra ta Al ber ta zo sta ły umiesz czo ne
w srebr nym re li kwia rzu w kształ cie gło wy świę te go au tor -
stwa prof. Sta ni sła wa Sło ni ny z Aka de mii Sztuk Pięk nych. 

Ko ściół z re li kwia mi na sze go Pa tro na mie ści się
w War sza wie przy Pla cu Te atral nym 18. Pod czas wa ka cyj -
nych wo ja ży mo że bę dzie my mie li oka zję po mo dlić się wła -
śnie tam.

Te re sa So wiń ska 
na pod sta wie stro ny www. dst. mkw. pl

Relikwiarz św. Brata Alberta w naszej parafii Msza św. odpustowa, 17 czerwca 2005 r.

Relikwiarz św. Brata Alberta z kościoła środowisk
twórczych w Warszawie (www.dst.mkw.pl)
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Zbli ża ją się wa ka cje... Jest to czas ra do ści, za ba wy, od -
po czyn ku, po dró ży i po zna wa nia no wych lu dzi i oko lic. Ale
w tym ra do snym cza sie pa mię tać na le ży o tym, co jest
szcze gól nie waż ne bez wzglę du na po rę ro ku, o pie lę gna cji
swo jej wia ry, bo od Bo ga nie ma wa ka cji... W okre sie wa ka -
cyj nym od by wa się wie le spo tkań i im prez, któ re oprócz
wie lu roz ry wek gwa ran tu ją „du cho wą ucztę”. Jed nym z nich
jest nie zwy kłe spo tka nie, na któ re chcia ła bym za pro sić
wszyst kich, któ rzy ma ją trosz kę wol ne go cza su i chcie li by
po przez do brą za ba wę do świad czyć bli sko ści Chry stu sa. 

Spo tka nie to no si zna czą cą na zwę: „Gó ra Ta bor”. Wy -
wo dzi się ona od gó ry, na któ rą Je zus za brał wy bra nych
apo sto łów  – Pio tra, Ja ku ba i Ja na – aby tam uka zać im swo -
ją bo skość. Spo tka nie to ma po dob ny cel, gdyż uczy od kry -
wać ra dość z praw dzi we go ob co wa nia z Bo giem. Po śród ra -
do ści i za ba wy nie za po mi na my jed nak o tym, co jest na -
praw dę war to ścio we i o tym, co war to pie lę gno wać. 

„Gó ra Ta bor” to trze cie już Spo tka nie Mło dzie ży Chry -
stu sa. Przy być mo że na nie każ dy, kto w dniach 1−3 lip ca bę -
dzie spę dzał wa ka cje na Po mo rzu, gdyż te go rocz ne spo tka -
nie od bę dzie się we Wła dy sła wo wie. 

Pro gram im pre zy jest bar dzo bo ga ty, nie za brak nie
roz ryw ki, ja ką nie wąt pli wie bę dą kon cer ty ze spo łów Full
Po wer Spi rit, Sun gu est i Ma leo Reg gae Roc kers, od by wa ją -

ce się na nad mor skim kli fie, ale rów nież po sta ra my zbli żyć
się do Chry stu sa po przez ad o ra cję, Msze świę te, ka te che zy
i warsz ta ty, w cza sie któ rych bę dzie moż na nie tyl ko po roz -
ma wiać, ale tak że do sko na lić swo je umie jęt no ści pod okiem
do świad czo nych lu dzi. Nie wąt pli wą atrak cją i nie zwy kłym
prze ży ciem du cho wym bę dzie Dro ga Świa tła  – przej ście no -
cą w bla sku po chod ni i świec pla żą z Wła dy sła wo wa na klif
w Chłap o wie. 

Za pra szam ser decz nie na to wy jąt ko we spo tka nie,
gdyż ono mo że nam w tych trud nych cza sach przy po mnieć,
czym jest praw dzi we ży cie, co jest tak na praw dę naj waż niej -
sze i jak do strze gać to, co jest naj pięk niej sze, war to ści,
o któ rych lu dzie tak czę sto za po mi na ją w co dzien nym za bie -
ga niu... 

Wszyst kim za in te re so wa nym, któ rzy chcie li by ma lut -
ką część swo ich wa ka cji po świę cić Chry stu so wi, od sy łam
na stro nę www.go ra ta bor.org.pl, gdzie moż na zna leźć szcze -
gó ło we in for ma cje na te mat te go wy da rze nia. 

Spo tkaj my się we Wła dy sła wo wie!!! 

An na Bój czuk 

WAKACJE

Recepta do plecaka 

„Otworzy³y im siê oczy i poznali Go“

Pamiętaj  o uśmiechu, to nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy!

Przyjaźń jest jak kwiat, który trzeba pielęgnować, zwłaszcza w upale;)

Bądź sobą, bo takich jest niewielu.

Bądź wyjątkowy, zarażaj optymizmem.

Już dziś przegoń ciemne chmury! Zacznij działać! 

Szukaj Miłości i Piękna  w sercu drugiego człowieka.

Bóg dał Ci życie, więc o wschodzie i zachodzie dziękuj za nie!

Karm swoją duszę, ona będzie Twoim przewodnikiem.

Dbaj o Twoje ciało, aby też odpoczywało.

Nieś radość innym, niech czują wielkość Boga!

Ela & Magdalena

to nie jest błąd
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BIERZMOWANIE – 9 IV 2005 r.
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WYDARZENIA PARAFIALNE I DIECEZJALNE 

Dzieci z ERM składają życzenia imieninowe Ks. Proboszczowi Ks. bp. Ryszard Kasyna z Solenizantem oraz dzieci z ERM z rodzicami, 24 IV 2005 r.

Gdańsk−Żabianka, 28 V 2005 r.
Zjazd dekanalny dzieci pierwszokomunijnych 
w parafii Matki Bożej Fatimskiej 
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WYDARZENIA PARAFIALNE I DIECEZJALNE

Archidiecezjalny Zjazd ERM−u 
w Żukowie, 4 VI 2005 r.
Dzieci z naszej parafii otrzymały dyplom i puchar za zajęcie II miejsca 
w konkursie.

75−lecie Zgromadzenia Sióstr Betanek 
i niedziela powołań, 5 VI 2005 r.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja!
Uroczysta Msza św. Jubileuszowa.
Siostry Betanki w swojej kaplicy.
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FESTYN PARAFIALNY – 12 VI 2005 r.
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FESTYN PARAFIALNY – 12 VI 2005 r.
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25 lat SOLIDARNOŚCI

Zdjęcia z Sierpnia ‘80 ze zbiorów prywatnych
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25 lat SOLIDARNOŚCI
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1980-2005
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25 lat SOLIDARNOŚCI
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MÓDL SIĘ, PRACUJ, ODPOCZYWAJ
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MECZ PARAFIANIE - KSIĘŻA  4:4

Drużyna parafian Drużyna księży

Siostry bronią Ania w akcji

Będzie gol ? Sędzia i Mistrz

Kibice „Lechi“Mali kibice



Strzał Wałdocha Strzał Proboszcza

Walka o piłkę Podanie Mistrza

Diakon walczy Bramkarz i inni

Kiedyś obronięOdwagi
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MECZ PARAFIANIE - KSIĘŻA  4:4
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KONCERT I WIERSZE DLA MAMY

WIADOMOŚCI MISYJNE

Ks. Bp Eugeniusz Jureczko OMI eryguje nową parafię pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Józef Nowak z Gdańskiej Zaspy – 7 XI 2004 r.

Ks.  Jacek Ossowski proboszcz parafii pw. św. Józefa cieszy się z nowego samochodu. Afrykańskie dzieci na uroczystości szkolnej
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Logo 20. Œwiatowych Dni M³odzie¿y  
„Przyszliœmy oddaæ Mu pok³on“ (Mt 2, 2)

KOLONIA – 15-21 VIII 2005 r.

Lo go 20. Świa to wych Dni Mło dzie ży po przez swo ją dy -
na micz ną kon cep cję oraz wy ra zi stość ele men tów w peł ni
od da je isto tę i cha rak ter spo tka nia mło dzie ży w Ko lo nii
w ro ku 2005. Skła da ją się na nie: krzyż, gwiaz da, ka te dra,
elip tycz ny łuk w kształ cie li te ry C oraz za rys ło dzi. 

Krzyż
Cen tral nym punk tem Świa to wych Dni Mło dzie ży jest

spo tka nie z Chry stu sem, któ re go sym bo li zu je Krzyż. To
wła śnie Krzyż sta no wi do mi nu ją cy ele ment Lo go, pod kre -
śla jąc tym sa mym obec ność Chry stu sa. Ko lor czer wo ny
sym bo li zu je mi łość, za an ga żo wa nie i cier pie nie, wska zu jąc
jed no cze śnie na mi łość Bo ga i śmierć Je zu sa na krzy żu.
Czer wień przy po mi na tak że o cier pie niu, któ re na sta łe jest
wpi sa ne w na sze ży cie, jak rów nież w ob raz współ cze sne go
świa ta. Krzyż sta no wi głów ny znak chrze ści jań skiej na dziei
i wy ba wie nia w Je zu sie Chry stu sie, jest więk szy od każ de go
bó lu. 

Gwiaz da
Gwiaz da sym bo li zu je Bo że prze wod nic two. Jest zna -

kiem orien ta cyj nym. Jej świa tło wska zy wa ło miej sce uro -
dze nia Je zu sa. We dług Pi sma Świę te go to wła śnie Gwiaz da
wska za ła mę dr com ze Wscho du, Trzem Kró lom, dro gę do
Chry stu sa. Dzię ki Niej po dłu giej po dró ży spo tka li Pa na
i mo gli wró cić od mie nie ni do swo ich kra in. Dzi siaj Gwiaz -
da, po dob nie jak kie dyś nad sta jen ką w Be tle jem, świe ci
nad Do mem Bo żym w Ko lo nii. Ma Ona pro wa dzić mło dych
chrze ści jan z ca łe go świa ta do Ko lo nii na spo tka nie mło -
dzie ży: Tu taj mu si cie przyjść! Naj dłuż sze ra mię Gwiaz dy
ob ra zu je Jej dro gę: przy cho dzi z gó ry, od Bo ga, prze ni ka
gra ni ce wy zna czo ne przez ho ry zont. Zło ty ko lor przy po mi -
na nie biań skie świa tło Bo ga, któ re roz ja śnia ciem no ści
świa ta. Na ca łym świe cie Gwiaz da sym bo li zu je świę to Bo że -
go Na ro dze nia i Ob ja wie nia – Epi fa nii. 

Ka te dra
Miej sce spo tka nia mło dzie ży jest pod kre ślo ne po przez

wpi sa nie w Lo go Ka te dry Ko loń skiej – zna ku roz po znaw -
cze go Świa to wych Dni Mło dzie ży. W Ka te drze od stu le ci
znaj du ją się oto czo ne przez wier nych czcią szcząt ki Trzech
Kró li. Czer wo ny ko lor Ka te dry ze spa la Ko ściół z Krzy żem:
Ko ściół i Chry stus sta no wią jed ność. Ukrzy żo wa ny i zmar -
twych wsta ły przed dwo ma ty sią ca mi lat Chry stus jest przez
po słu gę Ko ścio ła sta le obec ny w hi sto rii świa ta. Pro sty spo -
sób przed sta wie nia Ka te dry spra wia, że mo że ona rów nież
sym bo li zo wać wszyst kie świą ty nie w Niem czech, w któ rych
od by wać się bę dą spo tka nia w ra mach 20. Świa to wych Dni
Mło dzie ży. 

Łuk
Elip tycz ny Łuk umiesz czo ny w Lo go stwa rza wie le

moż li wo ści in ter pre ta cji: sty li zo wa na li te ra C na wią zu je do
Chry stu sa, oznacza rów nież ca łą świa to wą wspól no tę Ko -
ścio ła (Com mu nio). Po nad to Łuk sym bo li zu je chro nią ce ob -
ję cia Bo ga: Nie bo, Ła ska Bo ga ogar nia ją Ko ściół i ca ły
świat, co rów nież znaj du je wy raz w nie bie skim ko lo rze Łu -
ku. Roz mach Łu ku jest skie ro wa ny w stro nę Krzy ża przy
jed no cze snym otwar ciu się w Je go kie run ku. Jed nak dy na -
mi ka Lo go ma swo je źró dło nie w Łu ku, ale w Krzy żu: Ta ki
po wi nien być sto su nek chrze ści jan do Krzy ża: zwra cać się
w Je go kie run ku, żyć w Chry stu sie, któ ry umarł i zmar -
twych wstał, swo im ży ciem od da wać Mu chwa łę, tak jak wy -
ra ża to mot to 20. Świa to wych Dni Mło dzie ży, za czerp nię te
z Ewan ge lii św. Ma te usza: „Przy by li śmy od dać Mu po kłon”
(Mt 2,2). 

Łódź
Niż sza, no śna część Łu ku wy wo łu je sko ja rze nia z prze -

pły wa ją cą przez Ko lo nię rze ką Ren oraz ło dzią: w zna ku Ło -
dzi za wie ra się Ko ściół oraz wspo mnie nie oca la ją cej ży cie
Ar ki No ego. Nie bie ski ko lor Łu ku sym bo li zu je wo dę, przy -
wo łu jąc tym sa mym wo dę chrztu świę te go. 

za: www. sdm. org. pl
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B³ogos³awiona Alicja Kotowska (1899 – 1939)
BŁOGOSŁAWIENI ZIEMI GDAŃSKIEJ

Ma ria Ja dwi ga Ko tow ska uro -
dzi ła się 20 li sto pa da 1899 ro ku w War -
sza wie ja ko dru ga cór ka Ja na i Zo fii
z Bar skich. Na stęp ne go dnia po przyj -
ściu na świat zo sta ła ochrzczo na w ko -
ście le Na wie dze nia NMP na Sta rym
Mie ście. Bo go boj ni ro dzi ce od sa me go
po cząt ku dba li o roz wój du cho wy cór ki.
Oj ciec – Jan Sta ni sław, daw ny wła ści ciel
ziem ski, trud nił się róż ny mi za ję cia mi
do ryw czy mi. Bę dąc oso bą głę bo kiej wia -
ry i po boż no ści, ode grał zna czą cą ro lę
w wy cho wa niu cór ki. Od jej naj młod -
szych lat dbał o kształ to wa nie ży cia du -
cho we go Ma ryl ki (na zy wa nej tak przez
ro dzi ców w pierw szych la tach ży cia), co
mia ło swój wy raz w czę stym i chęt nym
uczęsz cza niu na na bo żeń stwa li tur gicz -
ne. At mos fe ra do mu ro dzin ne go, w któ -
rym pa no wał duch re li gij no ści i pa trio ty -
zmu, po ma ga ła Ma rii umac niać po sta wę mi ło ści i otwar to -
ści na po trze by bliź nich oraz pra gnie nia służ by wzglę dem
dru gie go czło wie ka. 

Po okre sie na uki w szko le wiej skiej w la tach
1911−1918 Ma ria uczęsz cza ła do Pry wat nej Szko ły Żeń skiej
w War sza wie, pro wa dzo nej przez Pau li nę He wel ke.
W czerw cu 1918 ro ku zda ła eg za min doj rza ło ści, a z uzy ska -
ne go świa dec twa ma tu ral ne go moż na do wie dzieć się, iż by -
ła uczen ni cą prze cięt ną, jed nak że z hi sto rii Pol ski oraz z re -
li gii mia ła oce ny ce lu ją ce. Swą wiel ką mi ło ścią da rzy ła bo -
wiem Bo ga i Oj czy znę, co mia ło od zwier cie dle nie w jej po -
stę po wa niu w póź niej szym okre sie ży cia. 

Okres I woj ny świa to wej oraz zwią za ne z nim wy da -
rze nia nie po zo sta ły bez wpły wu na po sta wę Ma rii. Mi mo
mło de go wie ku chcia ła ona re ali zo wać swo je pra gnie nie
służ by dla in nych. Dla te go też wstą pi ła do Pol skiej Or ga ni -
za cji Woj sko wej, w któ rej peł ni ła po słu gę me dycz no −sa ni tar -
ną. W 1918 ro ku, po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło -
ści, roz po czę ła stu dia na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Po wy bu chu woj ny pol sko −bol sze wic kiej
w 1920 ro ku Ma ria pra co wa ła ja ko sa ni ta riusz ka Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża w szpi ta lach woj sko wych, nio sąc po -
moc ran nym żoł nie rzom. Po za koń cze niu woj ny kon ty nu -
owa ła stu dia me dycz ne. 

W ser cu Ma rii co raz sil niej szy był jed nak we wnętrz ny
głos, wzy wa ją cy ją do cał ko wi te go po świę ce nia swe go ży cia
w służ bie Bo gu i bliź nie mu. W mo dli twie pro si ła o roz po -
zna nie wo li Bo żej wzglę dem wła snej oso by. Jesz cze w okre -
sie stu diów spo tka ła się z ko le żan ką gim na zjal ną, póź niej -
szą za kon ni cą – s. Be atą Przy by ło wicz ze Zgro ma dze nia
Sióstr Zmar twych wsta nia Pań skie go. Licz ne roz mo wy mię -
dzy ni mi, jak rów nież spo tka nie z ów cze sną Sio strą Prze ło -
żo ną – Te re są Kalk ste in, spra wi ły, iż mło da dziew czy na by -
ła co raz bliż sza pod ję cia de cy zji o po świę ce niu sie bie Bo gu
na dro dze ży cia za kon ne go. W li ście na pi sa nym do Mat ki

Ge ne ral nej – An to ni ny Soł tan, sta no wią cym
proś bę o przy ję cie do Zgro ma dze nia Sióstr
Zmar twych wsta nek, Ma ria na pi sa ła: „Pra gnę
żyć i umie rać dla Chry stu sa, mi łu jąc Go nad
wszyst ko, gdyż jest Mi ło ścią Naj wyż szą, Pa -
nem, Bo giem i wszyst kim mo im”. Sło wa te,
wy po wie dzia ne na po cząt ku no wej dro gi, sta -
ły się my ślą prze wod nią ca łe go ży cia Ma rii,
przy szłej s. Ali cji Ko tow skiej. 

W dniu 29 lip ca 1922 ro ku Ma ria roz po -
czę ła, pod kie run kiem s. Re gi ny Go stom -
skiej, okres po stu la tu w do mu zgro ma dze nia
w Kę tach, przyj mu jąc imię za kon ne – Ali cja.
Od pierw szych dni po by tu w zgro ma dze niu
by ła źró dłem ra do ści swych prze ło żo nych.
Z wiel ką po wa gą trak to wa ła wszel kie prze pi -
sy i za sa dy, gor li wie dą żąc do świę to ści. Po
sze ścio mie sięcz nym okre sie po stu la tu 1 lu te -
go 1923 ro ku Ali cja pod ję ła do bro wol nie
w klasz to rze w Kę tach no wi cjat, a dzień póź -

niej po raz pierw szy przy wdzia ła ha bit za kon ny. Rok póź -
niej, w dniu 2 lu te go 1924 ro ku, wraz z in ny mi sio stra mi zło -
ży ła w do mu no wi cja tu swo je pierw sze ślu by za kon ne. 

Po tym wy da rze niu s. Ali cja opu ści ła mu ry klasz to -
ru w Kę tach i przy by ła do War sza wy. Pod ję ła tu pra cę pe da -
go gicz ną w Se mi na rium Na uczy ciel skim, pro wa dzo nym
przez zgro ma dze nie. Z po le ce nia wła dzy za kon nej kon ty nu -
owa ła stu dia na Uni wer sy te cie War szaw skim, zmie nia jąc
jed nak kie ru nek na Wy dział Che mii Or ga nicz nej, co spo wo -
do wa ne by ło za po trze bo wa niem na no wych na uczy cie li. 

Oprócz dzia łal no ści na uko wej s. Ali cja pra co wa ła
nie ustan nie nad wła snym ży ciem du cho wym, pra gnąc
wzno sić swój ide ał za kon ny na co raz wyż szy po ziom. Uwa -
ża ła się przy tym za ko goś bar dzo ma łe go przed Bo giem,
oso bę nie wy kształ co ną i wy ma ga ją cą cią głej pra cy nad so -
bą. W dniu 15 sierp nia 1928 ro ku nad szedł uro czy sty mo -
ment w ży ciu s. Ali cji. Zło ży ła wów czas wie czy stą pro fe sję,
od da jąc sie bie cał ko wi cie na służ bę Bo gu i bliź nie mu. 

Od no we go ro ku szkol ne go 1928−29 s. Ali cja pod ję -
ła pra cę ja ko wy cho waw czy ni i na uczy ciel ka fi zy ki oraz che -
mii w Gim na zjum i Se mi na rium Na uczy ciel skim w War sza -
wie, pro wa dzo nych przez Zgro ma dze nie Sióstr Zmar twych -
wsta nek. Po za koń cze niu ro ku szkol ne go 1929−30 wraz ze
współ sio stra mi prze nio sła się do no we go do mu za kon ne go
na Żo li bo rzu. Po zo sta ła tam do 1934 ro ku, udzie la jąc się na -
dal ja ko pe da gog, a tak że peł niąc obo wiąz ki pie lę gniar ki
w do mu za kon nym. Po śmier ci w 1934 ro ku prze ło żo nej do -
mu za kon ne go na Żo li bo rzu s. Ali cji po wie rzo na zo sta ła ta
funk cja. Pod ję ła to wy zwa nie z po ko rą i po słu szeń stwem,
pra gnąc jak naj le piej słu żyć dla do bra współ sióstr i ca łe go
zgro ma dze nia. 

Już wkrót ce jed nak prze ło że ni po wie rzy li jej no we
za da nie, ja kim by ła pra ca ewan ge li za cyj na i dzia łal ność pe -
da go gicz no −oświa to wa na no wej pla ców ce w Wej he ro wie.
Miał tam po wstać no wy dom za kon ny, któ re go prze ło żo ną
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zo sta ła mia no wa na s. Ali cja, a oprócz te go po wie rzo no jej
funk cję dy rek tor ki żeń skie go gim na zjum. Wa run ki by to we
sióstr w Wej he ro wie by ły po cząt ko wo bar dzo trud ne – bra -
ko wa ło po miesz czeń i sprzę tów umoż li wia ją cych funk cjo no -
wa nie zgro ma dze nia. Uro czy stość otwar cia no we go do mu
za kon ne go, umiej sco wio ne go w bu dyn ku szkol nym, na któ -
rą przy by ła Prze ło żo na Pol skiej Pro win cji Zgro ma dze nia –
s. Te re sa Kalk ste in, przy pa dła na dzień 22 lip ca 1934 ro ku.
Z tej oka zji sio stry z Wej he ro wa otrzy ma ły od Pro win cjał ki
ko pię ob ra zu Mat ki Bo żej Ostro bram skiej – Mat ki Mi ło sier -
dzia, któ ra sta ła się od tam te go mo men tu pa tron ką do mu
za kon ne go. Wraz z in au gu ra cją ro ku szkol ne go 1934−35 roz -
po czę ły swą dzia łal ność, kie ro wa ne przez s. Ali cję, Gim na -
zjum Żeń skie, Szko ła Po wszech na, Przed szko le oraz in ter -
nat dla dziew cząt. Oprócz sióstr w szko łach pra co wa ły oso -
by świec kie, któ re co raz bar dziej prze ko ny wa ły się do dzia -
łal no ści wy cho waw czej za kon nic oraz ich za an ga żo wa nia
w pra cę pe da go gicz ną. 

S. Ali cja oprócz dzia łal no ści edu ka cyj nej z ca łym
po świę ce niem od da wa ła się po słu dze sio strom ja ko ich
Prze ło żo na. Pra gnę ła jak naj le piej speł niać to za da nie, stwa -
rza jąc praw dzi wie Bo żą, mi łą i ser decz ną at mos fe rę. Wie le
wy ma ga ła od każ dej sio stry, ale by ła przy tym bar dzo wy ro -
zu mia ła i cier pli wa. Sta ra ła się za wsze ła go dzić wszel kie
kon flik ty, aby utrzy mać jed ność kie ro wa nej przez sie bie
wspól no ty. 

W dniu 15 sierp nia 1939 ro ku, w świę to Wnie bo -
wzię cia Mat ki Bo żej, s. Ali cja za koń czy ła w Kę tach co rocz -
nie od pra wia ne re ko lek cje, po któ rych uda ła się na Ja sną
Gó rę, a na stęp nie po spiesz nie wró ci ła do Wej he ro wa.
W mie ście tym moż na by ło już wów czas za uwa żyć pierw sze
sy gna ły zbli ża ją cych się dzia łań wo jen nych – miesz kań cy
w po śpie chu opusz cza li do my, uda jąc się w dal sze re jo ny
Pol ski. S. Ali cja zde cy do wa ła, iż sio stry nie wy pro wa dzą się
ze swo je go do mu za kon ne go, a po nad to oświad czy ła, iż
gdy by na wet mia ła w nim zo stać tyl ko jed na z sióstr, to ona
nie opu ści jej w trud nych chwi lach. Sa ma mia ła chy ba prze -
czu cie nad cho dzą cych wy da rzeń, gdyż kie dyś wspo mnia ła,
iż pra gnę ła na uczyć się cier pieć, aby być go to wą na wszyst -
ko. Sta ra ła się też przy go to wać sio stry, dom za kon ny i szko -
łę na nie prze wi dzia ne oko licz no ści, przy sto so wu jąc bu dyn -
ki do peł nie nia ro li szpi ta la. 

Tym cza sem na Wy brze żu roz po czę ła się ak cja eks -
ter mi na cyj na, skie ro wa na prze ciw ko lud no ści pol skiej,
a zwłasz cza wy mie rzo na w in te li gen cję. Dom Sióstr Zmar -
twych wsta nek zo stał czę ścio wo za ję ty przez żoł nie rzy nie -
miec kich. W dniu 23 paź dzier ni ka 1939 ro ku do sióstr przy -
by ła za przy jaź nio na miesz kan ka Wej he ro wa, An na Sche ibo -
wa. W po uf nej roz mo wie z s. Ali cją za chę ca ła ją do opusz -
cze nia mia sta w oba wie przed pla no wa nym aresz to wa niem
Prze ło żo nej. Po tym wy da rze niu przez ca ły dzień s. Ali cja
czę ściej niż zwy kle prze by wa ła na mo dli twie przed Naj -
święt szym Sa kra men tem, a tak że po pro si ła ks. pro bosz cza
Ed mun da Rosz czy nial skie go o spo wiedź. W dniu 24 paź -
dzier ni ka w go dzi nach po po łu dnio wych do do mu za kon ne -
go przy je cha ło ge sta po, aby aresz to wać Sio strę Prze ło żo ną,
któ ra na stęp nie prze wie zio na zo sta ła do miej sco we go wię -
zie nia. 

W ta kich oko licz no ściach roz po czę ła się ostat nia
dro ga s. Ali cji, któ ra wszyst ko, co mia ło się wy da rzyć, trak -
to wa ła z wiel kim spo ko jem, uzna jąc to za wo lę Bo żą. W cza -
sie po by tu w wię zien nej ce li trak to wa no ją upo ka rza ją co,
m.in. drę cząc po przez czę ste bu dze nie w no cy i ośle pia nie
sil nym świa tłem lam py. Sio stra Prze ło żo na zno si ła te
wszyst kie przy kro ści z wiel ką po ko rą, a przy tym trwa ła nie -
ustan nie na mo dli twie i chęt nie nio sła po moc in nym uwię -
zio nym. 

Wie lo krot nie sio stry sta ra ły się skon tak to wać ze
swą Prze ło żo ną, ale po dej mo wa ne pró by by ły nie sku tecz ne.
Do tar ła do niej Wan da Ma rzyń ska, któ rej oj ciec był tak że
uwię zio ny, po zo sta wia jąc pacz kę od sióstr i otrzy mu jąc od s.
Ali cji list do pod opiecz nych. Sio stra Prze ło żo na za pew nia ła
w nim, iż jest jej do brze, a jed no cze śnie za wszyst ko współ -
sio strom dzię ko wa ła. Dru gą oso bą, któ rej uda ło się od wie -
dzić w wię zie niu s. Ali cję by ła Ire na Bier nat, któ ra po zo sta -
wi ła osa dzo nej nie wiel ki sto ją cy krzy żyk, sta no wią cy dla
niej cen ną pa miąt kę. 

Sy tu acja s. Ali cji sta wa ła się co raz bar dziej nie pew -
na, a lo sy jej ży cia by ły prze są dzo ne. Ko niec ziem skiej wę -
drów ki Sio stry Prze ło żo nej na stą pił w dniu 11 li sto pa da
1939 ro ku, kie dy to w wię zie niu do ko na no se lek cji osa dzo -
nych. Wśród osób wy bra nych przez ge sta pow ców na ape lo -
wym pla cu zna la zła się s. Ali cja, któ rą wraz z in ny mi wska -
za ny mi oso ba mi prze wie zio no sa mo cho dem cię ża ro wym
do la sów pia śnic kich. Tam mia ło miej sce roz strze la nie więź -
niów, któ rych cia ła zo sta ły na stęp nie spa lo ne. 

Na wieść o za gi nię ciu s. Ali cji Mat ka Ge ne ral na Te -
re sa Kalk ste in nie zwłocz nie roz po czę ła jej po szu ki wa nia.
Pró bo wa ła uzy skać ja kie kol wiek in for ma cje, m. in. po przez
li sty wy sy ła ne do kró lo wej wło skiej He le ny oraz do Bi sku pa
Gdań skie go. Z uzy ska nych od po wie dzi wy ni ka ło, iż s. Ali cja
od da ła już swe ży cie. Po po wro cie do Wej he ro wa w kwiet -
niu 1945 ro ku sióstr, wy sie dlo nych na po cząt ku woj ny do
Ge ne ral nej Gu ber ni, do wie dzia ły się one od świad ków tam -
tych wy da rzeń o śmier ci swej Prze ło żo nej. Je dy ną pa miąt ką
po s. Ali cji Ko tow skiej po zo stał du ży czar ny ró ża niec no szo -
ny przez sio stry Zmar twych wstan ki, ja ki od na le zio no w cza -
sie prac eks hu ma cyj nych w 1963 ro ku. Jed nak i on nie oca -
lał, gdyż za gi nął przy oka zji eks po no wa nia go na róż nych
wy sta wach, peł niąc wcze śniej ro lę do wo du rze czo we go
pod czas pro ce su Al ber ta For ste ra. 

Ży wot s. Ali cji sta no wi przy kład bez gra nicz ne go za -
ufa nia Bo gu oraz wiel kiej mi ło ści oka zy wa nej Je mu oraz
każ de mu bliź nie mu, na po tka ne mu na ścież kach ży cia. Nie
co fa ła się ona przed wszel ki mi trud no ścia mi i upo ko rze nia -
mi, ale dziel nie sta wia ła im czo ło, uzna jąc wszyst ko, co ją
spo ty ka ło za prze jaw wo li Naj wyż sze go. By ła przy tym nie -
zwy kle po kor ną i skrom ną słu żeb ni cą Bo ga, któ rej za wsze
naj bar dziej za le ża ło nie na re ali za cji wła snych am bi cji, ale
na tym, aby za pew nić jak naj lep szą opie kę pod opiecz nym,
czy to ran nym w szpi ta lach, czy też współ sio strom ze Zgro -
ma dze nia. 

Mar cin Smosz na
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Chrystus z robotnikami 
– robotnicy z Chrystusem

25 LAT „SOLIDARNOŚCI“

Na upa mięt nie nie chwi li, gdy z rąk spo łe czeń stwa mia sta
Gdań ska, so li da ry zu ją ce go się ze straj ku ją cy mi ro bot ni ka -
mi Stocz ni Gdań skiej oraz in nych za kła dów woj. gdań skie -
go – Ko mi tet Straj ko wy otrzy mał po stać ukrzy żo wa ne go
Chry stu sa – za wie szo ne go na krzy żu, zro bio nym przez
stocz niow ców. Chry stus na krzy żu, na po le ce nie Le cha Wa -
łę sy, zo stał umiesz czo ny nad sto łem ob rad Mię dzy za kła do -
we go Ko mi te tu Straj ko we go. 

Kiedyżeś, Chryste, zawisł między nami, 
Biorąc w opiekę poczynania nasze, 
Dodałeś siły udręczonym sercom, 
Żadne złe moce już nas nie zastraszą.

Ufni w Twą pomoc – wierni Ci synowie, 
Będziemy walczyć, szerząc ideały,
By Kraj nasz – często nawiedzany klęską, 
Był zawsze szczęśliwy, silny i wspaniały.

Dojrzą sens prawdy ci – co przeciw byli, 
I ich ogarnia Twoja łaska Boga,
I dla nich także Polska udręczona 
Stanie się bliska – stanie sercu droga.

Spraw to, o Chryste, coś za grzechy ludzkie 
Był ukrzyżowan – byśmy serca dali,
I tym, co czyniąc, może nieświadomie, 
Znów po raz wtóry Cię ukrzyżowali.

Oświeć umysły, spraw, by wspólna sprawa 
Serca Polaków dzisiaj złączyła,
Bo Polska zawsze – poprzez ból i mękę
Zmartwychwstawała – i szczęśliwa była.

B. Rawicz, Gdańsk, dnia 22.08.1980 r.
za 12. almanachem “PUNKT“ środowisk twórczych 1980 r.

Obrady w sali BHP Stoczni Gdańskiej, za „Dni tworzyli − Solidarność“, fot. Zbigniew Trybek
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Œwiêto wolnoœci
W tym ro ku ob cho dzi my 25. rocz ni cę pod pi sa nia Po -

ro zu mień Gdań skich. Jest to bar dzo waż na da ta w dzie jach
na sze go na ro du, po nie waż od 1980 ro ku roz po czy na się no -
wa era, po czą tek upa da nia re żi mu ko mu ni stycz ne go naj -
pierw w na szym kra ju, a póź niej tak że w in nych kra jach Eu -
ro py Środ ko wo− Wscho dniej. 

Nie pod le głość, któ rą obec nie się cie szy my, nie zo sta -
ła nam da na, trze ba by ło o nią wal czyć przez 123 la ta (od III
roz bio ru Pol ski w 1795 r. do od zy ska nia nie pod le gło ści
w 1918 ro ku), na stęp nie pod czas II woj ny świa to wej, w koń -
cu pod rzą da mi ko mu ni stów do 1989 ro ku.

Po upad ku sys te mów to ta li tar nych, w któ rych znie wo -
le nie lu dzi do szło do ze ni tu, otwo rzy ła się dla uci śnio nych
oby wa te li per spek ty wa wol no ści, moż li wość sta no wie nia
o so bie. Stąd po trze ba wła ści we go wy ko rzy sta nia wolności
i nie ustan ne go za bie ga nia o nią. 16 lat niepodległości to bar -
dzo krót ki czas w dzie jach Pol ski. 

Jak więc ko rzy stać z wol no ści, aby w przy szło ści dłu -
go się nią cie szyć? 

Odpowiedź na to i inne pytania chcę oprzeć o na ucza -
nie Oj ca Świę te go, za war te  w książ ce „Pa mięć i Toż sa mość”
– „Je że li je stem wol ny, to zna czy, że mo gę uży wać wła snej
wol no ści do brze al bo źle. Je że li uży wam jej do brze, to i ja
sam przez to sta ję się do bry, a do bro, któ re speł niam, wpły -
wa po zy tyw nie na oto cze nie. Je że li zaś źle jej uży wam, kon -
se kwen cją te go jest za ko rze nia nie się i roz prze strze nia nie
zła we mnie i w mo im śro do wi sku”. 

Waż ne więc jest to, żeby nie uży wać wol no ści w spo -
sób nie skrę po wa ny do wła snych za chcia nek, aby unik nąć
nisz czą ce go wpły wu tak poj mo wa nej wol no ści i aby nie by -
ła ona po zba wio na war to ści etycz nych. 

W sys te mie ety ki fi lo zo ficz nej do bro, któ re sta je przed
ludz ką wol no ścią ja ko za da nie do speł nie nia, mu si za wie rać
„czte ry cno ty kar dy nal ne: roz trop ność, spra wie dli wość, mę -
stwo i wstrze mięź li wość. Roz trop ność ma zna cze nie kie -
row ni cze. Spra wie dli wość wa run ku je ład społecz ny.
Wstrze mięź li wość i mę stwo de ter mi nu ją na to miast ład we -
wnętrz ny w czło wie ku, okre śla ją bo wiem to do bro, któ re po -
zo sta je w re la cji do ludzkiej po pę dli wo ści i po żą dli wo ści”. 

Jest jesz cze ob szar wol no ści ana li zo wa ny przez ety kę
spo łecz ną. Ka to lic ka na uka spo łecz na na bra ła szcze gól ne go
zna cze nia w cza sach no wo żyt nych pod wpły wem kwe stii ro -
bot ni czej. W Ko ście le po wsta ło wie le do ku men tów ana li zu -
ją cych za gad nie nia ży cia eko no micz ne go, po li tycz ne go
i spo łecz ne go. 

„Moż na po wie dzieć, że u źró deł tych wszyst kich do ku -
men tów Ma gi ste rium znaj du je się te mat wol no ści czło wie -
ka. Wol ność jest da na czło wie ko wi przez Stwór cę i jest mu
rów no cze śnie za da na. Po przez wol ność bo wiem czło wiek
jest po wo ła ny do przy ję cia i re ali za cji praw dy. Wy bie ra jąc
i wy peł nia jąc praw dzi we do bro w ży ciu oso bi stym i ro dzin -
nym, w rze czy wi sto ści eko no micz nej i po li tycz nej, czy
wresz cie w śro do wi sku na ro do wym i mię dzy na ro do wym,
czło wiek re ali zu je swo ją wol ność w praw dzie... Je że li wol -
ność prze sta je być zwią za na z praw dą, a uza leż nia praw dę

od sie bie, two rzy lo gicz ne prze słan ki, któ re ma ją szko dli we
kon se kwen cje mo ral ne. Ich roz mia ry są cza sa mi nie obli -
czal ne. W tym przy pad ku nad uży cie wol no ści wy wo łu je re -
ak cję, któ ra przyj mu je po stać ta kie go czy in ne go sys te mu
to ta li tar ne go. Jest to jed na z form znisz cze nia wol no ści, któ -
rych skut ków do świad czy li śmy w wie ku XX i nie tyl ko“. 

Wiek 20. był wi dow nią pa no sze nia się zła, ale rów nież
je go po ko ny wa nia. Skąd jed nak wzię ły się ide olo gie zła? Ja -
kie by ły ko rze nie sys te mów zła – na zi zmu i ko mu ni zmu? 

Oj ciec Świę ty wy wo dzi po cząt ki współ cze sne go zła od
my śli fi lo zo ficz nej eu ro pej skie go oświe ce nia. Przed tem
Bóg ja ko sa mo ist ne Ist nie nie sta no wił nie odzow ne opar cie
dla każ de go. Od Kar te zju sza fi lo zo fia sta je się na uką czy ste -
go my śle nia. Wszyst ko, co jest by tem – za rów no świat stwo -
rzo ny, jak i Stwór ca – po zo sta je tre ścią ludz kiej świa do mo -
ści. Stąd prze ko na nie fi lo zo fów, że czło wiek sam, bez Bo ga,
mo że sta no wić o tym, co jest do bre, a co złe. W kon se kwen -
cji te go prze świad cze nia mo że tak że zde cy do wać o ży ciu in -
nych lu dzi. W to ta li ta ry zmach pro wa dzi to do te go, żeby re -
ali zo wać prze wrot ny pro gram ide olo gii na ro do we go so cja li -
zmu lub komunizmu, in spi ru ją cych  się prze słan ka mi ra so -
wy mi i klasowymi. Ta ka ide olo gia przy nio sła eks ter mi na cję
Ży dów, Po la ków, Ro mów, chło pów na Ukra inie, du cho wień -
stwa pra wo sław ne go i ka to lic kie go w Ro sji, na Bia ło ru si a za
Ura lem. Prze śla do wa nia by ły co dzien no ścią pod czas I i II
woj ny świa to wej, ale rów nież po woj nie. Do ty czy ło to żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej, a póź niej tak że po zby wa no się nie wy -
god nych dla pa nu ją ce go ustro ju przed sta wi cie li in te li gen cji,
któ rzy nie po dzie la li świa to po glą du mark si stow skie go.
Cho dzi ło za zwy czaj o eli mi no wa nie w wy mia rze fi zycz nym,
ale tak że mo ral nym po zba wia jąc ofiar przy słu gu ją cych im
praw. 

Tak więc od rzu ce nie Bo ga ja ko Stwór cy, a przez to
źró dła sta no wie nia o tym, co do bre, a co złe, do pro wa dzi ło
do sze rze nia się ide olo gii zła. 

„Rze czy wi sty wy miar zła, któ re prze szło przez Eu ro pę,
nie wszyst kim nam był zna ny, na wet tym spo śród nas, któ -
rzy ży li w sa mym je go środ ku. Ży li śmy po grą że ni w ja kimś
wiel kim 'wy bu chu' zła i do pie ro stop nio wo za czę li śmy so bie
zda wać spra wę z je go rze czy wi stych wy mia rów. Od po wie -
dzial ni za zło sta ra li się bo wiem za wszel ką ce nę ukryć
przed opi nią świa to wą to, co ro bi li“. 

Stąd na stęp ne py ta nie o gra ni ce wy zna czo ne roz prze -
strze nia niu się zła. 

„Póź niej, już po za koń cze niu woj ny, my śla łam so bie:
Pan Bóg dał hi tle ry zmo wi dwa na ście lat eg zy sten cji i po
dwu na stu la tach sys tem ten się za wa lił. Wi docz nie ta ka by -
ła mia ra, ja ką Opatrz ność Bo ża wy zna czy ła te mu sza leń -
stwu. Praw dę mó wiąc, to by ło nie tyl ko sza leń stwo – to by -
ło ja kieś ‘be stial stwo’... A więc Opatrz ność Bo ża wy mie rzy -
ła te mu be stial stwu tyl ko dwa na ście lat. Je że li ko mu nizm
prze żył dłu żej – my śla łem – i je śli ma przed so bą ja kąś dal -
szą per spek ty wę roz wo ju, to mu si być w tym ja kiś sens.
Wte dy, w la tach po wo jen nych, ko mu nizm ja wił się ja ko bar -
dzo moc ny i groź ny – o wie le bar dziej niż w ro ku 1920“. 
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Mówiąc o roku 1920, trze ba wspo mnieć mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skiego (12 ma ja ob cho dzi my 70. rocz ni cę je go
śmier ci). Dzia ła nia obron ne przeprowadzone pod Jego
dowództwem po wstrzy ma ły marsz Ar mii Czer wo nej i nie
do pu ści ły do za wo jo wa nia Pol ski i in nych kra jów eu ro pej -
skich. Mar sza łek Pił sud ski zniweczył wówczas pla ny pod -
bo ju Eu ro py so wiec kich ko mu ni stów. Zwy cię ska bi twa pod
War sza wą, na zwa na „cu dem nad Wi słą“, za trzy ma ła eks -
pan sję ko mu ni zmu, a Po la kom po zwo li ła utrzy mać nie pod -
le głość do wy bu chu II woj ny świa to wej. 

Wy da wać by się mo gło, że z dniem za koń cze nia II woj -
ny świa to wej na świe cie za pa nu je upra gnio ny po kój.

„Po zwy cię stwie w II woj nie świa to wej nad fa szy zmem
ko mu ni ści z ca łym im pe tem szli zno wu na pod bój świa ta,
a w każ dym ra zie Eu ro py. Do pro wa dzi ło to z po cząt ku do
po dzia łu kon ty nen tu na stre fy wpły wów, zgod nie z po ro zu -
mie niem za war tym na kon fe ren cji w Jał cie w lu tym 1945 ro -
ku. Był to układ, któ ry ko mu ni ści po zor nie re spek to wa li,
na ru sza jąc go jed no cze śnie na róż ne spo so by, przede
wszyst kim po przez in wa zję ide olo gicz ną i pro pa gan dę po li -
tycz ną nie tyl ko w Eu ro pie, ale i w in nych czę ściach świa ta.
Sta ło się więc dla mnie ja sne, że ich pa no wa nie po trwa dłu -
żej niż na zizm. Jak dłu go? Trud no po wie dzieć. Moż na by ło
my śleć, że i to zło by ło w ja kimś sen sie po trzeb ne świa tu
i czło wie ko wi. Zda rza się bo wiem, że w kon kret nym re ali -
stycz nym ukła dzie ludz kie go by to wa nia zło w ja kimś sen sie
ja wi się ja ko po trzeb ne – jest po trzeb ne o ty le, o ile da je oka -
zję do do bra. Św. Pa weł na swój spo sób wzy wa: ‘Nie daj się
zwy cię żyć złu, ale zło do brem zwy cię żaj’ (Rz 12,21). Osta -
tecz nie, za sta na wia jąc się nad złem, do cho dzi my do uzna nia
więk sze go do bra“. 

Na sza naj now sza hi sto ria nie jest po zba wio na zna ków
opatrz no ścio wych. Po upad ku ustro jów zbu do wa nych na
„ide olo giach zła“ spo łe czeń stwo od rzu ci ło sys te my to ta li tar -
ne, zmie rza ją ce do znisz cze nia Pol ski.  „By ła to spra wa ja -
kie goś in stynk tu czy in tu icji, cho ciaż sprzy ja ło to rów nież
pro ce som po głę bie nia świa do mo ści war to ści religijnych i

ide ałów spo łecz nych, sta no wią cych fun da ment te go od rzu -
ce nia, na skalę nie zna ną ni gdy przed tem w dzie jach Pol -
ski... Cze go mo że my się na uczyć z tych lat zdo mi no wa nych
przez 'ide olo gie zła' i wal kę z ni mi? My ślę, że mu si my się
na uczyć przede wszyst kim się ga nia do ko rze ni. Tyl ko wte -
dy zło wyrzą dzo ne przez fa szyzm czy komunizm mo że nas
w ja kimś sen sie ubo ga cać, mo że nas po pro wa dzić do do bra,
a to nie wąt pli wie jest pro gram chrz eści jań ski“. 

Po głę bio na przez Oj ca Świę te go refleksja teo lo gicz na
po zwa la nam do trzeć do zrozumienia sed na zła. Z tej re flek -
sji wy ni ka, że mia ra wy zna czo na złu jest mia rą wy zna czo ną
przez do bro – do bro Bo skie i ludz kie. W koń cu ta kie do bro
ma swo je źró dło tyl ko w Bo gu, a Bo ską mia rą wy zna czo ną
złu jest Od ku pie nie. „Je śli Od ku pie nie jest tą Bo ską mia rą
wy zna czo ną złu, to nie dla cze go in ne go, jak tyl ko dla te go,
że w nim zło zo sta je w spo sób ra dy kal ny prze zwy cię żo ne
do brem, nie na wiść mi ło ścią, śmierć zmar twych wsta niem“. 

Pol ska zdo by ła się na wy si łek wy zwo le nia się od zła
obu to ta li ta ry zmów. Pamiętamy wezwanie Jana Pawła II
wygłoszone w homilii podczas Mszy św. na placu
Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi! Amen“.      

Hart du cha spo łe czeń stwa ujaw nio ny w zwy cię skiej
wal ce z przemocą do pro wa dził do od zy ska nia peł nej wol no -
ści w 1989 ro ku. Nasze państwo jest obec nie w okre sie
formowania się  demokratycznego ustro  ju pań stwa, ale rów -
nież świa ta war to ści po je dyn cze go Po la ka. 

Po latach trudnych doświadczeń nie da waj my ze zwo le -
nia na dep ta nie ludz kiej god no ści w no wych prze ja wach
nieprawości. O tę Godność wal czy li Po la cy w zry wach po -
wstań czych ‘56, ‘70 i ‘80 ro ku. Wierz my i twórz my przy -
szłość opar tą na chrze ści jań skich war to ściach. 

Świę tuj my więc ra do śnie po ko na nie znie wo le nia i nie
po zwól my, aby nam tę ra dość ode bra no. 

Teresa Sowińska
na podstawie książki „Pamięć i Tożsamość“

„Solidarni w marszu do Niepodległości“ – z takimi hasłami zbierali się członkowie „Solidarności“ z całej Polski przed pomnikiem w Gdańsku, czcząc pamięć ofiar Grudnia ‘70 r.
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Był ta ki czas cu dow ny, wspa nia ły i nie za po mnia ny.
Był to czas, gdy ro zu mie li śmy się wła ści wie wszy scy bez
słów, gdy mie li śmy do sie bie za ufa nie, gdy czu li śmy się
wszy scy na wza jem za sie bie od po wie dzial ni. Czu li śmy się
od po wie dzial ni dla te go, że czu li śmy się wol ni. Wol ni od te -
go znie wo le nia, któ re roz po czę ło się z chwi lą za koń cze nia II
woj ny światowej, gdy do tar ł do na szej świa do mo ści fakt
zmia ny oku pan tów na innych okupantów. Ale skąd wzię ło
się to po czu cie wol no ści? Przy szło na gle, nie spo dzie wa nie
i roz la ło się na ca ły kraj – od Gdań skiej Stocz ni po Szcze cin,
Wro cław, Rze szów i wszyst kie za kąt ki Pol ski. Po cząt ków te -
go cu dow ne go cza su trze ba szu kać w zrzą dze niu Bo żym, ja -
kim był wy bór Po la ka na pa pie ża, pierw sza wi zy ta Pa pie ża
w Pol sce i wszyst ko to, co ta wi zy ta sta no wi ła. 

Strajk w Stocz ni Gdań skiej roz cią gnął się na
ca łą Pol skę, po wsta nie So li dar ności – Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go, a w dal szej
ko lej no ści I Zjazd te go Związ ku, któ ry od był się
w Ha li Oli wia i słynne prze sła nie je go uczest ni ków
do lu dzi z in nych kra jów, tzw. so cja li stycz nych – to
wszyst ko by ło iskrą wy zwa la ją cych, ale nie ogniem
nisz czą cym. Iskra ta spra wi ła, że przez Eu ro pę prze -
to czy ła się fa la wy zwa la ją ca na ro dy – po przez wy zwo -
lo ne ser ca i umy sły lu dzi. W każ dym „so cja li stycz -
nym” kra ju, tj. pod po rząd ko wa nym Związ ko wi Ra -
dziec kie mu, pro ce sy wy zwa la nia się prze bie ga ły ina -
czej, ale w za sa dzie bez wa run ko wo – przy naj mniej
w po cząt ko wej fa zie, tj. wte dy, gdy wła dze ko mu ni -
stycz ne nie od ra zu wie dzia ły, co się wła ści wie dzie -
je i jak to się skoń czy. Nie każ de mu da ne by ło być
w tym nie zwy kłym cza sie w Gdań sku w oko li cach
Stocz ni, tj. w miej scu, gdzie do bro wol nie za mknę ła
się za ło ga te go wiel kie go za kła du. Za mknę ła się bra -
ma nr 2 za ty mi ludź mi na wie le dni, a to ozna cza, że
mu sie li tam jeść, spać i czu wać, a przede wszyst kim
cze kać. To cze ka nie by ło naj gor sze. 

Nie bra łam udzia łu w tym straj ku, nie by łam więc
„za bra mą”, ale też przed bra mą stał tłum lu dzi i bez przer -
wy się tam coś dzia ło. Po pierw sze plac przed stocz nią był
zra dio fo ni zo wa ny. Ze bra ni lu dzie słu cha li więc ob rad Ko mi -
te tu Straj ko we go, mo dlitw (od ma wia ny był ró ża niec), od -
pra wia na by ła Msza św. przez księ dza Jan kow skie go, za -
przy jaź nie ni księ ża słu cha li spo wie dzi – wie lu spo wie dzi.
Dla księ dza by ło krze sło, a dla spo wia da ją cych się go ła zie -
mia, i wie lu lu dzi wo kół, że by był wi docz ny ksiądz i Oł tarz.
Na od kry tej cię ża rów ce stał stół i wszyst ko, co do spra wo -
wa nia Mszy św. po trzeb ne. Po mię dzy ludź mi przed bra mą
a stocz niow ca mi za bra mą nr 2 był sta ły kon takt. Pod bra mę
przy cho dzi ły ro dzi ny stocz niow ców, przez me ga fon wy wo -
ły wa ni by li mę żo wie, sy no wie, na rze cze ni, bra cia – ci, któ -
rych ktoś od wie dzał. A lu dzie od wie dza li stocz niow ców licz -
nie i z ser cem. Cho dzi ło prze cież o to, aby do star czyć im
przede wszystkim je dze nie. Kil ka krot nie sły sza łam pod bra -
mą apel o cu kier. Prze ży łam tam dwa wy da rze nia, któ rych
nie za po mnę. Sta ra łam się stać w po bli żu bra my i to owo co -
wa ło lep szym do stę pem np. do roz rzu ca nych ulo tek z wia -

do mo ścia mi, wia do mo ścia mi wier sza mi, z pio sen ka mi. Te
pio sen ki sta ły się po tem prze bo jami, i nie któ re do dziś moż -
na przy oka zji usły szeć, np. „Nie mam te raz cza su dla Cie -
bie” (pio sen ka dla cór ki). To wszyst ko two rzy ło się na „go -
rą co”, na tych miast by ło po wie la ne w pry mi tyw nej stocz -
niow ej dru kar ni i roz da wa ne lu dziom. Przy go to wa ne by ły
też tek sty do wy sył ki w te ren: do Gdy ni, do Tcze wa, do in -
nych za kła dów. Jak wy glą da ło to dru ko wa nie, mia łam oka -
zję szczę śli wie zo ba czyć. Pew ne go dnia lu dzie tuż przy bra -
mie (po stocz niow ej stro nie) roz ma wia li, że w dru kar ni bra -
ku je ole ju sło necz ni ko we go. Spy ta łam tyl ko, czy do brze
usły sza łam, i na tych miast wy ru szy łam do mia sta. We szłam
do pierw sze go z brze gu skle pu. Był to SAM, w któ rym by ły
pu ste pół ki, a ca ły per so nel wy raź nie się nu dził. Po de szłam

do ka sy i bez czel nie po wie dzia łam po ci chu, że je stem ze
stocz ni i po trze bu ję do dru ko wa nia oleju sło necz ni ko wego.
Ka za no mi po cze kać i za chwi lę do sta łam dwie bu tel ki. Na
pół ce go nie by ło, a dla stocz ni był. Wró ci łam z tym ole jem
pod bra mę i na ha sło, że przy nio słam olej do dru kar ni,
otwo rzy ła się przede mną nie tyl ko pierw sza bra ma, ale jesz -
cze na stęp na. Nikt o nic nie py tał, nie spraw dzał. Na ko niec
tra fi łam do po miesz cze nia, gdzie dzia ła ły te ma szy ny dru -
kar skie. Ktoś kładł, gdzie trze ba, kart kę pa pie ru, ktoś sma -
ro wał tu szem, ktoś prze krę cał korb kę i ko lej ny eg zem plarz
tek stu zdej mo wa no z ma szy ny. Jed nym sło wem peł na pro -
wi zor ka i cięż ka me cha nicz na pra ca. Po sma ro wać, po ło żyć
kart kę, prze krę cić korb kę i zdjąć kart kę z wy dru kiem. Ro -
zej rza łam się po tym po miesz cze niu. By ło nie du że, dusz ne
i ci uko cha ni za pra co wa ni lu dzie, a pod ścia na mi ste rty za -
dru ko wa nych kar tek, przy go to wa nych do wy sył ki. 

Sko ro już by łam w sa mym ser cu tych stocz nio wych
wy da rzeń, uzna łam, że tak od ra zu stąd nie wyj dę. Po de -
szłam pod bu dy nek, gdzie to czy ły się ob ra dy i zo ba czy łam,
jak to wy glą da. Przede wszyst kim wi dzia łam zmę cze nie na
wszyst kich twa rzach, wi dzia łam też, cze go chcą i ze nie

Drukarnia w stoczni gdańskiej, za „Dni tworzyli − Solidarność“ fot. Zbigniew Trybek
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ustą pią. Mam do dziś w oczach tę sa lę – z po pier siem Le ni -
na sto ją cym twa rzą do ścia ny. Ale to nie by ła mo ja je dy na
„przy go da” ze straj ku ją cej stocz ni. 

Któ re goś dnia póź nym po po łu dniem ktoś zbli żył
się do bra my od stro ny stocz ni i po wie dział, że po trzeb ny
jest ktoś do ro bie nia ko la cji. I znów to by ło coś dla mnie.
Nie tyl ko by łam wśród tych lu dzi, ale mo głam być bli sko
i spoj rzeć im w twarz, po da jąc dwie krom ki chle ba na ko la -
cję. Ta ki był przy dział. Do tych kro mek każ dy mógł wy brać,
co chciał – z te go, co ak tu al nie by ło do je dze nia (np. wę dli -
na, żół ty ser, to pio ny ser). We szłam do du żej sa li, tro chę
mrocz nej, gdzie przed du żym sto łem, wła ści wie la dą sta li lu -
dzie ocze ku ją cy na ko la cję. Sta li w dłu gim, wi ją cym się rzę -
dzie i cze ka li. Mu sia łam umyć rę ce, po kro ić chleb (dwu ki -
lo we bo chen ki), ro zej rzeć się, co mam robić, każ de go za py -
tać, co chciał by do stać na ko la cję do chle ba. Za ła twi łam pa -
rę osób i zda rzy ło się coś bar dzo waż ne go. Mło dy czło wiek
wkro czył z du żym ko szem z pro duk ta -
mi do je dze nia. Po wie dział, że jest
z Tcze wa, że przy wo zi pro duk ty i pie -
nią dze. W tym ko szu by ły róż no rod -
no ści – ka szan ka, pasz te tów ka, obok
ma ka ron, cu kier i róż ne in ne rze czy. 

Gdy opróż ni łam kosz, ten
przy bysz wy jął z kie sze ni gru by zwi -
tek bank no tów. W dru giej też miał ta -
ki zwi tek. Spy ta łam, ile tu jest pie nię -
dzy. Po wie dział, że nie wie, bo to są
skład ki dla Gdań ska, i że sa ma mam
je po li czyć. Gdy wy szedł, od szu ka łam
ko goś z władz straj ku i po wie dzia łam,
że Tczew przy słał pie nią dze i żyw -
ność. Od da łam te zwit ki pie nię dzy
bez li cze nia i wi dzia łam po tem, że by -
ły da lej prze ka zy wa ne – bez li cze nia.
Dla te go na po cząt ku swo ich wspo -
mnień mo głam na pi sać o za ufa niu
i życz li wo ści, ja kim lu dzie sie bie da -
rzy li. Pod ko niec ko la cji przy szła do
stocz ni star sza, pro sta ko bie ta i przy -
nio sła w wia der ku cie płe, do mo wej ro -
bo ty klop si ki. Jak da łam ko muś ta ki
klop sik, to już ni cze go wię cej nie
mógł do stać. Wy szło na to, że ci, któ -
rzy cze ka li na ko la cję naj dłu żej – naj -
bar dziej sko rzy sta li, bo cie płe go klop -
si ka z np. to pią cym się se rem nie da
się po rów nać. Tej pa ni też nikt nie
kwi to wał wia der ka do mo wych
klopsików, ale wszy scy dzię ko wa li jej
za ser ce. Gdy wy cho dzi łam ze stocz -
ni, zda rzy ło się coś jesz cze. By ło póź -
no, ciem na wo, kro pił deszcz i by łam
sa ma. Tuż przed bra mą pod szedł do
mnie ja kiś męż czy zna i spy tał, czy
mógł by iść w mo im to wa rzy stwie, bo

wła dza sa mot nych pa nów wy ła pu je. Po wie dział mi, że oni,
jak wy cho dzą ze stocz ni, to mu szą uwa żać, kto idzie za ni -
mi. Ten nie zna jo my wziął w rę kę mój pa ra sol i bez piecz nie
do tar li śmy do ko lej ki elek trycz nej. Nie ukry wam, że i ja czu -
łam się le piej, gdy nie szłam sa ma. Na wszel ki wy pa dek wy -
mie ni li śmy swo je imio na, bo gdy by kto kol wiek coś od nas
chciał, to nie wy tłu ma czy li by śmy się z bra ku zna jo mo ści
swo ich imion. 

Wszyst ko od ży wa, i tam te lę ki, i tam te na dzie je, ale
nie spo sób uwie rzyć, że to by ło ćwierć wie ku te mu. Wszy -
scy by li śmy o tę ćwierć wie ku młod si, a w mię dzy cza sie wy -
ro sły na stęp ne po ko le nia. Co bę dą z tam tych cza sów ro zu -
mieć? Trud no po wie dzieć. Bę dzie do brze, je śli w ogó le bę -
dą chcie li słu chać i czy tać. 

Jo lan ta Ka miń ska

Słowo „solidarność“ zapisana po japońsku i rosyjsku, za słownikiem rosyjsko−japońskim
wydanym w Moskwie w 1988 r.
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Sierpieñ ‘80 – tylko wspomnienia?
Dwa dzie ścia pięć lat te mu w dru giej po ło wie sierp nia

w nie pew no ści, w pa trio tycz nym zry wie spo łe czeń stwa ro -
dzi ła się „So li dar ność“. Ma so wy pro test od sło nił nie wy dol -
ność me cha ni zmów go spo dar czych, ma ni pu la cje wła dzy,
a przede wszyst kim si łę i jed ność na ro du. 

To był po czą tek – po czą tek two rze nia wol ne go, oby -
wa tel skie go spo łe czeń stwa. Świa do mość na ro do wa, wy zwo -
lo na z my śle nia na rzu co ne go przez pro pa gan dę, zwią za na
z tra dy cja mi na ro do wy mi, po zwo li ła na pu blicz ną ma ni fe sta -
cję prze ko nań. So li dar ne dzia ła nie czy ni ło Pol skę sil ną,
a umoc nio ną prze sła niem Oj ca Świę te go, pa pie ża Ja na Paw -
ła II – go to wą do opo ru. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod kre ślał, że: „Wła dza jest
służ bą. Wła da nie to zna czy słu że nie” w cza sie, gdy so cja li -
stycz na go spo dar ka
nie li czy ła się z pod -
sta wo wy mi po trze ba -
mi oby wa te li, o czym
świad czy ła re gla -
men ta cja naj po trzeb -
niej szych ar ty ku łów. 

Strajk w stocz ni
był w tej sy tu acji ape -
lem do spo łe czeń -
stwa – nie daj my się
znie wo lić! Bog dan
Bo ru se wicz – jeden z
or ga ni za torów sierp -
nio we go straj ku, po -
wie dział: „po nie waż
w Stocz ni Gdań skiej
utwo rzy li śmy skra -
wek wol nej Pol ski,
szyb ko prze sta li śmy
się bać”. Ma chi na ko -
mu ni stycz na nie mo -
gła za pa no wać nad
na ro dem świa do mym te go, czym jest praw dzi wa wol ność.
Czyż prze ła ma nie ba rie ry stra chu nie jest dro gą pro wa dzą -
cą do dzia ła nia? Tym bar dziej, gdy w trak cie straj ku nie
odłą czo no te le fo nu je dy nie w przy chod ni stocz nio wej i Ali -
na Pień kow ska mo gła za te le fo no wać do Jac ka Ku ro nia, któ -
ry prze ka zy wał in for ma cje do sekcji pol skiej roz gło śni  „Ra -
dia Wol na Eu ro pa“. Gdy oka za ło się, że blo ka da in for ma cyj -
na nie skut ku je, nie da się od izo lo wać Wy brze ża, by się sa -
mo pod da ło, wy sła no de le ga cję, roz po czę ły się roz mo wy.
Zda wa no so bie spra wę, że ca ły kraj zna sy tu ację w Gdań -
sku, bo Wol na Eu ro pa in for mo wa ła na bie żą co. Po ro zu mie -
nia umoż li wi ły po wsta nie NSZZ „So li dar ność”, pierw szej
w dzie jach kra jów ko mu ni stycz nych nie za leż nej od władz,
le gal nej or ga ni za cji. La tem 1981 r. wła dze „So li dar no ści”
udo stęp ni ły dwie ory gi nal ne drew nia ne ta bli ce z po stu la ta -
mi Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go dy rek cji
Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go w Gdań sku – na wy sta wę

po świę co ną pierw szej rocz ni cy związ ku. Wkrót ce dy rek cja
mu zeum na ka za ła wy ko na nie ko pii obu ta blic, iden tycz -
nych z ory gi na ła mi. Po ogło sze niu sta nu wo jen ne go funk -
cjo na riu sze służ by bez pie czeń stwa za bra li ko pie, my śląc, że
to ory gi na ły. Tym cza sem ory gi na ły prze wie zio no po ta jem -
nie do do mu pra cow ni ka mu zeum Wie sła wa Urbań skie go.
Za kon ser wo wa no je i wmu ro wa no w ścia nę dzia ło wą stry -
chu. Z ko lei wi ce prze wod ni czą cy Ko mi te tu Za kła do we go
„So li dar no ści” Le szek Ostrow ski w no cy 13 grud nia 1981 r.
– w dniu wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go – ukrył pod dwo -
ma to na mi wę gla w piw ni cy ma te ria ły opi su ją ce dzie je
związ ku. Gdy za wie szo no dzia łal ność związ ków za wo do -
wych, pod ziem ne pi sma sta no wi ły nie za leż ny obieg in for -
ma cji, książ ki i ga ze ty po wie la no do mo wy mi spo so ba mi, ko -

rzy sta no z ra mek
ob cią gnię tych szy -
fo nem, uży wa no
szkła ja ko pod sta -
wy. Far bę spo rzą -
dza no m. in. z pa sty
do pra nia. 

Kie dy spo łe -
czeń stwo zo sta ło
po zba wio ne wła sne -
go gło su, za da nie
mó wie nia w imie niu
na ro du wziął na sie -
bie Ko ściół, peł nią -
cy ro lę po śred ni ka
mię dzy wła dzą
a spo łe czeń stwem.
Sta no wił on rów -
nież ro lę azy lu dla
nie za leż nej kul tu ry.
Ta z ko lei kształ to -
wa ła świa do mość
hi sto rycz ną. Hi sto -

ria z ko lei oce ni ła, na ile „So li dar ność“ przy nio sła efek ty.
Strajk gdań ski wpły nął na współ cze sną hi sto rię świa ta.
Przy niósł w konsekwencji Pol sce nie pod le głość, przy czy nił
się do upad ku ko mu ni zmu i do pod ję cia dzie ła jed no cze nia
ca łej Eu ro py. Kardynał Ste fan Wy szyń ski był prze ko na ny,
że: „So li dar ność przez kil ka mie się cy zro bi ła wię cej, niż
zdo ła ła do ko nać te go naj bar dziej spraw na po li ty ka”. Ta de -
usz Ma zo wiec ki, pierw szy pre mier III RP, do da je: „So li dar -
ność ozna cza ła od wo ła nie się do te go, co w czło wie ku do -
bre, naj szla chet niej sze i co jest si łą na ro du”. Praw dzi wa jed -
ność jest nie pod wa żal na, pro wa dzi do te go, że nikt i nic nie
mo że uśmier cić na dziei – na dziei każ de go czło wie ka. Na -
dzie ja jest w czło wie ku, a czło wiek jest na dzie ją spo łe czeń -
stwa.

Magdalena Zalewska

Ulotka strajkowa z Orędziem Jana Pawła II
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Jednoœæ – Unitas
SZCZYPTA ŁACINY

Ksiêga Sêdziów
BIBLIA

Ut unum sint.   Aby jed no by li. 

Słow nic two: 
· ut – aby; 
· unum – jed no; for ma ro dza ju ni ja kie go od li czeb ni ka

unus, una, unum – je den, jed na, jed no; 
· sint – aby by li, niech bę dą, tu taj tłu macz tyl ko by li,

łą cząc z ut; co niunc ti vus pra esen tis – tryb łą czą cy cza su te -
raź niej sze go od sum, es se – być. 

Sło wa te są pierw szy mi sło wa mi, a za ra zem ty tu łem
en cy kli ki pa pie ża Ja na Paw ła II o jed no ści chrze ści jan. En -
cy kli ka ta zo sta ła ogło szo na w 1995 r. Jest ona wy ra zem na -

tchnio nej my śli So bo ru Wa ty kań skie go II o przy wró ce niu
jed no ści wśród chrze ści jan i o wzmoc nie niu w tym ce lu ru -
chu eku me nicz ne go. Za gad nie nie to oma wia de kret So bo ru
Wa ty kań skie go II „Uni ta tis re din te gra tio” – tłu ma cze nie
„Przy wró ce nie jed no ści”. Prze czy taj Ka te chizm Ko ścio ła
Ka to lic kie go 811−822. 

Sło wa „aby by li jed no” są za czerp nię te z Mo dli twy
Ar cy ka płań skiej Chry stu sa, z proś by za przy szły Ko ściół,
o je go jed ność. Prze czy taj frag ment Ewan ge lii wg św. Ja na
17, 20−26, szcze gól nie 17, 22. 

opracował Da riusz Wa śniew ski

Księ ga Sę dziów (ję zyk ła ciń ski – Vul ga ta „Iu di ces” –
Sę dzio wie), siód ma księ ga Pi sma Świę te go, opo wia da
o dzie jach Izra ela w cza sach tzw. sę dziów. Od nich wła śnie
bie rze ona swą na zwę. Cza sy sę dziów to epo ka w hi sto rii
Izra ela od wej ścia Izra eli tów do Zie mi Obie ca nej do po wsta -
nia mo nar chii, czy li cza su kró lów. 

W XIII – XI w. przed na ro dze niem Chry stu sa (in ne
da to wa nie ok. 1200 – 1025 r. przed na ro dze niem Chry stu sa)
sę dzio wie peł ni li urząd roz jem czy nad po ko le nia mi Izra ela.
Po dob na in sty tu cja by ła zna na i po śród in nych na ro dów.
Zgod nie z od mien nym użyciem cza sow ni ka sa fat – są dzić
w ję zy kach se mic kich za chod nich, któ re są spo krew nio ne
z he braj skim, sę dzio wie, po he braj sku Szo f etim, ta ki jest ty -
tuł tej Księ gi w he braj skim, nie tyl ko za rzą dza li spra wie dli -
wo ścią, ale tak że rzą dzi li. W na ro dzie izra el skim w chwi lach
trud nych by li rów nież wo dza mi. 

Au tor przed sta wia dwu na stu sę dziów, co przy po mi -
na licz bę dwu na stu po ko leń izra el skich. Ob szer niej oma wia
dzie je sze ściu sę dziów: Otnie la, Ehu da, Ba ra ka, Ge deo na,
Je fte go, Sam so na. Po bież nie zaś opi su je dal szych sze ściu.
Są to: Szam gar, To la, Ja ir, Ib san, Elon i Ab don. 

Pro ble mem jest usta le nie au tor stwa i cza su na pi sa -
nia Księ gi. Na ca łość Księ gi skła da się za pew ne więk sza
ilość frag men tów, któ re po cho dzą z róż nych epok. Mo gły
po cho dzić al bo z ust nej tra dy cji lu do wej, al bo z za pi sków.
Póź niej zaś ze brał je nie zna ny au tor lub re dak tor. 

Jak wi dać więc, Księ ga Sę dziów, z bie giem cza su
bo ga cą ca się w do dat ki, na le ży do naj wcze śniej szej li te ra tu -
ry he braj skiej. 

Cha rak ter tej Księ gi jest hi sto rycz ny. Przed sta wia
wier nie ob raz Pa le sty ny w tam tych cza sach – tło po li tycz ne,
re li gij ne i spo łecz ne. 

Księ ga Sę dziów uczy ła Izra eli tów, że ucisk jest ka -
rą za brak po boż no ści i nie wier ność wo bec Bo ga, zwy cię -
stwo zaś jest skut kiem po wro tu do Nie go. Gdy Lud Wy bra -
ny, wy da ny w rę ce cie mięż ców z po wo du nie wier no ści, bła -
gał i prze pra szał Bo ga, On da wał im wy ba wi cie la – sę dzie -
go. A wszyst ko to po wta rza ło się, wra ca ła nie wier ność, a po
na wró ce niu prze ba cze nie i ła ska Bo ga. 

Księ ga Sę dziów dzie li się na trzy nie rów ne czę ści: 
1) 1,1 – 3,6 – wstęp, któ ry uka zu je stan re li gij no −po li -

tycz ny na ro du izra el skie go, 
2) 3,7 – 16,31 – głów na część Księ gi, opis dzie jów –

licz ne epi zo dy walk Izra eli tów z wro ga mi we wnętrz ny mi
i z kra ja mi ościen ny mi, 

3) roz dzia ły 17−21 – do dat ki,dwa opo wia da nia od no -
szą ce się do we wnętrz nych dzie jów po ko leń Da ni tów i Be -
nia mi ni tów – opo wie ści o wę drów ce Da ni tów, za ło że niu
mia sta Dan i przy byt ku i o woj nie prze ciw ko po ko le niu Be -
nia mi na. 

opracował Da riusz Wa śniew ski
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Koœcio³y Wschodnie – Koœció³ Syryjski
EKUMENIZM

Po cząt ki Sy ryj skie go Ko ścio ła Pra wo sław ne go się ga ją
cza sów wcze snej wspól no ty chrze ści jań skiej w An tio chii,
o któ rej opo wia da ją Dzie je Apo stol skie. Póź niej, w pierw -
szych wie kach chrze ści jań stwa, Ko ściół an tio cheń ski był
jed nym z wiel kich cen trów. 

Ko ściół Sy ryj ski jest Ko ścio łem mono fi zyc kim. Po -
dział we wspól no cie an tio cheń skiej na stą pił po So bo rze
Chal ce doń skim, któ ry ob ra do wał w 451 ro ku. W mia stach
sy ryj skich na ukę te go So bo ru wpro wa dzi ły wła dze Im pe -
rium Bi zan tyj skie go, a na wsiach ją od rzu co no. 

W VI wie ku Ja kub Ba ra dai, bi skup Edes sy, wy świę -
cił bi sku pów i księ ży dla tych, któ rzy nie przy ję li na uki So -
bo ru Chal ce doń skie go. Stąd wier ni Sy ryj skie go Ko ścio ła
Pra wo sław ne go są na zy wa ni „Ja ko bi ta mi”, a Ko ściół „Sy ryj -
sko −Ja ko bic kim”. 

Ko ściół ten utrzy my wał swo je tra dy cje i wła sną li -
tur gię, zwa ną „za chod nio sy ryj ską” lub „an tio cheń ską”, wy -
ko rzy stu jąc mó wio ny ję zyk sy ryj ski (ara mej ski), uży wa ny
przez pro stych lu dzi. Kil ka wspól not by ło wte dy tak że po za
Im pe rium Bi zan tyj skim – w Per sji. 

W śre dnio wie czu, pod wła dzą Per sów, a po tem Ara -
bów, Ko ściół Sy ryj ski miał zna ko mi cie roz wi ja ją ce się szko -
ły – teo lo gicz ną, fi lo zo ficz ną, hi sto rycz ną, oraz szko łę na uk
ści słych. Na stą pi ło rów nież oży wie nie sy ryj skiej na uki or to -
dok syj nej. W swym naj więk szym roz kwi cie Ko ściół ten miał
20 bi skupstw me tro po li tal nych i 103 die ce zje na Bli skim
Wscho dzie, się gał aż po Afga ni stan i Tur kie stan. 

Po cząt kiem upad ku tej kul tu ry był na jazd Mon go -
łów pod ko niec XIV wie ku. Ule gło znisz cze niu wów czas
wie le klasz to rów i ko ścio łów. Na stęp nie ogrom ne stra ty Ko -
ściół ten po niósł w cza sie I woj ny świa to wej. Do pro wa dzi ło
to do po wsta nia dia spo ry. 

Sy ryj ski Ko ściół Pra wo sław ny obej mu je swym za -
się giem Sy rię, Li ban, Tur cję, Izra el i In die. W In diach od po -
ło wy XVII wie ku w skład Pa triar cha tu Sy ryj skie go wcho dzi
au to no micz ny Ko ściół, któ re go część jest na zy wa na obec -
nie Ma lan kar skim Pra wo sław nym Ko ścio łem Sy ryj skim. 

Przy wód ca Ko ścio ła Sy ryj skie go, któ ry no si ty tuł
„Sy ryj skie go Pra wo sław ne go Pa triar chy An tio chii i ca łe go
Wscho du”, ma swą sie dzi bę w Da masz ku w Sy rii. Sie dzi ba
pa triar chy w Da masz ku jest od 1959 ro ku. Wcze śniej, do
1034 ro ku, pa triar cho wie sy ryj scy po sia da li swą re zy den cję
w An tio chii, póź niej, do ro ku 1959, prze by wa li w róż nych
klasz to rach. 

„Sy ryj czy cy” ma ją sil ną tra dy cję mo na stycz ną. Kil -
ka klasz to rów znaj du je się w po łu dnio wo−wschod niej Tur cji
i in nych czę ściach Bli skie go Wscho du. 

Pa pieże Pa weł VI i Jan Pa weł II spo tka li się z pa -
triar cha mi Sy ryj skie go Ko ścio ła Pra wo sław ne go. W paź -
dzier ni ku 1971 ro ku w Wa ty ka nie pa pież Pa weł VI spo tkał
się z Igna tiu sem Yaco ubem III, pa triar chą sy ryj skim. W ma -
ju 1980 ro ku sy ryj ski pa triar cha, Igna tius Yaco ub III, był
u pa pie ża Ja na Paw ła II w Wa ty ka nie. W czerw cu 1984 ro ku
pa pież Jan Pa weł II przy jął w Wa ty ka nie sy ryj skie go pa triar -
chę, Igna tiu sa Zak kę I Iwa sa. Ze spo tkań tych po zo sta ły

prze mó wie nia i wspól ne oświad cze nia. 
Sy ryj ski Ko ściół Ka to lic ki two rzył się przez wie le

wie ków. Je go po cząt ki się ga ją cza su wy praw krzy żo wych.
Wte dy to sy ryj scy bi sku pi pra wo sław ni na wią zy wa li po zy -
tyw ne kon tak ty z bi sku pa mi ka to lic ki mi. Nie któ rzy skła nia -
li się na wet ku unii z Ko ścio łem Rzym sko−Ka to lic kim. Od -
tąd by ło sta łe stron nic two ka to lic kie w Ko ście le Sy ryj skim. 

W 1782 ro ku Świę ty Sy nod Sy ryj skie go Pra wo sła -
wia wy brał na pa triar chę Mi cha ela Jar we ha, me tro po li tę
z Alep po. Wkrót ce po swej in tro ni za cji ogło sił się on ka to li -
kiem i udał się do Li banu. Tam wy bu do wał, ist nie ją cy do
dziś, klasz tor Na szej Pa ni w Shar feh. Po nim trwa nie ustan -
na suk ce sja sy ryj skich pa triar chów ka to lic kich. Obec nie
naj więk sze sku pi ska sy ryj skich ka to li ków znaj du ją się w Sy -
rii, Li banie i Ira ku. Uży wa ją oni naj czę ściej ję zy ka arab skie -
go, ję zyk sy ryj ski (ara mej ski) jest wciąż uży wa ny w nie któ -
rych wio skach we wschod niej Sy rii i w pół noc nym Ira ku.
Przy wód ca te go Ko ścio ła, no szą cy ty tuł „Sy ryj skie go Pa -
triar chy An tio chii”, ma swą sie dzi bę w Bej ru cie w Li ba nie. 

opracował Da riusz Wa śniew ski

Obrzędy Bożego Ciała w syryjskim kościele w Jerozolimie.
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Bo¿e Cia³o w Afryce
MISJE

Po wyż sze sło wa za czerp ną łem z hym nu bre wia rzo we -
go na Uro czy stość Bo że go Cia ła. Ten frag ment mo dli twy
głę bo ko za padł mi w ser cu. Dziś, kie dy w Ka me ru nie prze -
ży wa my uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Pań skiej,
te sło wa na bie ra ją szcze gól ne go cha rak te ru. Chry stus usta -
no wił Eu cha ry stię i „po le cił ją speł niać je dy nie ka pła nom,
(...) dzie ląc ją ra zem z wier ny mi”. W tym szcze gól nym dniu,
my ślę o wszyst kich wspól no tach chrze ści jań skich, w któ -
rych bra ku je ka pła nów, gdzie wier ni gro ma dzą się na Li tur -
gii Sło wa Bo że go, któ rzy w spo sób du cho wy przyjmu ją
Najświęt sze Cia ło Je zu sa Chry stu sa. W mo jej pa ra fii tych
wspól not jest aż 17. Każ da z nich chcia ła by mieć ka pła na,
każ da z nich chcia ła by, aby to wła śnie on prze wod ni czył
uro czy stej pro cesji z Najświęt szym Sa kra men tem. Nie ste ty,
dla więk szo ści z nich by ło to nie moż li we. 

Głów ne uro czy sto ści pa ra fial ne od by ły się w Madjo -
ué− Nga tto. Or ga ni za cją pro ce sji i przy go to wa niem 4 oł ta rzy
za ję ły się po szcze gól ne gru py mo dli tew ne, ist nie ją ce przy
mi sji: Brac two świę te go Jó ze fa, Le gion Ma ryi, gru pa bi blij -
na mło dzie ży oraz Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Wdów. Pra ce
roz po czę to już na po cząt ku ty go dnia z wiel kim za pa łem,
szcze gól nie tam, gdzie oł tarz miał sta nąć na ter nie na le żą -
cym do kon kret nej oso by. Wy sprzą ta no po dwó rza, poja wi ły
się pierw sze kon strukcje. W pią tek wie czo rem (aha, za po -
mnia łem do dać, że w Ka me ru nie uro czy stość Bo że go Cia ła
ob cho dzi się w nie dzie lę) oko ło go dzi ny 18.00 za czę ło pa -
dać, i pa da ło... do wczo raj, tj. do so bo ty, do wie czo ra, do go -
dzi ny 18.00. Prak tycz nie 24 go dzi ny cią głe go, nie ustan ne go
desz czu. Prze ry wa ło tyl ko na krót ką chwi lę. Dro ga by ła nie -
przejezd na, wy jazd z mi sji gdzieś da lej, po za gra ni ce
Ma djo ué i Ngat to prak tycz nie nie był moż li wy. Po wyw ra ca -
ne cię ża rów ki z drew nem za blo ko wa ły kom plet nie dro gę.
Wczo raj, już przy lam pach naf to wych (w Ka me ru nie noc za -
pa da oko ło godz. 18.30 – rów nik!), pa ra fia nie koń czy li pra -
cę przy oł ta rzach – głów nie przy kry wa no je li ść mi palm ole -
jo wych i ozda bia no kwia ta mi. 

Dziś ra no o 7.30 spra wo wa łem Mszę świę tą. Po niej
wy ru szy li śmy w uro czy stej pro ce sji do 4 oł ta rzy. Każ dy
z nich był na swój spo sób bar dzo ład ny. Na praw dę po mi mo
ob fi te go desz czu chrze ścija nie bar dzo pięk nie się przy go to -

wa li. Szli śmy głów ną dro gą. Ze wzglę du na desz cze nie by -
ło prak tycz nie żad ne go ru chu. Ostat ni, czwar ty oł tarz, usta -
wio ny był na prze ciw ko zbo ru Świad ków Je ho wy (tu taj też
są!). Kie dy za czę li śmy się mo dlić, po za my ka no w nim
wszyst kie okna, aby nas nie wi dzia no i nie sły sza no. Oczy -
wi ście uczest ni cy pro ce sji – pa ra fia nie to do strze gli i za czę -
li jesz cze gło śniej się mo dlić i „ży wiej” śpie wać. By ło to na -
praw dę nie sa mo wi te do świad cze nie, po wie dział bym, dzia ła -
nie Du cha Świę te go. Kie dy wra ca li śmy do Ko ścio ła, aby
otrzy mać bło go sła wień stwo, do słow nie kil ka dzie siąt me -
trów przed wej ściem na te ren przy ko ściel ny poja wi ła się
przed na mi pierw sza cię ża rów ka, po tem ko lej ne. Od blo ko -
wa no dro gę. Ale my by li śmy już w ko ście le!!! Opatrz ność
Bo ża wciąż nad na mi czu wa. 

Na resz cie uda ło mi się skom ple to wać li stę wszyst kich
chrze ści jan w mo jej pa ra fii. Nie by ło to wca le ła twe. Od
prze szło 2 lat sta ra łem się zro bić kar to te kę pa ra fial ną. Ktoś
mo że po wie dzieć, w czym pro blem? Spi sać je dy nie tych,
któ rzy są ochrzcze ni, i kło pot z gło wy. Nie jest to ta kie pro -
ste w tu tejszych wa run kach. 

Po pierw sze wie lu z tych lu dzi nie ma ak tu uro dze nia!
Jest on wy ma ga ny wów czas, gdy dziec ko za czy na cho dzić
do szko ły. I tu po ja wia się pro blem. Wie le dzie ci nie uczęsz -
cza do szko ły, więc au to ma tycz nie nie ma ją ak tu uro dze nia.
Ro dzi ce nie dba ją o to, gdyż za ta ki akt trze ba za pła cić, co
praw da nie wie le, ale za wsze coś, i jak sa mi przy zna ją: „jest
ty siąc in nych spraw, któ ry mi trze ba się za opie ko wać, co
tam akt uro dze nia!“

Dru gim waż nym pro ble mem jest spra wa imion i na -
zwisk. W Ka me ru nie moż na nadać swo je mu dziec ku do wol -
ne imię i nie ko niecz nie to sa mo na zwi sko, ja kie ma ją ro dzi -
ce, wręcz jest to pra wie nie moż li we, aby syn lub cór ka „no -
si ło“ na zwi sko po oj cu lub mat ce. Każ de z nich jest in ne.
Naj czę ściej nadaje się je ze wzglę du na po wią za nia ro dzin ne
lub przy ja ciel skie. Np. w mo jej pa ra fii jest już kil ku Ta de -
uszów Po la ków, Sta ni sła wów, jest też dwóch Jac ków. Imię,
któ re prak tycz nie w Afry ce nie ist nie je. Są: Ro nal do, Ro ma -
rio, Ma ra do na i in ni słyn ni pił ka rze, moż na spo tkać: Po nie -
dział ki, Wtor ki. Nie dzie le itp. Ist nie ją oczy wi ście imio na ty -
po wo afry kań skie jak Ebu, Ba ko, Ton ton itp. Cie ka wą rze -

Madjoué−Ngatto, 29 maja 2005 r.

,,(...) A gdy ustanowił Najświętszą Ofiarę,
Polecił ją spełniać jedynie kapłanom
I do nich należy spożywać tę ucztę,
Dzieląc ją razem z wiernymi (... )“
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MISJE

czą jest też to, iż Ka me ruń czy cy lu bią zmie niać swoje imio -
na kil ka ra zy w ży ciu. To wszyst ko kom pli kuje stwo rze nie
wia ry god ne go re je stru. 

Jed nak, jak już wcze śniej wspo mnia łem, uda ło mi się
w koń cu zro bić spis chrze ści jan pa ra fii świę te go Jó ze fa
w Ma djo ué− Nga tto w die ce zji Yoka do uma. Jest nas do kład -
nie 1286 osób ochrzczo nych w Ko ście le Ka to lic kim. Ma my
17 wspól not chrze ści jań skich, 13 ka plic, gdzie spra wo wa na
jest Naj święt sza Eu cha ry stia. W pa ra fii jest 70 ro dzin, któ re
za war ły sa kra men tal ny zwią zek mał żeń ski. Przy po mnę tyl -

ko, że pa ra fia roz cią ga się na prze strze ni 100 ki lo me trów. 
Ser decz nie i go rą co Was po zdra wiam. Pro szę też

o mo dli twę w in ten cji mo ich pa ra fian. Przed na mi jest jesz -
cze na praw dę dłu ga dro ga, aby chrze ścijań stwo na do bre
za ko rze ni ło się na tych mi syjnych te re nach. Pro szę też
o mo dli twę w in ten cji no wych po wo łań mi syjnych, aby co -
raz wię cej ka pła nów, sióstr za kon nych i świec kich pod ję ło
trud pra cy misyj nej. 

„Do sosny polskiej“
SPROSTOWANIE

Za miesz cza my po now nie wiersz „Do so sny pol skiej”
wy dru ko wa ny w po przed nim nu me rze „Gło su Bra ta”, gdzie
umie ści li śmy pod wier szem opis, w któ rym au tor stwo by ło
przy pi sa ne Ja no wi Paw ło wi II. 

Dzię ki uważ ne mu czy tel ni ko wi na sze go pi sma, pa nu
Win cen te mu Ale no wi czo wi, dru ku je my wiersz po now nie,
tym ra zem w oryginalnym brzmieniu i z udo ku men to wa -
nym au tor stwem po ety Ste fa na Wi twic kie go. Wiersz ten za -
miesz czo ny jest w XI X−wiec znej an to lo gii po ezji pol skiej pt.
„Księ ga wier szy pol skich” wyboru Ju lia na Tu wi ma. Pan
Win cen ty do łą czył tak że ży cio rys Ste fa na Wi twic kie go z II
to mu Prze wod ni ka En cy klo pe dycz ne go „Li te ra tu ry Pol -
skiej”. A oto z te go źró dła kil ka waż niej szych in for ma cji
o po ecie. 

Ste fan Wi twic ki, uro dzo ny w Ja no wie na Po do lu 13 IX
1802 r., od 1822 ro ku osiadł w War sza wie. Przy jaź nił się z F.
Cho pi nem, J. Ko rze niow skim, M. Moch nac kim, A. E. Odyń -
cem. W 1832 r. wyemi gro wał do Pa ry ża. Za li czał się do naj -
bliż sze go oto cze nia A. Mic kie wi cza. Mo że dla te go wiersz
„Do so sny pol skiej” był przy pi sy wa ny – wła śnie Mic kie wi -
czo wi! Zmarł 15 IV 1847 r. w Rzy mie. 

Z podziękowaniami – Redakcja. 

DO SO SNY POL SKIEJ NA OB CZYŹ NIE

Gdzie win ni ce, gdzie won ne po ma rań cze ro sną, 
Do mo wy mój pro sta ku, wi taj, mo ja so sno! 
Od mat ki i sióstr two ich ode rwa na ro du, 
Sto isz, sie ro ta, po śród cu dze go ogro du. 
Jak że tu mi łym je steś go ściem me mu oku! 
Obo je do świad cza my jed ne go wy ro ku: 
I mnie tak że po nio sła piel grzym ka da le ka, 
I mnie na cu dzej zie mi czas ży cia ucie ka! 
Cze móż, choć cię sta ra nia czu łe oto czy ły, 
Nie roz wi nę łaś wzro stu, utra ci łaś si ły? 
Masz tu wcze śniej i słoń ce, i ro sy wio śnia ne, 
Prze cież ga łąz ki two je bled ną po schy la ne. 
Więd niesz, usy chasz smut na wśród kwiet nej płasz czy zny, 
Nie ma dla cie bie ży cia, bo nie ma Oj czy zny! 
Drze wo wier ne! Nie znie siesz wy gna nia tę sk no ty! 
Jesz cze tro chę je sien nej i zi mo wej sło ty
I pad niesz mar twe, ob ca zie mia cię po grze bie... 
Drze wo mo je! czyż bę dę szczę śliw szym od cie bie! 

Ste fan Wi twic ki
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KSIĄŻKI Z NASZEJ BIBLIOTEKI

„Ha be mus pa pam” – za wo łał kar dy nał Jor ge Ar tu ro
Me di na Es ti vez, ob wiesz cza jąc Rzy mo wi i ca łe mu świa tu
wy bór no we go pa pie ża – Be ne dyk ta XVI – wcze śniej: mo na -
chij skie go kar dy na ła Jo se pha Rat zin ge ra. Od te go mo men -
tu za czę ło się po lo wa nie na je go książ ki, ho mi lie i wy po wie -
dzi. Każ dy chciał by do wie dzieć się cze goś wię cej o no wym
pa pie żu, po znać go le piej, zro zu mieć, ja kim jest czło wie -
kiem. A tym cza sem w Pol sce już od lat wy da wa no je go
książ ki, z któ rych jed ną chciał bym tu za pre zen to wać. 

Ten nie wiel ki to mik, le d wie 80 stron, to za pis pię ciu
od czy tów nada nych w la tach sie dem dzie sią tych w kil ku roz -
gło śniach ra dio wych; roz wa żań dość trud nych w od bio rze.
Ich wspól nym te ma tem jest wia ra ja ko nie po ję te do dziś zja -
wi sko, ła ska Bo ga, ja ko coś cze go nie moż na do koń ca zde -
fi nio wać, ale co ist nie je nie wąt pli wie i wpły wa na nas sa -
mych. Rów nież na na szą przy szłość. 

Pierw szy wy kład to roz wa ża nia nad róż ni ca mi mię dzy
wia rą a wie dzą, mię dzy tym, co po zna wal ne przez zmy sły
i ro zum, a tym, cze go nie moż na zro zu mieć w ża den spo -
sób. Przy tym wia ra w sło wach Rat zin ge ra zda je się być cał -
ko wi cie od ręb nym zja wi skiem, a nie ja kąś ciem ną ot chła -
nią, któ rą po wo li i nie od wra cal nie wy pie ra współ cze sny po -
stęp wie dzy. Im wię cej bę dzie my wie dzieć, tym wię cej po zo -
sta nie w nas miej sca dla wia ry – to są dwie zu peł nie od ręb -
ne spra wy, któ re tyl ko la ik al bo ktoś o wy jąt ko wo złej wo li
mógł by po łą czyć w ca łość i na zwać wia rę prze ci wień stwem
wie dzy. 

W dru gim wy kła dzie Rat zin ger za sta na wia się, w ja ki
spo sób wia ra funk cjo nu je w ży ciu każ de go czło wie ka, jak
się ob ja wia i co ze so bą nie sie. W trze cim – za sta na wia się
nad róż ni ca mi mię dzy teo lo gią i fi lo zo fią, zwłasz cza we
współ cze snym uję ciu obu dzie dzin. 

Czwar ty od czyt jest jak by po wtó rze niem i roz wi nię -
ciem po przed nie go, w ostat nim zaś, pią tym, za sta na wia się
nad przy szło ścią Ko ścio ła w III ty siąc le ciu, pod kre śla jąc
fakt, że wszel kie pró by pro gno zo wa nia przy szło ści mo gą
być je dy nie opar te na hi po te zach, a i tak prze cież w prze -
szło ści wie lo krot nie oka zy wa ło się, że pro gno zy by ły nic nie
war te, gdyż za rów no Bóg jak i czło wiek są isto ta mi nie prze -

wi dy wal ny mi, i czę sto kroć hi sto ria wska zy wa ła, że wszyst -
ko w cią gu krót kie go cza su mo że się ob ró cić o 180 stop ni.
I w tej nie prze wi dy wal no ści Rat zin ger wi dzi na dzie ję – nie
tyl ko dla Ko ścio ła ja ko ta kie go, ale i dla ca łe go świa ta. Tak
moż na w skró cie omó wić treść oma wia nych wy stą pień księ -
dza bi sku pa. 

W trzy la ta póź niej hi sto ria do pi sa ła epi log do tej ksią -
żecz ki – pa pie żem zo stał wy bra ny kar dy nał Ka rol Woj ty ła,
któ ry przy jąw szy imię Ja na Paw ła II, ra dy kal nie zmie nił ob -
li cze za rów no Ko ścio ła jak i świa ta, po je go śmier ci zaś au -
tor tych roz wa żań sam za siadł na Tro nie Pio tro wym. Czy to
nie jest opty mi stycz ne? Go rą co po le cam!!! 

Bo le sław Do bro wol ski

Nr sy gna tu ry bi blio te ki – 1187

Joseph Ratzinger „Wiara i przysz³oœæ“

Redakcja �G‡osu Brata� ¿yczy
wszystkim czytelnikom udanych wakacji !!!

Tzn. z Panem Bogiem !
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rebus
ROZRYWKA UMYS£OWA

Roz wią za nie krzy żów ki nr 5 :

Po zio mo: katedra, saper, nakaz, judaizm, Wda, szyki,
skand, bar, władca, wulkan, kra, ekran, arbuz, lak, zabobon, tonic,
resor, koneser.

Pio no wo: konus, taktyka, drzwi, Azjata, sedes, plisa,
ramadan, kil, bak, rwa, wieczór, dwa, kabanos, rolnik, rebus,
nabór, aktyn, zecer.

Prawidłowe rozwiązania nadesłały:

– Elżbieta Wiącek
– Eugenia Witkowska

Gratulujemy!

Roz wią za nia pro si my wrzu cać do skrzyn ki
pocz to wej w drzwiach wej ścio wych na ple ba nię od
stro ny ko ścio ła. Ter min prze ka zy wa nia roz wią zań
do koń ca września br. 

Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz -
wią za nie, wy lo su je my na gro dę nie spo dzian kę. 

Ży czy my po wo dze nia!

krzy¿ówka nr 6

Pio no wo: 
1) ród; bli ska lub da le ka; ro ślin lub 

zwie rząt. 
2) imię mę skie (sko jarz z po dar ka mi). 
3) na uka o mi ne ra łach. 
5) krót ka bia ła sza ta li tur gicz na. 
6) ra bat han dlo wy. 
7) ga tu nek pa pu gi. 

10) ro śli na wie lo let nia o zdrew nia łej 
ło dy dze, krzak. 

12) łza wią cy gaz bo jo wy. 
13) ogór ki ma ry no wa ne w oc cie. 
16) dłu ga sza ta z krót ki mi i wą ski mi rę ka−

wa mi, wkła da na na al bę przez sub dia−
ko nów pod czas uro czy stych na bo−
żeństw. 

17) ką pie le sło necz ne. 
18) czło nek Ko ścio ła pod le głe go pa pie−

żo wi. 
19) ina czej prze ory sza. 
23) usta lo ny po rzą dek, me to da, spo sób

po stę po wa nia, sys tem. 

Uwa ga: Li te ry z pól po nu me ro wa nych
do dat ko wo od 1 do 9 utwo rzą wy raz, któ ry wy -
star czy po dać ja ko roz wią za nie. 

Opra co wał: BA RYT. 

Po zio mo: 
4)  gra w te atrze lub fil mie. 
8)  ka za nie. 
9)  na czy nie do wo dy lub wi na 

uży wa ne w cza sie mszy. 
11) roz brzmie wa przed każ dą 

Mszą św. 
12) cu kier mlecz ny. 
14) szta ba wzmac nia ją ca za mknię −

cie drzwi. 
15) me dy ka ment. 
20) po go da. 
21) miesz kan ka pol skie go mia sta 

por to we go. 
22) pro po zy cja za war cia umo wy. 
24) kra ina hi sto rycz na we Fran cji 

(sko jarz z Lo ta ryn gią). 
25) miej sce w le sie, gdzie od by wa ją 

się to ki głusz ców (sko jarz z za−
wo da mi spor to wy mi). 

26) cyr kle ze ro we. 
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Danuta Maria Marczak, lat 66, zm. 23.04.2005 r.

Ś.p. Kazimiera Jadwiga Kocko, lat 80, zm. 23.04.2005 r.

Ś.p. Włodzimierz Jan Grzelik, lat 55, zm. 25.04.2005 r.

Ś.p. Jan Marian Błażejak, lat 59, zm. 30.04.2005 r.

Ś.p. Stanisława Jakubik, lat 81, zm. 2.05.2005 r.

Ś.p. Wiktor Kucejko, lat 91, zm. 5.05.2005 r.

Ś.p. Helena Frączek, lat 79, zm. 6.05.2005 r.

Ś.p. Franciszek Kaak, lat 79, zm. 9.05.2005 r.

Ś.p. Ryszard Zdzisław Konobrocki, lat 47, zm.

8.05.2005 r.

Ś.p. Aniela Niedzwiedzka, lat 89, zm. 15.05.2005 r.

Ś.p. Tamara Doboszyńska, lat 67, zm. 18.05.2005 r.

Ś.p. Zofia Mokra, lat 92, zm. 21.05.2005 r.

Ś.p. Leokadia Koleśniak, lat 69, zm. 21.05.2005 r.

Ś.p. Teresa Stanisława Gawryłowicz, lat 76, zm.

24.05.2005 r.

Ś.p. Benno Artur Kanefke, lat 69, zm. 26.05.2005 r.

Ś.p. Władysław Fiedorowicz, lat 68, zm. 27.05.2005 r.

Ś.p. Zofia Bogdanowicz, lat 63, zm. 31.05.2005 r.

Ś.p. Krzysztof Krzeczkowski, lat 46, zm. 27.05.2005 r.

Ś.p. Stefan Linowski, lat 79, zm. 1.06.2005 r.

Ś.p. Henryk Paprotny, lat 74, zm. 10.06.2005 r.

Ś.p. Marianna Rodko, lat 84, zm. 11.06.2005 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO
WIECZNOŚCI:

WŁĄCZENI DO
WSPÓLNOTY PRZEZ
CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Michał Andrzej Engler i Ewa Justyna Paszko
7.05.2005 r.

Andrzej Piotr Organiak i Joanna Nawrot
4.06.2005 r.

Mateusz Ziemowit Chmura 
i Joanna Beata Sobieszczańska

4.06.2005 r.

Martyna Strzelecka 1.05.2005 r.

Jakub Wojciech Bilewski 1.05.2005 r.

Iga Karolina Stępka 1.05.2005 r.

Agata Gabriela Kobiela 1.05.2005 r.

Marcel Mikołaj Butkiewicz 8.05.2005 r.

Anna Gałązka 15.05.2005 r.

Maria Kopczyńska 21.05.2005 r.

Andrzej Franciszek Owczarek 21.05.2005 r.

Agata Grzywacz 22.05.2005 r.

Amelia Hanna Rutkowska 22.05.2005 r.

Laura Patrycja Bujak 28.05.2005 r.

Weronika Antonina Tymińska 4.06.2005 r.

Wioletta Anna Spyra 12.06.2005 r.

„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, skład i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: L’Osservatore Romano, Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, Andrzej Sowiński, ks. Janusz Majkowski, 
ks. Tadeusz Polak, siostra Bernarda, Anna Ciach oraz archiwum. Projekt okładki i rysunki – Andrzej Sowiński.
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BOŻE CIAŁO –  26 V 2005 r.

ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ BIBLIOTEKI
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ROK EUCHARYSTII W KOŚCIELE

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Rok Eucharystii“,  Warszawa, 23 kwietnia 2005 r.

Przedstawienie „Zmartwychwstały Pan“ w naszym kościele

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) z przedstawieniem w Domu Seniora 

Przedstawienie w Domu Seniora ERM−ici przedstawiają dla Rodziców i najbliższych

PRZEDSTAWIENIE „ZMARTWYCHWSTAŁY PAN“


