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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

25.06.06 – Msza świę ta Pry mi cyj na księ dza
Wal de ma ra Wa lu ka, po cho dzą ce go z na szej
pa ra fii.
26.06-4.07.06 – ks. Ire ne usz na obo zie z
mło dzie żą w Ochot ni cy Dol nej k. Kro ścien ka. 
27.06.06 – pierw szy z sied miu wa ka cyj nych
raj dów dla mło dzie ży. 
1.07-22.07.06 – ks. Ja nusz z dzieć mi i mło -
dzie żą na obo zie że glar skim „Szan sa”.
20.07-18.08.06 – RE MONT DA CHU.
28.07-12.08.06 – ks. Pa weł z pa ra fia na mi w
gru pie „bia ło -czer wo nej” na Gdań skiej Pie szej
Piel grzym ce na Ja sną Gó rę.
4.08-11.08.06 – ks. Piotr Sa sin, s. Ber nar da
i s. Mi cha ela z dzieć mi na obo zie w Ostro wie.
8.08-30.08.06 – uło że nie kost ki bru ko wej
na ta ra sie i scho dach mię dzy klasz to rem a ple -
ba nią (100 m kw.).
16.08.06 – wspól ne wyj ście na Apel Ja sno -
gór ski na Za spę pod po mnik Ja na Paw ła II.
Wspominano również “Cud nad Wisłą” 1920 r.
oraz Po ro zu mienia Sierp nio we 1980 r.
20.08.06 – 161. rocz ni ca uro dzin św. Bra ta
Al ber ta; po dzię ko wa nie Świę te mu Patronowi
za Je go wsta wien nic two i proś ba o dal szą opie -
kę.
22.08.06 – spo tka nie mło dzie ży z ks. Jac -
kiem Ossow skim, misjonarzem z Kamerunu,
pochodzącym z naszej parafii.
26.08-30.08.06 – mło dzie żo wy spływ ka ja -
ko wy na rze ce Łu pa wa.
1.09.06 – prak ty kę dusz pa ster ska roz po czy -
na w na szej pa ra fii ks. dk. Piotr Lem part; wi ta -
my rów nież no we sio stry za kon ne przy by łe do
na szej pa ra fii – s. Sa le zję i s. Ber nadet tę; księ -
dzu dia ko no wi i sio strom ży czy my wie le mo cy
i Bo że go bło go sła wień stwa.
2.09.06 – sio stra Mi cha ela Ka ta rzy na Sztel -
mach zło ży ła w na szym ko ście le Wie czy ste
Ślu by za kon ne w Zgro ma dze niu Sióstr Ro dzi -
ny Be tań skiej pod czas Mszy św. o godz. 12.00
w obec no ści Matki Ge ne ral nej, swo jej ro dzi ny,
pro bosz cza z Pu ław oraz na szych księ ży i wier -
nych. 
8.09.06 – spotkanie s. Michaeli z młodzieżą
w bibliotece po Mszy św. o 19.15.
9.09.06 – VI piel grzym ka ro we ro wa do Ma -
tem ble wa. Uczesniczyło w niej ok. 200 osób.
16.09.06 – po 3 la tach prac za mon to wa no
ostat nie przę sło przy ogro dze niu te re nu ko -
ścio ła (500 m).
18.09.06 – święto patrona dzieci i młodzieży
św. Stanisława Kostki – uroczysta Msza św. o
godz. 19.15.

S³owo od ksiêdza Proboszcza

Drodzy Parafianie!

Jak zawsze pięknie wszystkich pozdrawiam. Ciepłe
wrześniowe dni są okazją do licznych wspomnień, które
przywołują obrazy z wakacji. Pozwólcie, że raz jeszcze
podziękuję naszym siostrom i księżom, którzy zorganizowali
wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz tym,
którzy pilnowali naszych parafialnych spraw i obowiązków.
Jak wiele się działo, możecie zobaczyć na pięknych zdjęciach
w tym numerze Głosu Brata. Ufam, że te wakacyjne
doświadczenia będą procentować w życiu osobistym każdego
z uczestników. Życie duszpasterskie i praca z grupami są we
wspólnocie parafialnej bardzo ważne, ale warto się także na
chwilę zatrzymać nad tym, co wspólnie uczyniliśmy, budując
kościół materialny. Dziękuję wszystkim, którzy podejmują
ogromny wysiłek fizyczny i materialny, związany z pracami
przy kościele. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kapitalny
remont dachu na kościele, zakończyliśmy montaż stalowego
ogrodzenia (500 m), zebraliśmy fundusze na 10 pierwszych
ławek do kościoła oraz podjęliśmy prace przy wejściu do
kancelarii parafialnej. Prace te pochłonęły ogromne środki
materialne, które pochodzą wyłącznie z ofiar wiernych. Bogu
niech będą dzięki za wszystkich ludzi dobrej woli! 

Przed nami jesienny czas refleksji i zadumy.
Zapraszam do modlitwy różańcowej oraz modlitwy za
zmarłych. Zapraszam także do udziału we Mszy św., którą 16
października o godz. 10.00 w naszym kościele odprawi Ks.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Będzie to uroczystość
związana z nadaniem Gimnazjum nr 21 imienia Dziedzictwa
Pontyfikatu Jana Pawła II. Gratulujemy Dyrekcji i Gronu
Pedagogicznemu trafnego wyboru. Wartości, które Ojciec
Święty przekazywał młodemu pokoleniu, są i będą zawsze
aktualne.

Z życzliwością i uśmiechem 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

W czasie wakacji pracę duszpasterską w naszej parafii
zakończyła Siostra Lidia, której dziękujemy za gorliwą pracę

oraz ks. Diakon Julian Grzenkowicz, któremu również
dziękujemy za roczną posługę diakońską.

PODZIĘKOWANIE 
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Witamy w naszej parafii
Z ŻYCIA PARAFII

Sio stra Sa le zja Mo lik  
Po cho dzi z War sza wy. Przy by ła do nas z Lu bli na,

gdzie przez ostat nie 12 lat pra co wa ła w pa ra fii pw. św. An to -
nie go. W na szej Wspól no cie pod ję ła obo wiąz ki ka te chet ki.
Spo ty ka się z ucznia mi klas dru gich w Szko le Pod sta wo wej
nr 79 oraz ucznia mi w Szko le Pod sta wo wej nr 80. Od po wia -
da więc za przy go to wa nie dzie ci do I Ko mu nii Świę tej. Sio -
stra Sa le zja spo ty ka się tak że z dziećmi w Przed szko lu nr
62. Jest życz li wa, uśmiech nię ta i za wsze go to wa do pra cy.
Za pew ne ubo ga ci na szą pa ra fię. Ży czy my po wo dze nia i Bo -
żej mo cy w pra cy szkol nej i pa ra fial nej...

Sio stra Brenadetta Si dor czuk 
Uro dzi ła się w Mię dzy rze czu Pod la skim. Przez

ostat nie 6 lat pra co wa ła w pa ra fii pw. św. Paw ła w Lu bli nie.
Wśród licz nych za kon nych do świad czeń war to wspo mnieć,
iż Sio stra Brenadetta po słu gi wa ła ja ko mi sjo nar ka w Ir kuc -
ku na Sy be rii. W na szej pa ra fii peł ni obo wiąz ki ka te chet ki w
Szko le Pod sta wo wej nr 79 oraz w Przed szko lu nr 57. Swo ją
wy ci szo ną oso bo wo ścią za chę ca do głę bo kiej re flek sji na ta -
jem ni cą ludz kie go po wo ła nia. Ży czy my dużo mo cy Bo żej,
si ły i ra do ści...

Ks. Dia kon Piotr Lem part 
Uro dził się 5 lu te go 1982 ro ku w Gdań sku. Po cho -

dzi z pa ra fii bł. Mi cha ła Ko za la w Prusz czu Gdań skim.
Świę ce nia dia ko na tu przy jął 16 czerw ca 2006 ro ku w Ba zy -
li ce Ar chi ka te dral nej w Oli wie. Od 1 wrze śnia roz po czął
prak ty kę w naszej parafii. Lu bi jaz dę na ro we rze, let nie wy -
jaz dy pod na mio ty i wa ka cje spę dza ne u ro dzi ny na wsi. Po -
za tym in te re su je go gra na gi ta rze (tzn. uczy się grać – zo -
ba czy my, co z te go wyj dzie).
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Z ŻYCIA PARAFII

Nowe imiê szkoły

Je że li chce my za pew nić mło dym przy szłość, edu ka cja mu si być
ro zu mia na ja ko dą że nie do peł ne go i har mo nij ne go roz wo ju oso -
by, kształ to wa nie doj rza łej świa do mo ści mo ral nej, któ ra po zwo li
roz po zna wać do bro i od po wied nio po stę po wać, a tak że ja ko uwraż -
li wie nie na wy miar du cho wy do ra sta ją cej mło dzie ży.

Jan Pa weł II
do uczest ni ków eu ro pej skie go sym po zjum 

na te mat: «Wy zwa nia edu ka cji», 3.07. 2004 r.

28 lat te mu, Po la cy na no wo zro zu mie li, że są wiel -
kim Na ro dem. Świat usły szał Ha be mus Pa pam, a ko lej nym
na stęp cą św. Pio tra zo stał Sło wia nin, skrom ny i po kor ny, 
któ ry w pierw szych swo ich sło wach dał wy raź ny znak jed -
no ści z każ dym czło wie kiem. Od ra zu okre ślił dro gę jed no -
ści, któ ra mo że pro wa dzić tyl ko dzię ki otwar ciu drzwi Chry -
stu so wi. I tak przez la ta, nie stru dze nie, w peł ni sił, ale też w
cier pie niu, szedł Jan Pa weł II prze mie rza jąc kon ty nen ty,
aby zo sta wić po so bie to wiel kie dzie dzic two Praw dy i Wol -
no ści, ja kie mo że dać Ewan ge lia.

Po la cy szczy cą się tym dzie dzic twem, ale rów nież
pa trzą w przy szłość i za sta na wia ją się jak prze ka zać in nym 
to wszyst ko, co po zo sta wił po so bie Jan Pa weł II? 

Co zro bić, żeby no we po ko le nia ro da ków Ka ro la
Woj ty ły ży ły tak, jak On?

Szko ła jest do brym miej scem nie tyl ko wspo mi na -
nia dorobku te go Wiel kie go Po la ka, ale przede wszyst kim
ucze nia pre zen to wa nych przez Nie go do brych po staw i za -
cho wań. Bo, jak sam mó wił Jan Paw eł II, edu ka cja ma po -
ma gać uczą cym się, aby tam, gdzie ży ją, z każ dym dniem
do sko na li li się ja ko lu dzie, żeby co raz bar dziej „by li”, a nie
tyl ko „mie li”. 

Dla te go Gim na zjum nr 21 w Gdań sku już od kil ku
lat pro wa dzi ło pra ce ma ją ce na ce lu uzmy sło wić ca łej spo -
łecz no ści szkol nej tę wiel ką uni wer sal ną spu ści znę my śli,
ja kie pre zen to wał Jan Pa weł II. 

Chcąc tym wy sił kom nadać do nio ślej szą for mę, ni -
niej szym za praszam na nada nie Gim na zjum nr 21 w Gdań -
sku imie nia DZIE DZIC TWA PON TY FI KA TU JA NA PAW -
ŁA II w po nie dzia łek 16 paź dzier ni ka 2006 r.

Uro czy stość roz pocz nie się Mszą świę tą pod prze -
wod nic twem J. E. ks. ab pa dr Ta de usza GO CŁOW SKIE GO,
Me tro po li ty Gdań skie go, o godz. 10.00 w ko ście le pw. Św.
Bra ta Al ber ta na Gdań skim Przy mo rzu.

Po Mszy świę tej za pra sza my do szko ły na uro czy -
stą Aka de mię o godz. 12.00, w cza sie któ rej zo sta nie nada -
ne imię.

ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski

P R O G R A M

Uroczystości nadania Gimnazjum nr 21 w Gdańsku imienia 
D Z I E D Z I C T W A  P O N T Y F I K A T U  J A N A  P A W Ł A  I I  

16 października 2006 r. 

10.00 – Msza święta pod przewodnictwem 
J. E. ks. abpa dra Tadeusza GOCŁOWSKIEGO, 
Metropolity Gdańskiego.

11.30 – Uroczyste przejście z kościoła do szkoły.
12.00 – Akademia z okazji nadania imienia Gimnazjum nr 21.
13.30 – Wspólne spotkanie przy stole.
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List Metropolity Gdañskiego
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Tro ska o mło dych Po la ków – to naj pięk niej sze 
i naj waż niej sze za da nie dla nas wszyst kich.

LIST ME TRO PO LI TY GDAŃ SKIE GO
na po czą tek ro ku szkol ne go

„Po wiedz cie ma ło dusz nym: Od wa gi! Nie bój cie się”
(Iz 35,4). Sło wa Bo że czę sto kie ro wa ne do lu dzi, a dziś przy -
po mnia ne w pierw szym czy ta niu!

UMI ŁOW A NI W PA NU!
1. Ostat nie dni sierp nia i pierw sze dni wrze śnia przy wo łu ją
nam, Po la kom, waż ne wy da rze nia hi sto rycz ne: po czą tek
dru giej woj ny świa to wej i po wsta nie So li dar no ści, któ ra
przy czy ni ła się do upad ku sys te mu ko mu ni stycz ne go. By ła
to więc oka zja do te go, aby wspo mi na jąc prze szłość, spo glą -
dać w przy szłość no wych po ko leń. W mi nio nym ty go dniu
mó wi li śmy też du żo o wy cho wa niu i wy kształ ca niu mło de -
go po ko le nia. Roz po czął się wła śnie 4 wrze śnia no wy rok
szkol ny. Uczest ni czy li śmy w in au gu ra cjach ro ku szkol ne -
go, a tak że w otwie ra niu no wych, pięk nych gma chów szkol -
nych. Wi dzie li śmy w oczach na szych dzie ci i na szej mło -
dzie ży en tu zjazm i pe wien nie po kój, a tak że tę sk no tę
za koń czą cy mi się wa ka cja mi i wresz cie ra dość by cia ra zem
w szko le. Tyl ko szko ła, po za ro dzi ną, mo że wy twa rzać tak
sil ne ko le żeń skie wię zy, któ re nie kie dy trwa ją przez ca łe ży -
cie. Ale szko ła to nie tyl ko dzie ci. To rów nież na uczy cie le.
To tak że dusz pa ste rze. To ro dzi na i Ko ściół. Zdro we i od po -
wie dzial ne spo łe czeń stwo jest za in te re so wa ne wy kształ ce -
niem i wy cho wa niem mło dych je go człon ków. Nie ma ni ko -
go wśród nas, kto nie in te re so wał by się mło dym po ko le -
niem. Przy kład pod tym wzglę dem dał nam Jan Pa weł II,
któ ry bar dzo czę sto ota czał się dzieć mi, a dia log z mło dy mi
uczy nił na czel nym za da niem swe go pon ty fi ka tu.

2. SIO STRY I BRA CIA! Mło dzi mu szą zna leźć w nas naj lep -
szych przy ja ciół. Dziec ko z naj wyż szym za ufa niem pa trzy

w oczy swo ich ro dzi ców. A agre syw na, nie kie dy, po sta wa
ro dzi ca wo bec dziec ka roz bu dza uza sad nio ny gniew ca łe go
spo łe czeń stwa. Wszyst ko, co dzie je się w na ro dzie, mu si
mieć od nie sie nie do mło de go czło wie ka. On jest dziś ma -
łym dziec kiem, a za dzie sięć lat, któ re mi ną szyb ko, sta nie
się doj rze wa ją cym czło wie kiem, któ ry przej mie od nas od -
po wie dzial ność za ro dzi nę, Oj czy znę i Ko ściół. Oso bi ście
za wsze uwa ża łem, że wśród  prio ry te tów na ro du na pierw -
szym miejscu po win no się po zo sta wić upo rząd ko wa nie
dzia łal no ści Służ by Zdro wia, na dru gim za pew nić pra cę lu -
dziom, ale za raz po tem trze ba pod jąć tro skę o wła ści we wy -
cho wa nie i wy kształ ce nie mło de go po ko le nia.

Z naj wyż szym sza cun kiem pa trzy my na za tro ska -
nie ro dzi ców, wy ni ka ją ce z ich mat czy nej i oj cow skiej na tu -
ry. Na po cząt ku ro ku szkol ne go czę sto mó wi my o pra cy na -
uczy cie li, o sza cun ku dla nich, o tro sce o ich pro fe sjo nal ne
przy go to wa nie. W ro ku bie żą cym mó wi my du żo o kli ma cie
pa trio tycz ne go wy cho wa nia w szko le, ale tak że o sza cun ku
dla każ de go na ro du. To wszyst ko są istot ne ele men ty pra cy
w szko le. Ze szko łą współ pra cu je dziś, bez żad nych prze -
szkód, Ko ściół. Znik nę ły ide olo gicz ne lę ki. Na pol skiej zie -
mi wy cho waw cza ro la Ko ścio ła za wsze – po za okre sem ko -
mu ni stycz nym – by ła po strze ga na ja ko waż ny czyn nik for -
ma cji mło de go po ko le nia. Po wtórz my sło wa Pi sma Świę te -
go: „Od wa gi! Nie bój cie się”.

3. UMI ŁO WA NI W PA NU! W ostat nich dniach mia łem oka -
zję spo ty kać się z oso ba mi za an ga żo wa ny mi w ży ciu pu -
blicz nym. W ich gro nie, ja ko ro dzi ców, by ły dzie ci z dru giej
i czwar tej kla sy pod sta wo wej. By ła mło dzież z pierw szej kla -
sy gim na zjal nej i z pierw szej kla sy li ceum. Ten prze krój wie -
ku po zwa lał na do strze że nie róż nic w roz wo ju, ale tak że
okre ślo nych wy zwań. Nie za leż nie od wie ku tych mło dych
lu dzi coś wspól ne go mo bi li zo wa ło ich my śle nie i roz grze -
wa ło ich ser ce, a mia no wi cie pa sja po zna nia. A nas? Być

Ks. abp Tadeusz Gocłowski udziela sakramentu Bierzmowania
młodzieży w naszej parafii.

Młodzież składa dary podczas Mszy św.
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

z ni mi, ro zu mieć ich, mieć dla nich czas, nie na rzu cać im
sta rych sche ma tów, prze ko nać ich do wier no ści nie zmien -
ne mu sys te mo wi war to ści, któ ry prze cież moż na wy ra żać
w no wych for mach, dzię ki któ rym moż na go le piej ro zu -
mieć. Czło wie czeń stwo ma my wspól ne, ale ileż trze ba mieć
do brej wo li, żeby to, co jed nak nas róż ni, nie do ty czy ło istot -
nych war to ści, na któ rych rów nież mło dzi mu szą bu do wać
swo ją przy szłość. Mą dry bi skup Jan Pie trasz ko, dziś Słu ga
Bo ży, a nie gdyś zna ko mi ty wy cho waw ca mło dych, na pi sał:
„Dzie ci są  wa sze i rów no cze śnie nie są wa sze. W rze czy wi -
sto ści są bar dziej Bo że niż ludz kie. A je śli mi mo że są bar -
dziej Bo że niż wa sze, wła śnie od Was tak wiel kie go wy ma -
ga ją wkła du mo ral ne go i ma te rial ne go, jest to wska zów ką,
jak bar dzo Bóg za ufał wa szej uczci wo ści i wa sze mu po czu -
ciu od po wie dzial no ści... Mó wi się, że w oczach dziec ka
moż na do strzec Pa na Bo ga. Jest to nie wąt pli wie po wie dze -
nie po etyc kie, lecz w tej po ezji wy po wie dzia na jest praw da”
(bp Jan Pie trasz ko, Przy ka za nia i wol ność, Kra ków 2006,
s. 78). Tę mą drość, któ rą wy po wie dział bi skup Jan Pie trasz -
ko mu szą zgłę biać wszy scy: ro dzi ce, pe da go dzy, ka pła ni,
sta le na no wo trze ba do niej wra cać, bo przed każ dym po ko -
le niem sto ją te sa me, ale i no we wy zwa nia, od któ rych re ali -
za cji za le ży kształt spo łe czeń stwa, któ re sta no wi my, ale
na któ re nie ste ty, cza sem na rze ka my.

4. OJ CIEC ŚWIĘTY BE NE DYKT XVI, tak jak Je go
Wiel ki Po przed nik, czę sto zwra ca się do lu dzi mło dych. On
wie, że to wła śnie mło dzi bę dą nada wać kie ru nek przy szło -
ści. On im ufa. Pod ko niec sierp nia mó wił: „Bo żej Ro dzi ciel -
ce za wie rzamy mło dzież, aby dą ży ła za wsze do peł ni Praw -
dy i Mi ło ści, któ rą jest Chry stus”. Przed swą po dró żą, któ rą
wła śnie od by wa do swej Ba wa rii, mó wił pod czas sław ne go
już wy wia du: „Bar dzo się cie szę, iż są mło dzi, któ rzy chcą
się spo ty kać, ra zem prze ży wać wia rę i zro bić coś do bre go.
Otwar tość mło dzie ży na do bro jest bar dzo sil na, wy star czy
choć by po my śleć o róż nych for mach wo lon ta ria tu. Za an ga -
żo wa nie w to, aby oso bi ście od po wie dzieć na po trze by te go
świa ta jest rze czą na praw dę wiel ką. Pierw szym im pul sem
mo że więc być za chę ta: Rób cie tak da lej. Szu kaj cie oka zji
do ro bie nia do bra! Świat po trze bu je wa szej chę ci po mo cy,
po trze bu je te go za an ga żo wa nia” (Wy wiad, sier pień 2006 r.,
s. 5). 

W tym kon tek ście pra gnę zwró cić się do Dusz -
pa ste rzy Mło dzie ży! Bądź cie otwar ci na ich ini cja ty wy.
Dzię ku ję za Ośrod ki Mło dych już or ga ni zo wa ne, np.
w Ma tem ble wie. Or ga ni zuj cie Klu by Mło dych, rów -
nież Klu by Spor to we, któ re pięk nie dzia ła ją w róż nych
pa ra fiach. Znaj duj cie czas dla mło dych. Dzię ku ję
za Szkol ne Ko ła Ca ri tas, w któ rych kształ ci się  au ten -
tycz ny wo lon ta riat mło dych. Są oni z te go dum ni,
o czym mi czę sto mó wią. Szcze gól ną dusz pa ster ską
tro ską otocz cie har ce rzy, któ rzy się ga ją po naj zdrow -
sze tra dy cje skau tin gu. Har cer stwo wy cho wu je mło -
dzież w kli ma cie służ by Bo gu i lu dziom. 

Dusz pa ste rze niech wni ka ją w wy pró bo wa ne for my
pra cy dusz pa ster skiej w har cer stwie, za cho wu jąc peł ną au -

to no mię związ ku, któ ry jest otwar ty na kon tak ty z dusz pa -
ster stwem. Pod sta wą  jed nak tych wszyst kich dzia łań dusz -
pa ster skich mu si być do brze przy go to wa na i re gu lar na ka -
te che za szkol na.

5. UMI ŁO WA NI! W tym kon tek ście za tro ska nia
o mło dych trze ba też my śleć o nie ustan nym ko rzy sta niu
z do świad cze nia osób star szych. En tu zjazm mło dych i do -
świad cze nie star szych bu du je Ko ściół, bu du je na ród, wspie -
ra pań stwo. Pa ra fial ne Klu by Se nio ra to waż na ini cja ty wa
dusz pa ster ska. Ar cy bi skup Gdań ski w naj bliż szą so bo tę, 16
wrze śnia, ukoń czy 75 lat ży cia. Tę rocz ni cę bę dę prze ży wał
na Ja snej Gó rze pod czas Ogól no pol skiej Piel grzym ki Lu dzi
Pra cy. Zgod nie z pra wem zło ży łem na rę ce Oj ca Świę te go
re zy gna cję z po słu gi Me tro po li ty Gdań skie go. Oj ciec Świę -
ty Be ne dykt XVI po sta no wił, abym da lej peł nił tę po słu gę
do 25-tej rocz ni cy me go bi skup stwa, czy li do 2008 ro ku. Je -
śli Bóg tak chce, niech się dzie je Je go wo la. Mam świa do -
mość, że sło wa Pi sma Świę te go: „Od wa gi! Nie bój cie się”,
od no szą się rów nież do mnie, o czym pra gnę po in for mo wać
Ko ściół Gdań ski, pro sząc mo je Sio stry i mo ich Bra ci o mo -
dli twę.

Na no wy rok szkol ny wszyst kim, któ rzy ko cha ją
mło dzież, z ser ca bło go sła wię.

( -) + Abp Ta de usz Go cłow ski
Me tro po li ta Gdań ski

Gdańsk, dnia 10 wrze śnia R.P. 2006
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Œladami Chrystusa cz. 5

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

OBOK SIE BIE

Piel grzy mu jąc po Zie mi Świę tej, trze ba mieć świa -
do mość, że ob szar ten za miesz ku ją spo łecz no ści na le żą ce
do trzech róż nych świa tów, trzech cy wi li za cji i kul tur, bę dą -
ce w sto sun ku do sie bie w trwa ją cym od wie ków kon flik cie.
Spo łecz no ści te zwią za ne są z Zie mią Świę tą emo cjo nal nie,
bo wiem dla Ży dów miesz ka ją cych w swo jej oj czyź nie i ży ją -
cych w dia spo rze jest to Zie mia Obie ca na, dla chrze ści jan
jest to Zie mia Zba wi cie la, a dla mu zuł ma nów – Zie mia, skąd
Ma ho met wy ru szył na uskrzy dlo nym ko niu w dro gę do nie -
ba. Miej scem, gdzie te trzy świa ty sty ka ją się ze so bą w spo -
sób wi docz ny dla piel grzy ma, na wet krót ko prze by wa ją ce -
go w Zie mi Świę tej, jest Je ro zo li ma. Tu taj wy znaw cy trzech
re li gii ma ją swo je dziel ni ce, a przede wszyst kim swo je naj -
święt sze miej sca: chrze ści ja nie – Ba zy li kę Gro bu Pań skie -
go, Ży dzi – Ścia nę Pła czu, mu zuł ma nie – Ko pu łę Ska ły. 

Mia sto ota cza ją nie prze rwa nym cią giem hi sto rycz ne mu ry,
jak by dla pod kre śle nia, że dla za miesz ku ją cych tu spo łecz -
no ści, wy znaw ców róż nych re li gii, nie ma in nej moż li wo ści
jak współ ist nie nie we wza jem nej to le ran cji i po sza no wa niu
war to ści, ja kie nio są po szcze gól ne re li gie. Re la cja z piel -
grzym ki nie by ła by peł na, gdy by po mi nąć miej sca świę te
dla Ży dów i mu zuł ma nów, głę bo ko osa dzo ne w hi sto rii, jak
i te, któ re po wsta ły za na szych cza sów – mu zeum ho lo kau -
stu Yad Va shem w Je ro zo li mie.

ŚWIĄ TY NIA
Miej scem, gdzie prze pla ta ją się ko rze nie ju da izmu, chrze -
ści jań stwa i is la mu jest Wzgó rze Świą tyn ne, w Bi blii na zy -
wa ne gó rą Mo ria. Znaj du je się tam ska ła, na któ rej Abra -
ham miał zło żyć swo je go sy na Iza aka na ofia rę Bo gu. Na gó -
rze tej ty siąc lat przed Chry stu sem Sa lo mon wy bu do wał
Pierw szą Świą ty nię. W Świą ty ni zo sta ła umiesz czo na naj -
więk sza świę tość Izra eli tów – Ar ka Przy mie rza z Ta bli ca mi
Pra wa. W cza sie na jaz du ba bi loń skie go w 586 r. p.n.e. Świą -
ty nia zo sta ła znisz czo na, a Ar ka za gi nę ła bez pow rot nie. Od -
bu do wa ną póź niej świą ty nię, tzw. Dru gą Świą ty nię, roz bu -
do wał z wiel kim roz ma chem i prze py chem He rod Wiel ki
(la ta 37 – 4 p.n.e.). Ta wła śnie Świą ty nia by ła miej scem wie -

lu wy da rzeń opi sa nych na kar tach Ewan ge lii. To w Świą ty -
ni Anioł Pań ski za po wie dział Za cha ria szo wi na ro dze nie się
św. Ja na. Nie dłu go po tem Ma ry ja ze św. Jó ze fem przy by wa -
ją do Świą ty ni, aby ofia ro wać Je zu sa Pa nu. Sy me on i An na,
ob da rze ni pro ro czym du chem, wy po wia da ją sło wa bę dą ce
za po wie dzią cier pie nia i chwa ły Chry stu sa. Dwa na ście lat
póź niej Ma ry ja i Jó zef od naj du ją Je zu sa w Świą ty ni wśród
uczo nych, zdu mio nych „by stro ścią Je go umy słu i od po wie -
dzia mi”. Je zus w Świą ty ni na uczał. Dzi siaj po wie dzie li by -
śmy, że by ło to „miej sce pra cy” Je zu sa. Dla Je zu sa Świą ty -
nia by ła „do mem Je go Oj ca”, dla te go w sta nie wiel kie go
wzbu rze nia po wy rzu cał ze świę te go miej sca han dla rzy
i ban kie rów, wszyst kich, któ rzy pro fa no wa li Świę ty Przy by -
tek. Świą ty nia prze sta ła ist nieć w ro ku 70 po Chry stu sie.
Wte dy to Rzy mia nie, pod czas po wsta nia ży dow skie go,
Świą ty nię złu pi li i spa li li. Ob raz tej gra bie ży przy bli ża ją nam
fry zy na Łu ku Ty tu sa na Fo rum w Rzy mie, uka zu ją ce zwy -
cię skie od dzia ły z łu pa mi ze znisz czo nej Świą ty ni.

ŚCIA NA PŁA CZU
Je dy nym, co po zo sta ło ze Świą ty ni do dzi siej szych cza sów,
jest część za chod nia mu ru ota cza ją ce go Plac Świą tyn ny.
Od wie ków przy cho dzą tu taj Ży dzi opła ki wać utra co ną
Świą ty nię, dla te go mur ten na zy wa ny jest Ścia ną Pła czu.
Jest to naj święt sze miej sce dla Ży dów, a znaj du ją cy się
przed mu rem plac sta no wi du żą sy na go gę na wol nym po -
wie trzu. Każ de go dnia, szcze gól nie w sza bat, moż na spo -
tkać tu taj or to dok syj nych Ży dów w tra dy cyj nych stro jach,
róż nią cych się od sie bie za leż nie od kra ju, z któ re go przy -
by li do Izra ela. Mo dlą cy się, rów nież nie -Ży dzi, czę sto wkła -
da ją w szcze li ny Świę tej Ścia ny kart ki z wy pi sa ny mi proś ba -
mi. Tu taj kart kę wło żył rów nież Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II pod czas po by tu na Zie mi Świę tej w 2000 ro ku.

KO PU ŁA SKA ŁY
Wzgó rze Świą tyn ne, po zbu rze niu Świą ty ni przez Rzy mian,
z róż nych po wo dów po zo sta wa ło opusz czo ne aż do VII wie -
ku, tj. do prze ję cia Pa le sty ny przez mu zuł ma nów. Wte dy to
ka lif Abd al -Ma lik wy bu do wał na miej scu, gdzie sta ła Świą -
ty nia, me czet Ko pu łę Ska ły. Wy bór miej sca nie był przy pad -
ko wy. Za mie rze niem ka li fa by ło wzmoc nie nie prze ko na nia,

Jerozolima. Ściana Płaczu.

Ziemia Święta. Znaki podziału.
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że is lam jest suk ce so rem i kon ty nu ato rem tra dy cji ju da -
izmu i chrze ści jań stwa. Cen tral nym punk tem me cze tu jest
ska ła, ta sa ma, na któ rej Abra ham miał zło żyć w ofie rze
swo je go sy na Iza aka. W Świą ty ni z cza sów He ro da by ło to
miej sce Świę te Świę tych. Póź niej wśród mu zuł ma nów
utrwa li ła się tra dy cja, że ze ska ły tej pro rok Ma ho met uniósł
się do nie ba. Me czet jest jed nym z naj więk szych osią gnięć
ar chi tek tu ry is la mu. Zgod nie z za ło że niem bu dow ni czych,
me czet, ma ją cy wy ra żać wyż szość is la mu, gó ru je nad mia -
stem, sta jąc się tym sa mym sym bo lem Je ro zo li my. W gra ni -
cach daw ne go pla cu Świą ty ni znaj du je się wie le in nych jesz -
cze za byt ków, z któ rych na szcze gól ną uwa gę za słu gu je me -
czet Al -Ak sa, wznie sio ny na po cząt ku VIII wie ku. Piel grzy -
mi nie -mu zuł ma nie mo gą je dy nie cho dzić po pla cu i tyl ko
w okre ślo nych dniach i go dzi nach. Wnę trza me cze tów
obec nie nie są udo stęp nio ne do zwie dza nia.

MU RY JE RO ZO LI MY
Mu ry ota cza ją ce sta rą Je ro zo li mę zbu do wa ne zo sta ły
na roz kaz Su lej ma na Wspa nia łe go, sułtana tureckiego,
w pierw szej po ło wie XVI wie ku, czę ścio wo na li nii mu rów
he ro diań skich. Ich dłu gość wy no si 4 ki lo me try. Prze cię te
są ośmio ma bra ma mi, z któ rych czyn nych jest sie dem. Każ -
da z bram ma god ną opi sa nia hi sto rię, ale wspo mnieć na le -
ży przy naj mniej o dwóch: Da ma sceń skiej i Zło tej. 

Przez Bra mę Da ma sceń ską, mia sto i Bra mę Sy jo nu pro wa -
dzi ła daw niej dro ga do Da masz ku, stąd na zwa. Do dzi siaj
jest naj bar dziej ru chli wą bra mą Je ro zo li my. Prze cho dzą
przez nią tłu my tu ry stów i piel grzy mów. Na sza gru pa prze -
kra cza ła ją wie lo krot nie, mo że dla te go naj bar dziej spo śród
in nych utkwi ła nam w pa mię ci. Bra ma Zło ta za cho wa ła wie -
le ele men tów z cza sów he ro diań skich. Po sia da dwa przej -
ścia, zwa ne Bra mą Mi ło sier dzia i Bra mą Po ku ty. Z bra mą tą
łą czy się trium fal ny wjazd Je zu sa do Je ro zo li my w Nie dzie -
lę Pal mo wą. W VII wie ku mu zuł ma nie, na wią zu jąc do pro -
roc twa Eze chie la (Ez 44,1-3), bra mę za mu ro wa li i uwa ża ją,
że zo sta nie ona otwar ta w chwi li przy by cia Je zu sa lub in nej
po sta ci apo ka lip tycz nej. Obec nie bra ma i jej oko li ce są nie -
do stęp ne dla nie -mu zuł ma nów. We dług tra dy cji ju da istycz -
nej, w cza sie przyj ścia Me sja sza umar li wsta ną ze swych
gro bów i po dą żą za Me sja szem przez Zło tą Bra mę,
a w pierw szych sze re gach bę dą ci, któ rzy spo czy wa ją naj bli -
żej Bra my; stąd naj bliż sze oto cze nie – Do li na Ce dro nu
i część Gó ry Oliw nej, sta ły się wiel ką ne kro po lią.

ME NO RA
Me no ra, sied mio ra mien ny świecz nik, jest jed nym z naj bar -
dziej roz po wszech nio nych sym bo li ju da izmu. Trzon i ra -

mio na od da ją to, co naj waż niej sze w ży ciu wie rzą ce go czło -
wie ka: Bo żą Obec ność, Bo jaźń Bo żą, Si łę, Zro zu mie nie,
Wie dzę, Ra dę oraz Mą drość. Wy gląd i spo sób wy ko na nia
me no ry opi sa ne są w Księ dze Wyj ścia (Wj 25,31-36). Me no -
ra jest obec nie go dłem pań stwa Izra el. Jej em ble mat, wy ko -
na ny we dług wzo ru za czerp nię te go z re lie fu na Łu ku
Trium fal nym Ty tu sa w Rzy mie, stoi na prze ciw wej ścia
do Kne se tu. Na ra mio nach Me no ry znaj du ją się pła sko rzeź -
by przed sta wia ją ce lo sy na ro du ży dow skie go. Są tam m.in.
Ta bli ce Przy mie rza, Moj żesz wzno szą cy rę ce do gó ry w ge -
ście bła ga nia o zwy cię stwo w bi twie z Ama le ki ta mi, Da wid
ja ko zwy cięz ca w wal ce z Go lia tem, pro rok Eze chiel prze -
ma wia ją cy do ludz kich ko ści, bo ży wi nie chcą go słu chać.
Ta sce na uka zu je po tę gę Sło wa Bo że go, bo wiem na gie ko -
ści przy bie ra ją cia ło ludz kie. Opis i tłu ma cze nie znaj du ją -
cych się tam scen za wdzię cza my księ dzu Ro ma no wi.

Pielgrzymi przed Menorą.

Jerozolima. Pielgrzymi przed Bramą Damasceńską.

Pielgrzymi przed meczetem Kopuła Skały.
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YAD VA SHEM
Bę dąc w Je ro zo li mie, nie moż na po mi nąć miej sca upa mięt -
nia ją ce go ge hen nę na ro du ży dow skie go z cza sów ostat niej
woj ny – Yad Va shem. Na zwa zna czy „miej sce i imię”. Jest to
po mnik po świę co ny pa mię ci 6 mi lio nów Ży dów – ofiar ho lo -
kau stu. Mie ści się tu ar chi wum, in sty tut ba daw czy i mu -
zeum z bo ga tym zbio rem do ku men tów, fo to gra fii i rze czy
oso bi stych. Miej scem na wie dza nym przez piel grzy mów
i tu ry stów, jak rów nież przez de le ga cje pań stwo we, jest Sa -
la Pa mię ci. Na czar nych ba zal to wych pły tach wy pi sa ne są
na zwy 21 naj więk szych obo zów za gła dy. Po środ ku sa li znaj -
du je się urna z pro cha mi ofiar z pie ców kre ma to ryj nych,
a nad nią pa li się wiecz ny ogień. Wstrzą sa ją ce wra że nie ro -
bi Po mnik Dzie ci. Jest to ja ski nia, w któ rej świa teł ka pa lą -
cych się świec, zwie lo krot nio ne w sys te mie lu ster, stwa rza -
ją na miast kę prze strze ni mię dzy gwiezd nej, skąd do cho dzi
głos lek to ra od czy tu ją ce go imio na 1,5 mi lio na dzie ci za mor -
do wa nych przez na zi stów. Na te ren Yad Va shem pro wa dzi
Ale ja „Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”. Wzdłuż Alei
ro sną drzew ka upa mięt nia ją ce lu dzi, nie bę dą cych Ży da mi,
któ rzy po ma ga li Ży dom z na ra że niem wła sne go ży cia.
Wśród 20 ty się cy ta kich osób znaj du ją się na zwi ska ok. 6 ty -
się cy Po la ków.

W 2000 ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, ja ko pierw szy pa -
pież, na wie dził Yad Va shem. W miej scu tym Oj ciec Świę ty
mo dlił się: „... aby nasz smu tek z po wo du tra ge dii, ja kiej za -
znał na ród ży dow ski w dwu dzie stym stu le ciu, do pro wa dził
do ukształ to wa nia no wej re la cji mię dzy chrze ści ja na mi a Ży -
da mi”. Wzy wał do bu do wa nia przy szło ści, „... w któ rej za pa -
nu je wza jem ny sza cu nek, ja ki przy stoi tym, któ rzy czczą
jed ne go Stwór cę i Pa na”.

Ni niej szy ar ty kuł sta no wi ostat nią już re la cję z po -
dró ży do Zie mi Świę tej. Z pew no ścią każ dy z nas na za koń -
cze nie piel grzym ki za dał so bie py ta nie, co wnio sła ona
do na sze go du cho we go ży cia i czy po zwo li ła nam zbli żyć się
do po zna nia ta jem ni cy Na ro dze nia Chrystusa i ta jem ni cy
Jego Krzy ża? Od po wiedź na to py ta nie niech po zo sta nie
oso bi stą ta jem ni cą każ de go z nas, piel grzy mów. Nie za prze -
czal nym da rem piel grzym ki jest do świad cze nie miej sca

obec no ści Je zu sa Chry stu sa ja ko Czło wie ka z krwi i ko ści
wśród kon kret nych lu dzi. Ten dar czy ni nas, piel grzy mu ją -
cych po śla dach wy da rzeń opi sa nych w Ewan ge liach, nie ja -
ko świad ka mi tych wy da rzeń.

Au tor, pi sząc po szcze gól ne re la cje, od czu wał wiel ką ra dość
prze ży wa nia po raz dru gi obec no ści w świę tych miej scach
wy ty cza ją cych piel grzy mi szlak: od Gro ty Zwia sto wa nia po -
przez Gro tę Na ro dze nia, Je zio ro Ga li lej skie i sank tu aria
w je go oto cze niu, sank tu aria Mę ki Pań skiej aż do Ka pli cy
pu ste go Gro bu Pań skie go. W tej dru giej po dró ży by ło wię -
cej cza su na po głę bio ną re flek sję, któ re go tak bar dzo bra ko -
wa ło, gdy ogra ni cze ni pro gra mem, wbrew ka len da rzo wi li -
tur gicz ne mu, prze ży wa li śmy w krót kim cza sie wy da rze nia
ca łe go ro ku. To wy zna nie sta no wi su ge stię skie ro wa ną
do Czy tel ni ka, któ ry nie był w Zie mi Świę tej, że moż na ta ką
po dróż od być w ser cu, po słu gu jąc się od po wied ni mi ma te -
ria ła mi w for mie pi sa nej i zdję cio wej. Je że li przed sta wio ne
re la cje bę dą w tym po moc ne, to jesz cze jed na z in ten cji piel -
grzym ki zo sta nie speł nio na.

Sta ni sław Ma zu rek
Yad Vashem. Pomnik Janusza Korczaka.

Żydzi w pobliżu Ściany Płaczu.

Nekropolia na zboczu Góry Oliwnej. 
W tle dolina Cedronu i stara Jerozolima.
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Œluby Wieczyste siostry Michaeli
Z ŻYCIA PARAFII

KO RZE NIE
Po cho dzę z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w Pu ła wach. Tu taj w
In sty tu cie Rol ni czo -Le śnym stu dio wał Adam Chmie low ski.
Stąd po szedł do po wsta nia stycz nio we go, gdzie stra cił no gę.
Od 2000 ro ku ja ko św. Brat Al bert pa tro nu je mia stu. Za wsze
był mi bli ski.

Mój dom ro dzin ny to moc no za pra co wa ny ta ta i po -
god na, za tro ska na przy czwór ce dzie ci ma ma. Mam star sze -
go bra ta i dwie młod sze sio stry.

O PO WO ŁA NIU
Po wo ła nie nie spa da jak grom z ja sne go nie ba. Po przez wie -
le zna ków, osób, sy tu acji za pra sza Bóg. Ale to się wie do pie -
ro po tem. De li kat nie po cią ga ku So bie. Cze ka cier pli wie na
od po wiedź. Ni gdy wcze śniej nie my śla łam o za ko nie. Chcia -
łam mieć du żą ro dzi nę. Mia łam jed nak kon takt z ży ciem za -
kon nym  – mo ja cio cia by ła w Zgro ma dze niu Sióstr Opatrz -
no ści Bo żej. Nie na le ża łam do wielu wspól not, je dy nie do
Ry cer stwa Nie po ka la -
nej. Cho dzi łam na to -
miast na piel grzym ki
do Czę sto cho wy, do -
kład nie 10 i pół ra za.
Pąt ni cza dro ga to ta ki
czas, kie dy przy cho -
dzi wie le re flek sji o
ży ciu: kim je stem? Po
co ży ję? Jak ży ję?
Uczy łam się w szko le
Ma ryi i szu ka łam
swe go miej sca w wę -
drów ce ży cia.
Po li ceum po szłam na
stu dia ma te ma tycz ne
do War sza wy. W aka -
de mi ku spo tka łam się
z ostry mi ata ka mi na
Ko ściół (na le ża łam
do nie licz ne go gro na
uczęsz cza ją cych na nie -
dziel ne Msze św.). Wo bec za le wu zła był kry zys wia ry i
przy kre do świad cze nie ma lut kiej wie dzy na jej te mat. Zde -
cy do wa łam się na stu dia teo lo gicz ne w Pa pie skiej Aka de mii
Teo lo gicz nej w War sza wie. Wkrót ce oka za ło się, że w mo jej
ro dzin nej pa ra fii po trzeb na jest ka te chet ka. Pięć lat od kry -
wa nia Bo żej Mi ło ści ra zem z dzieć mi.

Pra cu jąc wśród ka pła nów, po zna łam front wal ki, na
któ rym oni wal czą o ludz kie du sze. Wi dzia łam, jak bar dzo
są kry ty ko wa ni, jak wie lu lu dzi od no si się do nich agre syw -
nie. Ile pro ble mów, tru dów, cier pień, nie prze spa nych no cy,
do świad czeń wła snych upad ków wią że się z ka płań skim ży -
ciem. Wte dy za czę łam się moc no za ka pła nów mo dlić. Zło -
ży łam Pa nu Bo gu pry wat ny ślub ofia ro wa nia swe go ży cia za
Je go Pa ste rzy, aby swo ją świę to ścią uświę ca li in nych. 

Póź niej po zna łam sio stry Be tan ki. Kie dyś jed nej z
sióstr zwie rzy łam się z mo je go ślu bu i usły sza łam: „To ty je -

steś ukry tą Be tan ką”. Ta ki wła śnie jest cha ry zmat te go
zgro ma dze nia: mo dli twa za ka pła nów i po moc ka pła nom w
dusz pa ster stwie. W wa ka cje po je cha łam na re ko lek cje po -
wo ła nio we, bo in ne wa ka cyj ne pla ny mi nie wy pa li ły, ale
my śla łam ra czej o Kar me lu, bo by łam za ko cha na po przez
św. Te re skę i Ma łą Arab kę w Kar me li tan kach. 
W koń cu jed nak pod ję łam de cy zję o wstą pie niu do Be ta nek.
Be ta nia bi blij na to dom przy ja ciół Je zu sa.

RE AK CJA RO DZI NY
Ro dzi na się nie spo dzie wa ła. Przed wstą pie niem miesz ka -
łam na stan cji, po za do mem. Kie dy cze ka łam na list – od po -
wiedź na mo je zgło sze nie do zgro ma dze nia, co dzien nie bie -
ga łam do skrzyn ki, ponieważ nie chcia łam, aby ktoś z ro dzi -
ny zo ba czył list z za ko nu. Ma ma po my śla ła, że się za ko cha -
łam. I to praw da. Mo ja mi łość mia ła na imię JE ZUS. Jak Bóg
roz ko cha w so bie du szę, to żad na ziem ska miłość nie jest
dość wy star cza ją ca. Kie dy nad szedł list mo je pla ny zo sta ły

p o  k r z y  ż o  w a  n e ,
gdyż w li ście by ła
su ge stia, że Sio -
stra Mi strzy ni
przy je dzie od wie -
dzić mój dom ro -
dzin ny. Wie le my -
śla łam, aran żo wa -
łam sce na riu sze.
Jed nak Bóg jest
naj lep szym re ży -
se rem. Oczy wi -
ście by ły łzy, py ta -
nia, za tro ska nie,
lęk i nie pew ność.
Ma ma za wsze mo -
dli ła się dla nas o
do brych mę żów.
Ja otrzy ma łam te -
go Naj lep sze go !!!

FOR MA CJA
Je stem 9 lat w za ko nie. Po stu lat trwa oko ło ro ku, jest to
czas, kie dy czło wiek przy glą da się, uczy, po zna je zgro ma -
dze nie, je go cha ry zmat.

Na stęp nym eta pem for ma cji jest no wi cjat – wów -
czas do sta je się już strój za kon ny i no we imię, któ re pro po -
nu je sa ma no wi cjusz ka, a za twier dza Prze ło żo na Ge ne ral na
ze swo ją Ra dą.

Za pro po no wa łam dwa imio na: Zu zan na i Kar me la,
ale to pierw sze pod kre śli łam dwu krot nie. Chcia łam mieć
imię bi blij ne, któ re mnie wy ra ża. Szo ro wa łam garn ki w ka -
zi mier skiej kuch ni wę glo wej, kie dy otrzy ma łam po le ce nie
od prze ło żo nych, aby do pi sać jesz cze jed no. To wa rzysz ka
zmy wa nia wy my śli ła – Mi cha ela. I to wła śnie otrzy ma łam,
wte dy ku nie za do wo le niu, dziś ku naj więk szej ra do ści. Mój
Pa tron po ry wa mnie do wal ki o Kró le stwo Bo że z okrzy -
kiem: Któż jak Bóg! Z nim za wsze zło zwy cię żam.

Spotkanie siostry Michaeli z młodzieżą, 8.09.2006 r.



GŁOS BRATA NR 4(28)2006             12

(Sio stra Mi cha ela ma aż pięć imion: Ka ta rzy na Bar ba ra z
chrztu, We ro ni ka z bierz mo wa nia, Ma ria Mi cha ela w za -
konie.)
W dru gim ro ku no wi cja tu otrzy mu je się bia ły we lon, a po je -
go ukoń cze niu, skła da się pierw sze ślu by, tzw. ślu by cza so -
we, któ re od na wia się przez ko lej nych 6 lat. Jest to okres
przy go to wa nia do osta tecz ne go TAK, czas pra cy, a tak że
stu diów. Po sze ściu la tach trze ba pod jąć osta tecz ną de cy zję.

TRUD NE CHWI LE?
Mu szą być. Wzra sta nie w świę to ści i doj rze wa nie w po wo ła -
niu jest zwią za ne z krzy żem. To dro ga Chry stu sa. Je śli
chcesz Go na śla do wać, po ko chaj swój krzyż. Roz po znaj go,
weź i idź dro gą ku Nie bu. Cza sa mi czło wiek za czy na się za -
sta na wiać, dla cze go Pan Bóg ze chciał wła śnie je go wy brać,
przy ca łej ma ło ści, grzesz no ści. Pięk no i trud ży cia wspól ne go.

Róż ne wzlo ty i upad ki w ży ciu du cho wym są na tu -
ral ne, jak ogień w ty glu zło to, tak one uszla chet nia ją du szę.

Kie dy ro dzi ce od wieź li mnie do zgro ma dze nia, wi -
dzia łam po raz pierw szy w ży ciu, jak mój ta ta za pła kał. Po -
my śla łam: to bar dzo waż ne i dro gie. Mo jej Ma mie po cząt ko -
wo się wy da wa ło, że stra ci ła dziec ko. Do pie ro póź niej od -
kry ła, że ten zło żo ny Bo gu dar zwra ca się Ewan ge licz nie
sto krot nie (zy ska ła ty le có rek  – nie pi sa ne pra wo za kon ne
ka że do wszyst kich ro dzi ców na szych sióstr zwra cać się:
ma mo, ta to).

ŚLU BY WIE CZY STE
Pierw sza so bo ta mie sią ca, „Msza Al ber to wa”. Bło go sła -
wień stwo ro dzi ców i Mat ki Ge ne ral nej w klasz tor ku. Or -
szak go dów Ba ran ka, pro wa dzo ny przez dzie ci Pierw szo ko -
mu nij ne. No i sło necz ni ki. Bia ły klęcz nik, for mu ła ślu bów
pod pi sa na na oł ta rzu, mo dli twa kon se kra cyj na wszyst kich
ka pła nów, ozna ki pro fe sji wie czy stej: świe ca i ob rącz ka,
znak po ko ju  – przy ję cie na za wsze do Ro dzi ny za kon nej,
pięk ny pod nio sły śpiew Chó ru w asy ście anio łów i pie śni
roz mi ło wa nej du szy w Bo gu w wy ko na niu ze spo łu. Asy sta
jak na Wa ty ka nie. Roz mo dlo na Ser decz na obec ność wie lu
pa ra fian, któ rym Pan ze wzglę du na ten dzień Swo ich tak że
za ślu bin udzie lił hoj nie i wie le.

Bar dzo moc no prze ży łam mo ment le że nia krzy -
żem. Mo je ma łe wy la nie Du cha Świę te go nie mo gę opi sać.
Przy zy wa ne w li ta nii do Wszyst kich Świę tych Nie bo łą czy
się z Zie mią, Ser ce pra gnie spo cząć w Bo gu, źró dle wszel -
kie go szczę ścia. Ra dość, że Pan Bóg wy brał i na wie ki na le -
żysz tyl ko do Nie go, jest nie wy po wie dzia na sło wa mi. Zjed -
no cze nie Mi ło ści w Eu cha ry stii – od tąd ser ce ło że mał żeń -
skie na wie ki. Tuż obok „nie biańscy” świad ko wie za ślu bin –
ro dzi ce chrzest ni mo je go ży cia za kon ne go: bł. Mi riam i św.
o. Pio.

PRA CA
Po za ślu bi nach na dal je stem za kry stian ką, pra cu ję w kan ce -
la rii, go tu ję dla sióstr i ukła dam kwia ty. In spi ra cję czer pię z
mo dli twy, czę sto mó wię, że kwia ty ukła dam z Ma ryją, bo
nie mam żad ne go spe cja li stycz ne go przy go to wa nia. Ni by
tak sa mo, ale ina czej. Na za wsze w Bo gu, ukry ta w Je go ra -
mio nach: „wszyst ko dla Mi ło ści” (bł. Mi riam), „kto za czy na
ko chać, mu si być go to wy na cier pie nie” (św. o. Pio).

P.S.
Dzię ku ję wszyst kim za obec ność i mo dli twę, za do bre sło -
wo i uśmiech, za wsze la ką po moc i du cho we wspar cie, za
lek cje mi ło ści i służ by Pa nu, za życz li wość i ser decz ność,
ofia ro wa ny czas, trud, na dzie ję i wia rę. Ta Pa ra fia mu si być
świę ta! Do bre mu Bo gu dzię ku ję, że mnie tak wy róż nił, tu
przy pro wa dził i tu za ślu bił. 

zapisała Anna Ciach

Z ŻYCIA PARAFII

Siostra Michaela z Matką Generalną siostą Barbarą.

Siostra Michaela z Anną Ciach.
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Intencje parafian
NASZ PATRON

Prze sy łam kil ka na ście wy bra nych próśb i po dzię ko wań, któ re
wpły nę ły w ostat nim okre sie wa ka cyj nym na po nie dział ko we no -
wen ny do św. Bra ta Al ber ta. Od ze szłe go 2005 ro ku, kie dy za czę -
ło po od pu ście pa ra fial nym funk cjo no wać to na bo żeń stwo, ma my
ze bra nych ład ne kil ka set intencji. Czci cie le na sze go Pa tro na ufun -
do wa li or nat, któ ry zo stał po świe co ny w ostat nie uro dzi ny św. Bra -
ta Al ber ta (skła da jąc ofia ry z in ten cja mi do „pusz ki al ber to wej”).
Mam na dzie ję, że w Gło sie Bra ta znaj dzie sie jesz cze ka wa łek
miej sca na od da nie czci na sze mu Pa tro no wi, któ ry jest bar dzo po -
moc nym i wdzięcz nym Świę tym. 

Szcześć Bo że!  s. Mi cha ela 

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę po móż w do ko na niu dro gi ży -
cio wej dla Ma te usza, bło go sław mu i je go ro dzi nie, tak że
dla cór ki o ślub ko ściel ny i szczę śli we roz wią za nie.

Św. Bra cie Al ber cie, bła gam Cie bie o wsta wien nic two u Pa -
na Bo ga o szczę śli we i bez piecz ne wa ka cje dla mo je go uko -
cha ne go wnucz ka Mi ko ła ja. Bab cia

Pro szę Cię za dzieć mi I -ko mu nij ny mi i bierz mo wa ny mi o ła -
skę wy trwa nia na dro dze Przy ka zań Bo żych i uko cha nia co -
raz bar dziej Eu cha ry stii.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę uzdro wie nia mnie
z cięż kiej cho ro by no wo two ro wej.

Pro szę Cię, Pa nie Je zu, za wsta wien nic twem św. Bra ta Al -
ber ta do po móż zna jo mym wy trwać w mi ło ści i wier no ści
mał żeń skiej. Aby ni ko go nie za bra kło na nie dziel nej Mszy
świętej. Bra cie Al ber cie, módl się za na mi!

Miej mnie w swo jej opie ce. Pra gnę do brze się uczyć w 4 kla -
sie. Chcia ła bym spo tkać ko goś z ko lo nii. Do mi ni ka

Św. Bra cie Al ber cie, uproś ła skę nie ba dla Elż bie ty, któ ra
ode szła w so bo tę do Pa na. Dzię ku ję Mat ce Naj święt szej
za ci chą i po god ną śmierć. Two ja czci ciel ka.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię wspie raj nas, a szcze gól nie
cór kę i wnu ka, któ rych po rzu cił mąż i oj ciec. Bar dzo cier pi -
my wszy scy i pro si my o Two je wsta wien nic two za tych
wszyst kich opusz czo nych. Pro si Two ja czci ciel ka.

Dzię ku je my Ci, św. Bra cie Al ber cie, za wszyst kie da ry, któ -
re otrzy mu je my każ de go dnia za Two im wsta wien nic twem.
Two ja czci ciel ka

Św. Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się za nami, otocz opie ką na -
szych ka pła nów i sio stry za kon ne, aby z mi ło ścią wy peł nia -
li swo je trud ne i od po wie dzial ne po wo ła nie.

Św. Bra cie Al ber cie, pro si my o ła skę zdro wia i mi ło ści dla
ca łej ro dzi ny oraz dzię ku ję za szczę śli we po czę cie dziec ka
i pro szę o dal szą opie kę i po trzeb ne ła ski. Ka sia z ro dzi ną

Wzmac niaj si łę mo je go sy na Mar ka  – pro si Mat ka.

Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta dzię ku je my za to,
że ta ta prze żył bar dzo cięż ką ope ra cję. Pro si my o po wrót
do zdro wia, opie kę i bło go sła wień stwo Bo że dla na sze go ta -
ty. Pro szą dzie ci.

Świę ty Al ber cie, dzię ku je my, że na si ro dzi ce ma ją pra cę
i mo gli śmy mi le spę dzić wa ka cje. Mal wi na, Ola, Ra fał

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o szczę śli we i po myśl ne
za ła twie nie wszyst kich trud nych i bie żą cych spraw w na szej
ro dzi nie. Sta ni sław

O szczę śli we roz po czę cie ro ku szkol ne go na szych wnu ków:
Oli, Ja sia i Kac pra.

Św. Bra cie Al ber cie, któ ry ko chasz lu dzi, zwłasz cza tych
opusz czo nych, uproś ła skę spo wie dzi dla Zyg mun ta i Ma ry -
li, aby nie ży li w grze chu, al ko ho li zmie. Pa ra fian ka

Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę o po moc pie -
nięż ną dla An ny, Pio tra, Ada ma i Mi ko ła ja. Two ja Jo asia

Umi ło wa ny Bra cie Al ber cie! Za Two im wsta wien nic twem
pro szę o ła skę zdro wia dla ca łej ro dzi ny oraz o przy ję cie
mnie na mo je wy ma rzo ne stu dia.

Św. Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem pra gnę
po dzię ko wać Bo gu za szczę śli wą pra cę i do cze ka nie eme ry -
tu ry. Wspie raj mnie w dal szej dro dze! Eu ge niusz

Z po dzię ko wa niem za ode bra ne ła ski za wsta wien nic twem
św. Bra ta Al ber ta, z proś bą o dal szą opie kę, bło go sła wień -
stwo i zdro wie dla ca łej ro dzi ny, a szcze gól nie w pew nej in -
ten cji, o po myśl ne za ła twie nie pew nej spra wy. Two ja czci -
ciel ka

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, po móż Mar ko wi zna leźć do brą
żo nę i za ło żyć chrze ści jań ską ro dzi nę. On tak bar dzo te go
pra gnie. Św. Bra cie Al ber cie, wstaw się za na mi do Bo ga.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie, uproś dla mnie
grzesz ni ka sil ną wia rę i mi łość do każ de go czło wie ka. Two -
ja czci ciel ka

Za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta dzię ku ję Tobie, Pa -
nie Je zu, za każ dy dzień trzeź wo ści. An drzej

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie, aby mój brat za warł sa -
kra men tal ny zwią zek mał żeń ski i ochrzcił swo je dziec ko.
Czci ciel ka

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę wy rwa nia z na ło gów, a
w ro dzi nie o mi łość i zgo dę.

Św. Bra cie Al ber cie, wy proś u Oj ca w Nie bie ła skę zda nia
eg za mi nów dy plo mo wych.
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Na zielonej Ukrainie
WYCIECZKA

Mój pierw szy wy jazd za wschod nią gra ni cę Pol ski pro wa -
dził na Li twę do Wil na w ro ku 2002. By ła to piel grzym ka z
na szej pa ra fii or ga ni zo wa na przez ks. Ire ne usza. Du żo już
sły sza łam o pięk nie sta re go Wil na, ale to, co zo ba czy łam,
prze szło mo je ocze ki wa nia. Te prze ży cia spo wo do wa ły, że
po sta no wi łam po je chać na in ne te re ny by łej Rzecz ypo spo li -
tej – na Ukra inę. Bar dzo chcia łam zo ba czyć Lwów i in ne
mia sta za chod niej dziś Ukra iny. Po czte rech la tach, nie -
ocze ki wa nie, mo ja ko le żan ka Te re nia Owczar ska za pro po -
no wa ła mi wspól ny wy jazd na Ukra inę na za pro sze nie po -
zna ne go przez nią księ dza To bia sza pod czas jej piel grzym -
ki do Zie mi Świę tej. By ła to dla mnie mi ła i nieocze ki wa na
pro po zy cja. Oprócz mnie, Te re nia za pro si ła jesz cze jed ną
swo ją ko le żan kę p. Zo się. I tak w trój kę po sta no wi ły śmy
sko rzy stać z za pro sze nia księ dza To bia sza.

Ksiądz To biasz z za ko nu Kar me li tów Bo sych
ustalił wy jazd z Pol ski na 15 czerw ca 2006 r., gdyż od 16.06
do 18.06 mógł nam po świę cić czas.
Ksiądz To biasz jest mi sjo na rzem skie ro wa nym na pla ców kę
mi syj ną w Ber dy czo wie. Wy jazd z Oli wy na stą pił po po łu -
dniu w Świę to Bo że go Cia ła po Mszy świę tej i po pro ce sji po

na szym osie dlu. Eks pre sem do je cha ły śmy do War sza wy i
stam tąd bez po śred nim po cią giem mię dzy na ro do wym na
Ukra inę do Ber dy czo wa, gdzie ocze ki wał nas ks. To biasz.

Ber dy czów – mia sto, któ re mu roz głos przy nio sła
le gen da o tym, jak Wo je wo da i Ge ne ral ny Sta ro sta zie mi ki -
jow skiej Ja nusz Tysz kie wicz w 1627 ro ku do stał się do nie -
wo li ta tar skiej, gdzie miał wi dze nie – ja ko by nie zna ni mni si
zwró ci li się do Mat ki Bo skiej pro sząc o je go wy ba wie nie.
Po szczę śli wym po wro cie z nie wo li spo tkał owych mni chów
w Lu bli nie, wy war ło to na nim ogrom ne wra że nie. 19 lip -
ca 1630 ro ku ofia ro wał swój za mek i wło ści w Ber dy czo wie
na ko ściół i klasz tor za ko nu Kar me li tów Bo sych pod we -
zwa niem Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny, św. Mi cha ła Ar cha nio ła, św. Ja na Chrzci cie la i św. Ja -
na Ewan ge li sty. Naj więk szą świę to ścią Ber dy czo wa jest ob -
raz Naj święt szej Ma ryi Pan ny, wy ko na ny ja ko do kład na ko -
pia cu dow ne go ob ra zu Naj święt szej Ma ryi Śnież nej w Rzy -
mie, któ ry był do mo wą re li kwią fun da to ra ko ścio ła Ja nu sza
Tysz kie wi cza. 23 ma ja 1647 ro ku bi skup ki jow ski Sta ni sław
Za rem ba uro czy stym ak tem ogło sił, że wi ze ru nek Mat ki
Bo skiej Ber dy czow skiej jest ob ra zem cu dow nym,
przed któ rym dzię ki go rą cym mo dli twom zo stał szczę śli wie
uzdro wio ny. Po wie lu za wie ru chach, ja kie mia ły miej sce
w tej czę ści Eu ro py, i po wie lu la tach znie wo le nia ko mu ni -
zmem do pie ro w ro ku 1991 wzno wio no uro czy stą Służ bę
Bo żą w ko ście le Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma -
ryi Pan ny. Za gi nio ny cu dow ny ob raz od two rzy ła w ro -
ku 1991 ar tyst ka ma lar ka p. Bo że na Mu cha-So wiń ska, któ -
ry w ro ku 1997 zo stał uro czy ście po świę co ny przez Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II w cza sie je go V apo stol skiej piel -
grzym ki do Polski.

Obec nie sank tu arium i pa ra fią kie ru je oj ciec Be ne -
dykt Krok. Waż ne i pięk ne sank tu arium nie jest je dy nym
miej scem, gdzie na le ży się za trzy mać, po my śleć i wró cić do
mi nio nych lat .Ta kim miej scem jest też ko ściół p.w. św. Bar -
ba ry, gdzie w ro ku 1850 wzię li ślub hra bi na Ewe li na Hań ska
i sław ny pi sarz Ho no re de Bal zac. Oko ło 65 km od Ber dy -
czo wa, w daw nych po sia dło ściach hra bi ny Hań skiej –
Wierz chow ni, dziś otwar ta jest nie wiel ka sal ka – mu zeum.
Wia do mo, że nie da le ko Ber dy czo wa we wsi Te re cho wa
uro dził się syn pol skie go po wstań ca Teo dor Jó zef Kon rad
Ko rze niow ski – kla syk li te ra tu ry an giel skiej. Po dru gim roz -
bio rze Pol ski w ro ku 1793 Ber dy czów wszedł do ro syj skie -
go im pe rium. Mia sto sta ło się ośrod kiem han dlu, gdzie naj -
waż niej szym był han del koń mi. Dzię ki jar mar kom, któ re
od by wa ły się kil ka ra zy w ro ku, wzię ło się po wie dze nie
„pisz pan na Ber dy czów, tam mnie znaj dą” – do ty czy ło to
han dla rzy, któ rzy kil ka ra zy w ro ku spo ty ka li się w Ber dy -
czo wie. Ów cze snej po czcie wy star czy ło na zwi sko na prze -
sył ce, aby do star czyć ją do wła ści wej oso by. Ber dy czów
mógł się rów nież po chwa lić śred nią szko łą han dlo wą i szko -
łą me dycz ną, któ re na po cząt ku XX wie ku cie szy ły się du -
żym po wo dze niem z uwa gi na wy so ki po ziom na ucza nia.
Zwie dza nie Ber dy czo wa za koń czy li śmy od wie dze niem ży -
dow skie go cmen ta rza. Znaj du je się tu mau zo leum Le wi Ic -
cha ka, któ re od wie dza ją wier ni cha sy dzi z ca łe go świa ta .

Cerkiew św. Michała, jedna z wielu w Ławrze Kijowsko-
Peczerskiej
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WYCIECZKA
W koń cu XIX wie ku lud ność Ber dy czo wa w 80% sta no wi li
Ży dzi. By ło wów czas w mie ście 10 sy na gog, z któ rych do
obec nych cza sów prze trwa ła jed na. Ży dzi nada wa li mia stu
nie po wta rzal ne go ko lo ry tu, na zy wa li Ber dy czów „Wo łyń -
ską Je ro zo li mą”.

Na stęp ne go dnia wcze snym ran kiem ksiądz To -
biasz wła snym sa mo cho dem po przez Ży to mierz, gdzie po
krót kim zwie dze niu pięk nej cer kwi pw. św. Zo fii, za wiózł
nas do Ki jo wa na ca ło dzien ne zwie dza nie pięk nej sto li cy
Ukra iny. Zwie dza nie za czę li śmy od po mni ka Boh da na
Chmiel nic kie go, któ ry znaj du je się ko ło so bo ru św. Zo fii.
Za nim opo wiem o za byt kach, chcia ła bym wspo mnieć nie co
o sa mym mie ście. Wg le gen dy Ki jów zo stał za ło żo ny przez
trzech bra ci: Ki ja, Szcze ka i Cho ry wa oraz ich sio strę Ły bid
(ła dędź). Imię star sze go z bra ci da ło na zwę mia stu Ki jów, a
imio na dwóch po zo sta łych przy ję ły dwa wzgó rza ki jow skie
Szcze ka wy cja i Cho ra wy cja, imię sio stry przy ję ła rze ka Ły -
bid. Po wsta nie Ki jo wa hi sto ry cy da tu ją na prze łom V i VI
wie ku. Po tej krót kiej wzmian ce o po cząt kach Ki jo wa chcia -
ła bym po dzie lić się wra że nia mi, ja kie od nio słam, zwie dza -
jąc Ki jów. Pierw szym miej scem, któ re wpra wi ło nas w
ogrom ny za chwyt, był so bór św. Zo fii o wspa nia łych ba ro -
ko wych kształ tach, so bór na zwa ny zo stał na wzór so bo ru
Ha gia So fia w b. Kon stan ty no po lu (od grec kie go „so fía” –
mą drość). Chrzest Ru si oraz so bór św. Zo fii w Ki jo wie ozna -
czał wkro cze nie na Ruś Mą dro ści Bo żej. W głów nym oł ta -
rzu naj waż niej szym ob ra zem jest mo zai ka Mat ki Bo żej
Orant ki (Bo gu ro dzi cy mo dlą cej się). Ki jo wia nie wie rzą, że
so bór św. Zo fii jest do brym anio łem stró żem mia sta i do pó -
ki stoi, to mia stu Ki jów nic nie za gra ża.
W so bo rze znaj du je się gro bo wiec Wiel kie go Księ cia Ja ro -
sła wa Mą dre go, je go mał żon ki Iry ny oraz sar ko fag księż nej
Ol gi. Na prze ciw ko so bo ru św. Zo fii oglą da my wspa nia ły
zło to ko pu ło wy so bór św. Mi cha ła. Bo ga ty wy strój  – zło to,
czer wień i biel, oraz wy jąt ko wy kli mat ci szy i sku pie nia
spra wia ją, że prze no si my się w stan za du my i re flek sji nad
na szym by tem. Opusz cza jąc te pięk ne te re ny so bo rów,
prze no si my się do ko lej nych: św. An drze ja, św. Wło dzi mie -
rza, św. Mi ko ła ja, oraz do ław ry Ki jow sko-Pe czer skiej,
gdzie spę dzi li śmy naj wię cej cza su. Ław ra Ki jow sko-Pe czer -
ska jest naj star szym mę skim mo na sty rem w Ki jo wie. Mni si
pe czer scy wy bie ra li dla sie bie ży cie w ab so lut nej izo la cji i
sa mot no ści. W tym ce lu za miesz ki wa li w wy ko pa nych przez
sie bie pie cza rach, mo dląc się o zba wie nie świa ta. Wy jąt ko -
wym zja wi skiem sta ła się mu mi fi ka cja zwłok mni chów, nie
wy ko rzy stu ją cych przy po grze bach żad nych środ ków bal sa -
mu ją cych. Stwier dzo no uzdra wia ją ce wła ści wo ści czą ste -
czek mu mii, a za gad ka wy dzie la nia przez czasz ki ole ju o
skom pli ko wa nej struk tu rze or ga nicz nej do tych czas po zo -
sta je nie wy ja śnio na. Ogó łem w pie cza rach za cho wa ło się
125 zwłok naj bar dziej świą to bli wych za kon ni ków. Od koń ca
XIV wie ku kult mu mii spo wo do wał, że Ki jów za sły nął ja ko
świę te mia sto. Ze spół bu dyn ków Ław ry zaj mu je ob szar 28
ha i li czy 120 obiek tów z róż nych okre sów od XI wie ku do
po cząt ku XX wie ku, a tak że 20 cer kwi, nie li cząc pod ziem -
nych w pie cza rach. Przej ścia pod ziem ne ma ją dłu gość po -
nad 1000 m. Ław ra Ki jow sko-Pe czer ska jest uni kal nym
obiek tem wpi sa nym na li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul -

tu ry UNE SCO. Prze by wa jąc w tym szcze gól nym miej scu,
czu je my obec ność Bo ga, pięk no, ja kie nas ota cza ło, mo gło
po wstać tyl ko we wspól no cie czło wie ka z Bo giem. 

Oglą da nie prze pięk nych wi do ków na mo na ster skie
bu dyn ki, Dniepr i na Ki jów za koń czy ło nasz po byt w Ław rze
Ki jow sko-Pe czer skiej, po zo sta wia jąc nie za po mnia ne wra że -
nia.

Na stęp nym punk tem na sze go po by tu w Ki jo wie by -
ła prze rwa na obiad i krót ki od po czy nek (bar dzo się przy -
dał). Po na bra niu sił, ru szy li śmy da lej, po dzi wia jąc ko lej no
Pa łac Ma ryj ski, po wstały w XVII wie ku wg pro jek tu Rar trel -
le go – obec nie sie dzi ba Pre zy den ta Ukra iny, pięk ny gmach
Ope ry Na ro do wej Ukra iny im. Ta ra sa Szew czen ki, wznie -
sio ny w du chu fran cu skie go re ne san su, czer wo ny gmach
Ki jow skie go Na ro do we go Uni wer sy te tu im. Ta ra sa Szew -
czen ki. Za trzy mu je my się przy fon tan nie Sam so na (1748-
1749, od no wio na w 1982 r.), przy po mni ku św. Ol gi, pierw -
szej zna nej w Ru si Ki jow skiej chrze ści jan ki oraz św. An drze -
ja Apo sto ła i św. św. Cy ry la i Me to de go. Po mnik od bu do wa -
no do pie ro w 1996 r. (po okre sie wdra ża nia ide olo gii pro le -
ta ria tu). Ko lej ką szy no wo-li no wą wjeż dża my na wzgó rze, z
któ re go po dzi wia my urze ka ją cą pa no ra mę Ki jo wa, u pod nó -
ża wznie sie nia oglą da my Po mnik Chrzci cie la Ru si św. Wło -

Dzwonnica przed soborem św. Zofii.
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WYCIECZKA

dzi mie rza. Przed dal szym zwie dza niem ksiądz To biasz za -
pra sza nas na od po czy nek przy fi li żan ce bar dzo do brej ka -
wy w sym pa tycz nej ka wia ren ce na po wie trzu (Temperatura
+ 28 C). Dzię ki te mu, że prze miesz cza li śmy się sa mo cho -
dem księ dza To bia sza, prze by cie od le gło ści po mię dzy zwie -
dza ny mi obiek ta mi trwa ło krót ko, dla te go też w cią gu jed -
ne go dnia ksiądz To biasz mógł po ka zać nam bar dzo du żo.
Ko lej ny obiekt – je dy ny dwo rzec ko le jo wy w ogrom nym Ki -
jo wie ro bi na nas du że wra że nie. Wy po sa żo ny bar dzo no wo -
cze śnie, w cią gu jed ne go dnia prze wi ja się przez ten naj -
więk szy wę zeł ko le jo we go ru chu pa sa żer skie go bar dzo du -
żo osób. Kil ka hal z kil ku dzie się cio ma sta no wi ska mi ka so -
wy mi, ogrom ne po cze kal nie po dzie lo ne na kla sy, pię tro we
wyj ścia na pe ro ny oraz ca łe za ple cze so cjal ne spra wia ją wra -
że nie wy dzie lo ne go, do brze zor ga ni zo wa ne go mia sta.
Zwień cze niem po by tu w Ki jo wie był spa cer cen tral ną uli cą
mia sta Chresz cza tyk, przy któ rej znaj du je się cen trum ad -
mi ni stra cyj ne i biz ne so we oraz ulu bio ne miej sce od po czyn -
ku miesz kań ców Ki jo wa. Roz świe tlo ny ka ska dą fon tann i
znaj du ją cą się tu wspa nia łą Ko lum ną Po mni ka Nie pod le gło -
ści Ukra iny plac – Maj dan Nie pod le gło ści wy wie ra ogrom -
ne wra że nie wie czo rem i w no cy. Tu na Chresz cza ty ku i na
Maj da nie w nie da le kiej prze szło ści wzię ły po czą tek zmia ny
po li tycz ne na Ukra inie. Oszo ło mie ni wra że nia mi oko ło
godz. 23 wra ca my z tej pięk nej sto li cy Ukra iny do Ber dy czo -
wa na noc leg. 

Ko lej ny dzień po by tu – nie dzie la. Na Ukra inie świę -
to wa nie Bo że go Cia ła. Dzię ki uprzej mo ści oj ca Be ne dyk ta
Kro ka ma my moż li wość uczest nic twa we Mszy świę tej we
wsi Goz da wa, gdzie pro bosz czem jest oj ciec Be ne dykt. Spo -
tka nie z ludź mi, z tej pa ra fii uczest ni czą cy mi we Mszy świę -
tej oraz w pro ce sji Bo że go Cia ła, któ rą pro wa dził oj ciec Be -
ne dykt, spo wo do wa ło, że zro zu mia łam ja ką ogrom ną pra cę
wło żo no, aby w tej miej sco wo ści ka to li cy mie li swój ko ściół,
w któ rym mo gą mo dlić się zgod nie ze swo ją wia rą.

Bar dzo wzru szy ła nas mo dli twa zgro ma dzo nych
wier nych, któ rzy śpie wa jąc bez or ga nów, śpie wa li ca łą du -
szą. Ta ka mo dli twa na pew no bę dzie wy słu cha na przez Bo -
ga. Po byt we wsi Goz da wa był ostat nim miej scem, któ re da -
ne by ło nam zo ba czyć pod czas na sze go po by tu na Ukra inie.
Wszyst ko to za wdzię cza my wspa nia łe mu księ dzu To bia szo -
wi, któ ry po świę cił swój cen ny czas, aby śmy mo gły po znać
i zo ba czyć nie po wta rzal ny i nie zwy kły kli mat ber dy czow -

sko-ki jow ski. Jesz cze tyl ko ostat ni bar dzo smacz ny obiad u
prze mi łej p. Ha li ny, gdzie by ły śmy za kwa te ro wa ne, i uda je -
my się na dwo rzec w Ber dy czo wie, od pro wa dzo ne przez
księ dza To bia sza, któ re mu ser decz nie dzię ku jąc, go rą co za -
pra sza my go do Gdań ska.

Sta ni sła wa Ma ria Bar tel

Autorka artykułu przed cudownym obrazem Matki Bożej
Berdyczowskiej



GŁOS BRATA NR 4(28)2006                                                          17

WAKACJE ‘2006 I PIELGRZYMKA ROWEROWA
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PRACE BUDOWLANE
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PRACE BUDOWLANE
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Papie¿ w Bawarii
SZCZYPTA NIEMIECKIEGO

Prymicje ks. Waldemara Waluka
Z ŻYCIA PARAFII

Wer glaubt ist nie allein.   
Kto wierzy, nigdy nie jest sam.

wer – kto ;
glaubt – wierzy; er glaubt – on wierzy; 3 osoba liczby 

pojedynczej czasu teraźniejszego od glauben – 
wierzyć;                     

ist (czytaj yst) – jest; er ist – on jest; 3 osoba liczby 
pojedynczej czasu teraźniejszego od sein (czytaj 
zajn) – być;

nie (czytaj n-i) – nigdy;
allein (czytaj alajn) – sam.

Jest to mot to Piel grzym ki Oj ca Świę te go Be ne dyk ta
XVI do Ba wa rii, któ ra od by ła się w dniach od 9 do 14
wrze śnia 2006 r. 

9 IX pa pież przy był do Mo na chium, gdzie na stęp ne go dnia
od pra wił uro czy stą Mszę św. na  te re nach wy sta wo wych.
Trze cie go dnia od wie dził mia sta swo jej mło do ści Altötting
i Marktl am Inn. W na stęp nym dniu prze by wał w Ra ty zbo -
nie. W pią tym dniu po by tu w Niem czech pa pież na wie dził
grób ro dzi ców i sio stry. 14 IX Oj ciec Świę ty z Fry zyn gi od -
le ciał do Wa ty ka nu.

Opracował Dariusz Waśniewski

Ks. Wal de mar ze swo im no wym ks. pro bosz czem An drze jem Ko -
so wi czem przy ma kie cie powstającego ko ścio ła pw. św. Fau sty -
ny Ko wal skiej w Rot man ce k. Prusz cza Gdań skie go, gdzie obec -
nie pra cu je. 19.09.2006 r.

Msza św. prymicyjna w naszej parafii.

Po prymicjach w drogę z Głosem Brata.
Na zdjęciu ks. proboszcz Wiesław Wiśniewski z Matemblewa, nasz ks.
proboszcz Grzegorz, ks. Waldemar i ks. Janusz.
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WIERSZE

“  ...pęknięty krąg...”
...pęknięty krąg 
szczelina niepostrzegalna 
życie
cieniutką strugą
umyka
łzy...
– stańmy
wszyscy razem
wzmocnijmy krąg
mocą modlitwy
złączonych rąk...

“...JEST ...”
...szedł zmęczony
życiem 
zawiedziony tokiem 
spraw
poczuł samotność
ujrzał w zwątpieniu
most
i
jak przez mgłę
przebłyskujące Światło
na drugim brzegu... 
utykając nadal
szedł...
nagle
poczuł Moc modlitwy...
uniesiony
na Miłości ramionach
powrócił.
Jest.

Gdańsk, 2006 r.
Renata Zamorska

Ongiś

Powtarzał się sen o wolności
Żarliwy umysł wołał o czyn
Skrzydła czasu
Obudziły uśpione emocje
Prysły stracone złudzenia
Nierozerwalna więź 
Piękna swobodą działania 
Wiodła osobliwym szlakiem
Ku prawdzie
Sierpniowe Dzieło
Ożywiło posępne lica 
Zawitała niezależność
Dziś
Mądre myśli nieco rozwiane
Przycichła odpowiedzialność 
A bieda pyta: dlaczego?

31.08.2006 r. 
Gabriela Brońska

Dzięki ...

Dojrzałą wiosną
Magiczna Moc 
Idzie spacerem
Wspólnota wiary
Łączy serca
Nieśmiałe słońce
Podąża kwiecistym szlakiem 
Odświętne okna, barwne ołtarze
Kobierce utkane różami 
Niepowtarzalne Święto Miłości
Dziękuję, Boże ...

15.06.2006 r.
Gabriela Brońska 
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WAKACJE ‘2006 

Siedem rajdów

W mie sią cach wa ka cyj nych moż na by ło usły szeć w nie dzie -
le ogło sze nia pa ra fial ne za czy na ją ce się od słów: 
„Za pra sza my mło dzież na rajd…”
Mi mo że ogło szeń by ło 8, od by ło się ta kich raj dów 7. 

Oto ich da ty i miej sca, któ re od wie dzi li śmy, i licz ba
uczestniczących, podana w na wia sie:

1.  27 VI 2006 – HEL (17),
2.  4 VII 2006 – WY SPA SO BIE SZEW SKA (10),
3.  11 VII 2006 – KRZESZ NA, WIE ŻY CA (9),
4.  18 VII 2006 – PUCK, SWA RZE WO, WŁA DY SŁA WO WO     

(10),
5.  25 VII 2006 – CHMIEL NO, KAR TU ZY (5),
6.  1 VIII 2006 – MI KO SZE WO (6),
7.  24 VIII 2006 – KO ŚCIÓŁ KRÓ LO WEJ RÓ ŻAŃ CA ŚWIĘ-   

TE GO NA PRZY MO RZU, SO POT (8).

Jak by ło?
Spy taj tych, którzy by li, zo bacz zdję cia w „Kro ni ce” w bi blio -
te ce. Pan Bóg czu wał nad na mi wszyst ki mi. Po dró żo wa li -
śmy ko le ją, bu sem, au to bu sem, pro mem, stat kiem, tram wa -
jem, pły wa li śmy i ma sze ro wa li śmy.
By ły też chwi le za trzy mań i mo dli twy, a tak że czas na lo dy. 
Dzię ki Bo żej Opatrz no ści każ dy rajd za koń czył się szczę śli -
wie i każ dy wra cał do do mu we wła ści wym so bie na stro ju,
czę sto nie co zmę czo ny.
Ilu by ło wszyst kich uczest ni ków i ile ra zy wy bra li śmy się
w dro gę?
9 osób by ło tyl ko raz, a 20 po dwa i wię cej ra zy. Rajd Wej he -
ro wo – Zby cho wo – Ru mia (8 VIII 2006) nie od był się, gdyż
nie by ło za in te re so wa nia tą tra są.
Na jednym z rajdów ułożyliśmy przysłowie „nie ruszaj liny
bez przyczyny”. Kto był, to wie, co to znaczy.
Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy wzię li udział w raj dach, za do -
brą at mos fe rę i od po wie dzial ność za sie bie i in nych.

ks. Tadeusz Polak

4

1

7
2

6
5

3
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BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Co to jest ta „Kro ni ka”?

Jest to al bum, w któ rym umiesz czo ne są zdję cia róż ne go po -
cho dze nia, do ty czą ce wy da rzeń pa ra fial nych, ale czę sto bez
za cho wa nia chro no lo gii. Są tam tak że zdję cia za chę ca ją ce
do pew nych prze my śleń, np.: co to zna czy „Otwórz cie drzwi
Chry stu so wi”, „czy masz sza cu nek dla Krzy ża, dla barw
narodowych, dla ojczyzny?”, „a mo że by tak bar dziej za an -
ga żo wać się w dzie ło ewan ge li za cji?”, „czy Kościół
potrzebuje szalup, lin i kół ratunkowych?”

W „Kro ni ce” mo że my zna leźć rów nież tek sty pi sa -
ne i pod pi sy uczest ni ków nie któ rych wy da rzeń, tu za cho wa -
na jest chro no lo gia.

Pierw sza da ta z pod pi sa mi uczest ni ków to
21.11.2004 r. Od by ło się wte dy spo tka nie po świę co ne księ -
dzu Je rze mu Po pie łusz ce.

Za chę cam do obej rze nia tej nie co ory gi nal nej „Kro -
ni ki” i oso bi stych prze my śleń.

Ks. Ta de usz

Kronika
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Obóz ¿eglarski “Szansa”, Siemiany 2006 r.
WAKACJE 

Dnia 01.07.2006 r., po dłu gich po szu ki wa niach, za je cha li -
śmy pod obo zo wi sko nie da le ko Sie mian, nad je zio rem Je -
zio rak. Po ustaleniu za kwa te ro wa nia uda li śmy się do na -
szych na mio tów. Aku rat wy padł nam sza łas nr 1 w są siedz -
twie ka dry obo zu. We wnę trzu sta ły na sze „ło ża”, skrom ne
pry cze skła da ne jak scy zo ry ki. Spa nie nie za po wia da ło się
naj wy god niej. Ale mniej sza z tym, je ste śmy ju do ka mi i „spa -
nie na sia nie” nie bę dzie się umy wa ło do cią głych upad ków
i ude rzeń o ma tę. Po szczę ści ło nam się, bo do sta li śmy do
na mio tu re gał na tor by. 

Po roz lo ko wa niu uda li śmy się na plac ape lo wy, aby
po znać za sa dy pa nu ją ce na obo zie. Na ape lu po zna li śmy na -
szą ka drę. Każ dy z nich po sia dał in ne pseu do, po ma ga ło
ono w za pa mię ty wa niu i zwra ca niu się do po szcze gól nych
osób.

Na początku każ dy mu siał po ka zać, jak pły wa i jak
za cho wu je się w głę bo kiej wo dzie, co przy da je się w ak cji
ra tun ko wej. Oczy wi ście, test był prze pro wa dza ny pod
okiem ra tow ni ków. Z ką pie li ska po szli śmy do por tu w ce lu
za po zna nia się z osprzę tem ża gló wek. Do stęp ne by ły ża -
glów ki ome gi i jach ty ka bi no we. Na koń cu kei dum nie sta -
ła dwu masz to wa ża glów ka ty pu D -Z (DeZ e ta). Po pre zen ta -
cji uda li śmy się na skrom ną ko la cję. 

Ko lej ne dni spę dzi li śmy na pły wa niach szko le nio -
wych i wy kła dach teo re tycz nych. Mi mo spar tań skich wa -
run ków i wcze snej po bud ki, wsta wa li śmy wy po czę ci. Od po -
czy nek był bar dzo istot ny. 

Prócz że glar skich wra żeń, ka dra or ga ni zo wa ła nam
do dat ko we roz ryw ki. Na le ża ła do nich noc na gra „świe tlik”.
Po le ga ła ona na zła pa niu in struk to ra wy po sa żo ne go w la tar -
kę. Za zła pa nie „świe tli ka” otrzy my wało się punkt. Za ba wa
po le ga ła na bra ku la tar ki w ciem nym le sie. Dzię ki te mu
„świe tli ki” nas nie wi dzia ły, a my by li śmy po dra pa ni
przez ma li ny. Ko lej nym pro gra mo wym wy jąt kiem był
bieg na orien ta cję. 

W każ dej wol nej chwi li do dys po zy cji mie li śmy
miej sco we ką pie li sko. Do mi łych chwil od świe że nia na le ża -
ły też prak tycz ne za ję cia z ra tow nic twa wod ne go, kie dy to
wska ki wa li śmy do je zio ra w ka mi zel kach ra tun ko wych na
sa mym je go środ ku. 

Po wie lu te go i in ne go ty pu przy go to wa niach wy ru -
szy li śmy w rejs. Pierw sze go dnia wie czo rem po go da by ła
bez wietrz na. Ozna cza ło to ko niecz ność pa ga jo wa nia (wio -
sło wa nia) do koń ca za pla no wa ne go eta pu. No co wa li śmy
pod roz wie szo ną płach tą. In ni skom bi no wa li na mio ty, spa li
w ka bi nach jach tów lub pod go łym nie bem na lą dzie bądź w
ża glów kach. Przy go to wy wa niem śnia dań i ko la cji zaj mo wa -
li się wy zna cze ni przez za ło gę dru dzy ofi ce ro wie. Spra wą
obia dów za ję ła się na sza sto łów ka, pod jeż dża jąc na każ dy
obia do wy po stój z go to wym po sił kiem. Po ca ło dzien nym
wy sił ku na świe żym po wie trzu i zmia nie ja dło spi su obia dy
zni ka ły szyb ciej. 

Dru gie go dnia wiatr po wiał moc niej, po zwa la jąc na
po rząd ne że glo wa nie, a słoń ce jak każ de go dnia grza ło nie -
mi ło sier nie. Nie ste ty wie czor na flau ta nie po zwo li ła na przy -
że glo wa nie do sa mej Iła wy. Po noc le gu wy ru szy li śmy da lej
i do bi li śmy do iław skie go na brze ża. Tam za ist nia ła oka zja
do kon tak tu z cy wi li za cją. Kto żyw, wy ru szył coś zjeść czy
też ku pić. 

Po wy pa dzie na mia sto, chwi la na prze łknię cie
obia du, i w dro gę... Nie tak szyb ko. Za raz za Iła wą zła pa ła
nas flau ta. Na pa ga jach da le ko by śmy nie po pły nę li. Je dy nie
dwa jach ty wy po sa żo ne w sil nik i DeZ e ta z czte re ma du ży -
mi wio sła mi zdą ży łyby do pły nąć do Sie mian przed zmro -
kiem. W tej sy tu acji po wią za no jach ty w dwie ko lum ny i za -
czę to ho lo wać. Dwa ki lo me try przed ce lem po wiał nam w
twa rze sil ny wiatr. Nie po zo sta ło nam nic in ne go, jak wspo -
móc le d wo cią gną cy nas sil nik pa ga ja mi. W ten spo sób do -
pły nę li śmy do ma cie rzy ste go por tu. 

Oprócz uczest ni ków z wie lu re gio nów Pol ski, w
obo zie że glar skim „Szan sa” bra ła udział mło dzież nie peł no -
spraw na w wie ku od 13 do 17 lat wraz z wo lon ta riu sza mi.
My ślę, że to do bre ser ce in struk to rów i do bry krok „Szan -
sy” w tę stro nę, aby zin te gro wać się i umi lić, uroz ma icić ży -
cie oso bom cier pią cym na Ze spół Dow na.

Pierw szy raz w ży ciu by li śmy na ta kim obo zie i
spodo ba ła nam się ta for ma wy po czyn ku. Wra ca jąc z obo zu
wzię li śmy ze so bą mi łe wspo mnie nia. Z wiel ką chę cią po je -
dzie my na przy szło rocz ny obóz „Szan sa”.

Mi ko łaj i Bar tło miej Stan kie wi czo wie
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Wyjazd do Ostrowa
W cza sie wa ka cji wy jeż dża łam w kil ka miejsc, ale naj bar -
dziej bę dę pa mię ta ła wy jazd zor ga ni zo wa ny przez naszą
parafię od 4 do11.08.2006 r. do Ostro wa k. Kar wi. Na szy mi
opie ku na mi by li: s. Ber nar da, s. Mi cha ela, ks. Piotr Sa sin
i kle ryk Staś Pa mu ła. Ostro wo to ma ła miej sco wość znaj du -
ją ca się nad otwar tym mo rzem. Tam też czę sto cho dzi li śmy
na dłu gie spa ce ry, a z pia sku ro bi li śmy fan ta stycz ne zam ki.
Czas był do brze zor ga ni zo wa ny. Cho dzi li śmy na ba sen.
Mie li śmy rów nież dys ko te ki, na których kró la mi ba lu zo sta -
li Mo ni ka So cha i Oskar Lan ge. Wy ru sza li śmy tak że na wy -
ciecz ki. To by ły przy jem no ści, ale mie li śmy też obo wiąz ki.
Do nich na le ża ło: zmy wa nie, sprzą ta nie i na kry wa nie do sto -
łu – ale nikt na to nie na rze kał.
Po przy jeź dzie na miej sce zo sta li śmy po dzie le ni na gru py.
Każ da gru pa wy my śli ła na zwę dla sie bie, pio sen kę i swo je

lo go. Na sza gru pa na zy wa ła się „10 od lo to wych gwiaz dek”,
dru ga to „zwie rza ki -mi sia ki”, a trze cia „kró licz ki”. Przez ca -
ły ty dzień do po koi przy cho dzi ła ko mi sja i spraw dza ła po -
rzą dek, za któ ry do sta wa li śmy punk ty. Punk ty zbie ra li śmy
tak że za punk tu al ność i ak tyw ność. Wie czo rem dzień
przed wy jaz dem do do mu, ze bra li śmy się u nas w po ko ju,
aby pod su mo wać ca łość wy jaz du. Każ dy uczest nik do stał
na gro dy i dy plom.

Wy jazd bar dzo mi się po do bał. Po zna łam no we ko -
le żan ki i ko le gów. Zwie dzi łam cie ka we miej sca. Pły nę łam
stat kiem. By ło su per i za rok, jak bę dzie or ga ni zo wa ny ta ki
wy jazd, to na pew no po ja dę.

Klau dia Wę grzy now ska
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WY BRA LI ŚMY SIĘ RA ZU PEW NE GO NA SPŁYW KA JA -
KO WY.

Pa ra fial na wy pra wa ka ja ko wa roz po czę ła się w so bo tę 26
sierpnia 2006 r. W ten desz czo wy i po chmur ny dzień spo -
tka li śmy się przed pa ra fial ną ple ba nią, aby roz po cząć na szą
przy go dę. Na twa rzach uczest ni ków by ło wi dać ra dość z
roz po czy na ją ce go się spły wu, ale i prze ra że nie, i nie pew -
ność, bo prze cież wy bie ra li śmy się w nie ła twą i peł ną trud -
nych od cin ków tra sę rze ki Łu pa wy, na do miar wszyst kie go
po go da nie za po wia da ła się naj le piej. W ta kich na stro jach
za pa ko wa li śmy wszyst kie ba ga że, je dze nie i kuch nię po lo -
wą, mu szę przy znać, że by ło te go ca łe mnó stwo, gdyż by ło
nas aż pięt na ścio ro, a je cha li śmy na sześć dni. Po ba ga żach
sa mi ulo ko wa li śmy się w fo te lach sa mo cho du i wy ru szy li -
śmy. Po dróż prze bie ga ła spo koj nie, a co naj waż niej sze wy -
prze dzi li śmy nie cie ka wą po go dę i w miej scu na sze go
startu, tuż nad je zio rem Ja sień, nie spa dła już ani jed na kro -
pla desz czu. W umó wio nym miej scu spo tka li śmy się z na -
szym do staw cą ka ja ków i wy pły nę li śmy na spo koj ną po -
wierzch nię je zio ra. Etap je zior ny prze pły nę li śmy spo koj -
nym re kre acyj nym tem pem, w tym cza sie zdą ży li śmy do sto -
so wać tę po wio sło wa nia do na szych part ne rów i oswo ić się
z ka ja kiem, uła twie niem by ło to, iż te go dnia nie za bie ra li -
śmy ba ga żu, po nie waż po je chał sa mo cho dem w miej sce
noc le gu. Do pły nę li śmy do rze ki. W swo im gór nym bie gu
Łu pa wa spły wa z im pe tem mię dzy po ro śnię ty m bu ko wym
la sem wzgó rza mi, więc tu taj za czął się dla nas praw dzi wy
test spraw no ścio wy i kon dy cyj ny, wio sło wa li śmy, ile sił w
rę kach, aby w koń cu wpły nąć na spo koj ny frag ment rze ki,
któ rym do pły nę li śmy do na sze go miej sca noc le go we go. Po
zje dze niu kieł ba sek upie czo nych na ogni sku, chwi lę po śpie -
wa li śmy i uda li śmy się na za słu żo ny od po czy nek, przed jak
się póź niej oka za ło, naj trud niej szym dniem. 

Nie dzie lę za czę li śmy od wspól nej Mszy świę tej od -
pra wio nej na ło nie na tu ry. Po mo dli twie zje dli śmy śnia da nie
i żwa wym kro kiem po szli śmy za pa ko wać na sze ka ja ki. W
ob ła do wa nych i cięż kich ka ja kach wpły nę li śmy na bar dzo
wart ki frag ment rze ki, na po cząt ku mu sie li śmy od no wa
uczyć się ma new ro wać ka ja kiem, w koń cu obciążony za cho -
wu je się nie co ina czej. Bar dziej do świad cze ni ka ja ka rze po -
pły nę li przo dem, aby prze cie rać szlak. W na szych gło wach
co ja kiś czas roz brzmie wa ły sło wa czy ta ne go wczo raj prze -
wod ni ka: „w tym miej scu rze ki koń czą się żar ty”. Zresz tą
tym po dob ne frag men ty po ja wia ły się nie jed no krot nie w na -
szym prze wod ni ku, a szcze gól nie gę sto na stro nach do ty -
czą cych dnia dzi siej sze go. Prze wod nik nie my lił się, fak -
tycz nie od ci nek, któ rym pły nę li śmy, był bar dzo trud ny. Co
chwi lę trze ba by ło prze chy lać wio sło to w jed ną, to w dru gą
stro nę, aby omi nąć wy sta ją ce z wo dy ostre ka mie nie i kło -
dy. Nie jed no krot nie wy cho dzi li śmy z ka ja ków i prze cią ga li -
śmy je po nad po wa lo ny mi drze wa mi, któ re sku tecz nie za -
gra dza ły dro gę. Po tych trud nych chwi lach, zmę cze ni i
prze mo cze ni, wpły nę li śmy na krót ki, spo koj ny, a co naj waż -
niej sze koń co wy od ci nek dnia. Do pły nę li śmy do obo zo wi -

ska i znów na mio ty, ko la cja, śpiew i su sze nie ubrań. A na -
stęp nie upra gnio ny sen. 

Po nie dzia łek spre zen to wał nam wy mu szo ny od po -
czy nek spo wo do wa ny desz czem. Dzień spę dzi li śmy pi jąc
go rą cą her ba tę i gra jąc w gry to wa rzy skie oraz wspo mi na -
jąc po przed nie dni i eta py, na któ rych „żar tów nie by ło”.
Nie ste ty, we wto rek mu sie li śmy po że gnać część na szej eki -
py, nie wszy scy mie li ta kie szczę ście i mo gli mieć tak dłu gi
urlop, aby być na ca łym spły wie. Po po że gna niu wpły nę li -
śmy na rze kę. Etap za po wia dał się na sto sun ko wo ła twy i
przy jem ny, bo za le d wie kil ku na stoki lo me tro wy, ale po go da
nie po zwo li ła nam na zbyt ni re laks i ze sła ła nam deszcz, cie -
ka we, czy to przez pro ro cze śpie wy pio se nek ty pu „ze ślij
deszcz” i „na je zio rze wiel ka bu rza”, czy je dy nie tak mia ło
być, aby na dłu go za pa mię tać tę przy go dę. Mo krzy, ale
uśmiech nię ci do pły nę li śmy do miej sco wo ści Łe bień, gdzie
prze no co wa li śmy na te re nie tu tej szej elek trow ni wod nej,
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my spa li śmy w na mio tach, a na sze mo kre rze czy su szy ły się
w cie płym i su chym po miesz cze niu elek trow ni. Wszyst ko
to dzię ki uprzej me mu pra cow ni ko wi, któ ry nie dość, że
udo stęp nił nam po miesz cze nie, to jesz cze ubo ga cił nas cie -
ka wy mi opo wie ścia mi o miej sco wo ści, w któ rej się za trzy -
ma li śmy.

Śro da, jak się oka za ło, to ostat ni dzień na sze go
spły wu. Ra nek wpraw dzie był bez desz czo wy, ale gdy tyl ko
zdą ży li śmy wejść do ka ja ków, roz pa da ło się na do bre. Pły -
nę li śmy w stru gach desz czu, a etap da wał o so bie znać, na
szczę ście my umie li śmy wy ko rzy stać na sze umie jęt no ści
na by te wcze śniej, aby bez piecz nie do pły nąć do Dam na,

skąd kie row cy sa mo cho dów z na szymi ka ja kami po je cha li
wraz z wła ści cie lem sprzę tu do miej sco wo ści star to wej. My
w tym cza sie zje dli śmy prze pysz ną fa sol kę po bre toń sku i
roz po czę li śmy pa ko wa nie. Gdy skoń czy li śmy układ nie
ubrań w ple ca kach, księ ża wró ci li sa mo cho da mi, a my za pa -
ko wa li śmy się i przy by li śmy póź nym wie czo rem na gdań -
skie Przy mo rze. My ślę, że wszy scy wspo mi na my ten wy -
jazd ja ko pe łen atrak cji i wra żeń. A cie bie, dro gi czy tel ni ku
na sze go „Gło su Bra ta”, za chę ca my, abyś po je chał z na mi za
rok. 

Bar tosz Kan ka

Dawno nie pisałem, ale czasami brak czasu, czasami brak
siły, bo człowiek zmęczony i ma wiele innych obowiązków.
Właśnie wróciłem z terenu, gdzie przebywałem 3 dni,
odprawiając 12 Mszy św., przemierzając 700 km. Obszar
mojej parafii to 14 500 km kwadratowych. Pewnie jak cała
diecezja w Polsce. W obecnym czasie pokonuje się drogi
bardzo uciążliwie, gdyż jest czas bezdeszczowy. Od
kwietnia nie spadła tutaj kropla deszczu. Drogi nie mają
asfaltu, więc po przejeździe unoszą się kłęby kurzu, który
wchodzi wszędzie. Po skończonym dniu, gdy nie ma
możliwości kąpieli, człowiek wygląda jak rajdowiec
pustynny. Dziś miałem przygodę na drodze głównej
łączącej Cuiaba z Senterem. Drogę blokowali Indianie
protestując przeciwko budowie asfaltu. Nie chcą, aby się
niszczyło naturę poprzez zakrywanie ziemi. Kilka godzin
samochody czekały na uwolnienie drogi. Na terenie mojej
parafii mam trzy wioski indiańskie. Do jednej z
nich można dojechać samochodem, ale
pozostałe dwie mają łączność tylko małym
samolotem. Tam nie ma dróg. Czasami ich
odwiedzam choć wiekszość z nich to
ewangelicy. Nie ma to jednak znaczenia tutaj
pomiędzy chrześcijanami. Rozmawiamy i
uczymy się wzajemnie. Na blokadzie niektórzy z
nich rozpoznali mnie, więc miałem szczęście i
nie czekałem na możliwość przejazdu, ale
mogłem jechać dalej. Padre, nosso padre –
krzyczeli i kazali się innym rozstąpić.
Kontynułowałem więc moją wizytę we
wspólnotach.

Mam 15 kaplic, do których dojeżdżam
raz w miesiącu. Czasami cześciej, gdy
organizowana jest festa.  W ostatnim miesiącu
przygotowujemy się do budowy nowego

kościółka w dzielnicy bardzo biednej, ale wiernej.
Spontanicznie ludzie wybrali patrona wspólnoty papieża
Jana Pawła II. Chyba będzie to pierwsza kaplica w Brazylii
pod wezwaniem Jana Pawła II. Wykonałem wielkie zdjęcie
Ojca Świętego i teraz czeka na umieszczenie w kościele.
Czekamy na pomoc. Wspólnota nie jest w stanie
wybudować nawet baraku, ale z pomocą i protekcją Sługi
Bożego, którym jest bez watpliwości u tutejszych ludzi Jan
Paweł II, uda nam sie odprawić pierwszą Mszę w nowej
światyni już 16 października. Świątynia to brzmi wzniośle i
pewnie w Polsce jest rozumiana jak Licheń czy Łagiewniki.
Tu świątynią jest też barak drewniany o wymiarach 6 na 4
m,  gdzie przebywa Nasz Pan. 

Gorąco pozdrawiam wszytkich, prosząc o modlitwę
o siłę w pracy misyjnej. 

padre Dominik
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Spotkanie z misjonarzem
Pierw szym go ściem Klu bu Sied miu Sza lup był ksiądz Ja cek
Ossow ski, nasz pa ra fia nin pra cu ją cy w Ka me ru nie. Ksiądz
Ta de usz Po lak, ja ko go spo darz spo tka nia, po sta no wił wpro -
wa dzić uczest ni ków w afry kań skie kli ma ty i przy niósł na -
miast kę sma ków spo ty ka nych na co dzień w Ka me ru nie,
oczy wi ście w nie co eu ro pej skiej wer sji, tzn. su szo ne ba na -
ny, ana na sy, pa pa je i orzesz ki. 

Po krót kiej „se sji fo to gra ficz nej” ks. Ja cek roz po -
czął swo ją opo wieść o afry kań skim ży ciu mi sjo na rza.

PRA CA
Po le dzia łal no ści mi syj nej ks. Jac ka to 17 wio sek, w któ rych
jest 15 ka plic, a lu dzie z trze ch plemion o eg zo tycz nie
brzmią cych na zwach: Ku na bem be, Won-Won i Pig me je Ba -
ka, posługują sie własnymi jezykami. I choć od bar dzo wie -
lu lat ję zy kiem urzę do wym w tej czę ści Ka me ru nu jest ję zyk
fran cu ski, to ze star szy mi oso ba mi ks. Ja cek mo że po roz -
ma wiać al bo w ich ję zy ku, al bo za po śred nic twem tłu ma cza.

W nie dzie le ks. Ja cek od pra wia dwie Msze św.,
pierw szą o 7.30 w mi syj nej ka pli cy (ko ście le,) a dru gą w jed -
nej z pa ra fial nych wio sek. Msza afry kań ska jest peł na mu zy -
ki: chór wier nych śpie wa, in ni gra ją na tra dy cyj nych in stru -
men tach i nie ża łu ją cza su na wiel bie nie Pa na, bo Eu cha ry -
stia trwa od 2 do 2,5 go dzi ny.

W związ ku z tym, że pa ra fia jest bar dzo roz le gła,
nie ma ta kiej moż li wo ści, aby ka płan do tarł do wszyst kich w
nie dzie lę z Eu cha ry stią. Ks. Ja cek sta ra się od wie dzić każ dą
wspól no tę raz w mie sią cu, aby spo wia dać, od pra wić Mszę
świę tą i roz ma wiać ludź mi.

FI NAN SE I PRO BLE MY 
Szko ła w Ka me ru nie jest płat na. Ro dzi ce mu szą za -

pła cić za mun du rek i wy praw kę szkol ną rów no war tość ok.
25€. Ta ka su ma sta no wi ogrom ne ob cią że nie dla do mo we -
go bu dże tu, bio rąc pod uwa gę, że więk szość pa ra fian księ -
dza to rol ni cy, ży ją cy z upra wy ka kao, a je den ki lo gram ka -
kao kosz tu je za le d wie 1€!!!

Mi sja utrzy mu je się z upra wy ka kao, ba na nów,
orzesz ków ara chi do wych, a tak że z po mo cy Po la ków. 

Ks. Ja cek pod kre ślił ogrom ne za an ga żo wa nie ks.
Ta de usza w zbie ra nie fun du szy na dzie ło mi syj ne, a tak że
ofiar ność na szych pa ra fian. 

WSPÓŁ CZE SNA TECH NI KA NA MI SJI
Mi sja po sia da od 1993 ro ku, czy li z cza su kie dy na mi sji pra -
co wał ks. Ta de usz, wła sny agre gat prą do twór czy, któ ry w
tym ro ku zo sta nie wy mie nio ny na no wy (no ta be ne dzię ki
ofia rom wier nych na szej pa ra fii), ba te rie sło necz ne, z któ -
rych ener gia da je świa tło, a tak że po zwa la ks. Jac ko wi na
pra cę z lap to pem, na któ rym two rzy pod ręcz ni ki i książ ki
dla swo ich pa ra fian.

Spotkanie z parafianami zrelacjonowała Anna Ciach Ks. Jacek Ossowski z rodzicami w dniu powrotu do Kamerunu

Ks. Jacek Ossowski z obrazami, z którymi wybiera się do
Kamerunu.

Ks. Jacek Ossowski na spotkaniu z młodzieżą w bibliotece
parafialnej
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Pytania o Karola Wojty³ê – ci¹g dalszy

CZY WIESZ, ŻE...

Od po wiedź:

Ks. Ka rol Woj ty ła mia no wa ny zo stał bi sku pem ty tu lar nym
diecezji Ombi i su fra ga nem ar chi die ce zji kra kow skiej przez
Pa pie ża Piu sa XII bul lą z dnia 4 lip ca 1958 r. No mi na cję
na no we go bi sku pa przy wiózł z Rzy mu ks. pra łat Bo le sław Fi -
li piak, póź niej szy kar dy nał, wów czas emi sa riusz Pry ma sa.
O no mi na cji na bi sku pa do wie dział się bę dąc na obo zie ka ja -
ko wym w Świę tej Lip ce. Kon se kra cja od by ła się w nie dzie -
lę 28 wrze śnia 1958 r. w ba zy li ce ka te dral nej na Wa we lu.
Kon se kra to rem księ dza Woj ty ły był ar cy bi skup Eu ge niusz
Ba ziak, me tro po li ta lwow ski i ad mi ni stra tor ar chi die ce zji kra -
kow skiej. Współ kon se kra to ra mi by li: bp Franciszek Jop – or -
dy na riusz diecezji opo lskiej, i bp Bo le sław Ko mi nek z Wro -
cła wia. Na przy ję ciu z oka zji kon se kra cji to ast wy gło sił prof.
A. Ve tu la ni. Bi skup Ka rol Woj ty ła zo stał bi sku pem po moc ni -
czym ar cy bi sku pa kra kow skie go Eu ge niu sza Ba zia ka i naj -
młod szym człon kiem Epi sko pa tu.

No wy bi skup przy jął za de wi zę sło wa świę te go Lu dwi ka Ma -
rii Grignon de Mon fort:

W książ ce „Dar i ta jem ni ca” Jan Pa weł II pi sze, że „To tus
Tu us” bie rze po czą tek od św. Lu dwi ka Ma rii Grignon de
Mon fort. (Świę ty Lu dwik Ma ria Gri gnon de Mon fort na pi -
sał dzie ło pt. „Trak tat o do sko na łym na bo żeń stwie
do NMP”, któ re czy ta ne by ło przez Ka ro la Woj ty łę – ro bot -
ni ka So lvay’u „tam i z po wro tem”.)

„To tus Tu us” jest wła ści wie skró tem peł niej szej
for mu ły za wie rze nia Mat ce Bo żej, któ ra brzmi: „To tus Tu us
ego sum et omnia mea Tua sunt. Ac ci pio Te in mea omnia.
Pra ebe mi hi cor Tu um, Ma ria”, co w tłu ma cze niu o. Je rze -
go Do mań skie go, b. Re dak to ra Na czel ne go „RY CE RZA
NIE PO KA LA NEJ”, zna czy: „Je stem ca ły Twój i wszyst ko,
co mo je, jest Two je. Przyj mu ję Cię na wła sność. Daj mi
Two je ser ce, Ma ry jo”. 

O. Je rzy Do mań ski za uwa ża przy tym pew ną sub -
tel ność, cy tat w ję zy ku ła ciń skim jest bar dziej wy mow ny.

A ja ka jest od po wiedź sa me go Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II na py ta nie Vit to rio Mes so rie go do ty czą ce mot ta
pon ty fi kal ne go „TO TUS TU US, Ca ły Ma ryi”? 

„TOTUS TUUS” według książki 
„PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI”:

„TO TUS TU US”... For mu ła ta nie ma tyl ko cha rak te ru po -
boż no ścio we go, nie jest wy ra zem tyl ko de wo cji, lecz jest
czymś wię cej. Mu szę do dać, że prze ko na nie do ta kie go wła -
śnie na bo żeń stwa, zro dzi ło się we mnie w okre sie, gdy pod -
czas dru giej woj ny świa to wej pra co wa łem ja ko ro bot nik
w fa bry ce. Przed tem zda wa ło mi się, że po wi nie nem od su -
nąć się nie co od dzie cię cej po boż no ści Ma ryj nej na rzecz
chry sto cen try zmu. Dzię ki św. Lu dwi ko wi Grignon de
Monfort zro zu mia łem, że praw dzi we na bo żeń stwo do Mat -
ki Bo żej jest wła śnie chry sto cen trycz ne, co wię cej, jest naj -
głę biej za ko rze nio ne w Try ni tar nej ta jem ni cy Bo ga, zwią za -
ne z mi ste rium Wcie le nia i Od ku pie nia. Tak więc na uczy -
łem się na no wo Ma ryj no ści i ten doj rza ły kształt na bo żeń -
stwa do Mat ki Bo żej idzie ze mną od lat, a je go owo cem jest
za rów no En cy kli ka1 Re demp to ris Ma ter, jak i List Apo stol ski
Mu lie ris di gni ta tem. W od nie sie niu do po boż no ści ma ryj nej
każ dy z nas mu si być świa dom, że nie cho dzi tyl ko o po trze -
bę wła sne go ser ca, o pew ną skłon ność uczu cio wą, ale tak że
o obiek tyw ną praw dę o Bo ga ro dzi cy. Ma ry ja jest no wą Ewą,
któ rą Bóg sta wia wo bec no we go Ada ma – Chry stu sa, po czy -
na jąc od Zwia sto wa nia, po przez noc be tle jem skie go na ro -
dze nia, po przez go dy we sel ne w Ka nie Ga li lej skiej, do Krzy -
ża na Gol go cie, i z ko lei do wie czer ni ka Zie lo nych Świąt:
Mat ka Chry stu sa Od ku pi cie la jest Mat ką Ko ścio ła.

So bór Wa ty kań ski II jest tu taj kro kiem mi lo wym,
za rów no gdy cho dzi o dok try nę, jak i na bo żeń stwo. Trud no
cy to wać ca ły ten wspa nia ły VIII roz dział Lu men gen tium, ale
trze ba by tak uczy nić. Uczest ni cząc w So bo rze, w tym roz -
dzia le roz po zna łem się w peł ni, od na la złem wszyst kie mo je
daw niej sze do świad cze nia od lat mło dzień czych, od na la -
złem też tę szcze gól ną więź, ja ka łą czy mnie z Bo garo dzi cą
w co raz to no wych wy mia rach.

Wy miar pierw szy, naj daw niej szy, to mo dli twa
w dzie ciń stwie przed ob ra zem Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po -
mo cy w Wa do wic kim ko ście le pa ra fial nym, to jest tra dy cja
kar me li tań skie go szka ple rza, głę bo ko wy mow na i sym bo -
licz na, z któ rą zwią za łem się od cza su mo jej mło do ści po -
przez klasz tor kar me li tów „na gór ce”, w mo im ro dzin nym
mie ście. To jest tra dy cja piel grzy mek do sank tu arium
w Kal wa rii Ze brzy dow skiej, jed ne go z tych miejsc ścią ga ją -
cych rze sze piel grzy mów, zwłasz cza po łu dnio wej Pol ski
oraz z dru giej stro ny Kar pat. To sank tu arium re gio nal ne ma
jesz cze jed ną wła ści wość, mia no wi cie jest ono nie tyl ko ma -
ryj ne, ale też głę bo ko chry sto cen trycz ne. Piel grzym ki zaś,
któ re przy by wa ją, w cią gu dnia swe go po by tu na Kal wa rii
przede wszyst kim od by wa ją „dróż ki”, a są one po pro stu
„dro gą krzy żo wą”, na któ rej czło wiek od naj du je swo je miej -
sce przy Chry stu sie po przez Ma ry ję. Ukrzy żo wa nie jest też
naj wyż szym punk tem to po gra ficz nym, któ ry do mi nu je
nad ca łą oko li cą sank tu arium. Uro czy sta pro ce sja ma ryj na
po prze dza ją ca uro czy stość Wnie bo wzię cia to nic in ne go,
jak wy raz wia ry lu du chrze ści jań skie go w szcze gól ny udział
Ma ryi w zmar twych wsta niu i chwa le wła sne go Sy na.

5. Kiedy Karol
Wojtyła został

biskupem i jakie
słowa stały się 
jego dewizą?

TOTUS TUUS – cały Twój
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Od naj młod szych lat ma ryj ność wią za ła się więc dla
mnie ści śle z wąt kiem chry sto lo gicz nym. W tym kie run ku
wy cho wy wa ło mnie wła śnie Kal wa ryj skie sank tu arium.

Osob ny roz dział sta no wi Ja sna Gó ra ze swą iko ną
Czar nej Ma don ny. Dzie wi ca Ja sno gór ska czczo na jest
od wie ków ja ko Kró lo wa Pol ski. Jest to sank tu arium ca łe go
Na ro du. U swej Pa ni i Kró lo wej na ród pol ski szu kał przez
wie ki i szu ka na dal opar cia i si ły du cho we go od ro dze nia.
Jest to miej sce szcze gól nej ewan ge li za cji. Wiel kie wy da rze -
nia w ży ciu Pol ski są za wsze ja koś z tym miej scem zwią za ne.

Daw na i współ cze sna hi sto ria mo je go na ro du wła -
śnie tam, na Ja snej Gó rze, znaj du je punkt swej szcze gól nej
kon cen tra cji. My ślę, że to, co po wie dzia łem, wy star cza ją co
tłu ma czy ma ryj ną po boż ność obec ne go Pa pie ża, a na de
wszyst ko je go po sta wę cał ko wi te go za wie rze nia Ma ryi
– owo To tus Tu us”. 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE  

1 Encyklika – wywodzi się od greckiego „enkyklos”,
oznaczającego „pismo okólne”, „list wędrujący”, „okólnik”.
Terminu „encyklika” na określenie swego pisma użył po raz
pierwszy dopiero papież Marcin I (649−653), który tak
właśnie nazwał swój list napisany do kościoła w Kartaginie.
Każdą encyklikę rozpoczyna „arenga”, uroczysta formuła
umieszczona na początku ważnych dokumentów.
Współcześnie w dokumentach kościelnych „arengą”
nazywa się pierwsze słowa pisma papieża lub uchwał
soborowych, od których ów dokument przyjmuje nazwę,
słów tak zazwyczaj dobieranych, aby sugerowały główny
temat całego pisma.

opra co wał An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ, ŻE...

Szkoda ¿ycia na k³ótnie
RODZINA

Wie lu z nas ży je w naj cięż szym „za ko nie”, ja kim jest mał -
żeń stwo.
Do cho dzi w nim cza sem do kon flik tów i okre sów wza jem -
ne go ochło dze nia. Jest to czę sto skut kiem róż ni cy tem pe ra -
men tów, in nej hie rar chii war to ści i wzor ców wy nie sio nych
z do mu ro dzin ne go. Wy ni ka to rów nież z bra ku umie jęt no -
ści: pro wa dze nia dia lo gu, wy ra ża nia swo ich uczuć i wraż li -
wo ści na po trze by in nych. Ży je my w świe cie ner wo wo ści,
za bie ga nia, bom bar do wa ni przez po tok in for ma cji, pod pre -
sją ter mi nów i obo wiąz ków. We wnętrz nie ro ze dr ga ni i zmę -
cze ni, nie po tra fi my za pa no wać nad emo cja mi, nie umie my
od na leźć spo ko ju ani cza su, aby wy słu chać na sze go mał -
żon ka. Po wo du je to brak wza jem ne go zro zu mie nia i ob -
umie ra nie uczuć. Na to miej sce wcho dzi chłód, ob cość, a
cza sem, co gor sza, wro gość, fru stra cja, gniew. Co mo że my
zro bić w tak trud nej sy tu acji? Czy ist nie je spo sób, aby na sze
wza jem ne re la cje ule gły po pra wie, a wię zi bli sko ści oży ły?
Gdzie mo że my szu kać po mo cy?
Jed ną z moż li wo ści jest uczest nic two w „Spo tka niach mał -
żeń skich”. Jest to dzia ła ją cy w Pol sce od lat sie dem dzie sią -
tych ruch re ko lek cyj ny, któ re go ce lem jest po moc mał żeń -
stwom z trud no ścia mi. „Spo tka nia mał żeń skie” są mię dzy -
na ro do wym sto wa rzy sze niem wier nych, za twier dzo nym de -
kre tem Pa pie skiej Ra dy ds. Świec kich z 15 sierp nia 2005 r.
Pod sta wo wą for mą pra cy są week en do we re ko lek cje za -
mknię te, pro wa dzo ne przez ka pła na i trzy od po wied nio
przy go to wa ne pa ry mał żeń skie. W trak cie spo tkań je go
uczest ni cy nie wy po wia da ją się na fo rum, a tyl ko wy słu chu -

ją re ko lek cji i pro wa dzą dia log we dwo je we dług usta lo nych
eta pów. Dia log ten pro wa dzi do głęb sze go wza jem ne go po -
zna nia i zro zu mie nia oraz wzro stu za ufa nia. Pro gram po -
zwa la każ dej pa rze spoj rzeć na wła sne ży cie w du chu mi ło -
ści, opar ty jest na no wo cze snej wie dzy z za kre su psy cho lo -
gii ko mu ni ka cji i teo lo gii.

Po byt w ośrod ku, ni czym u Pa na Bo ga za pie cem,
był cza sem wy ci sze nia i re flek sji, któ re go tak nam bra ko wa -
ło. Wszy scy uczest ni cy zy ska li no we, war to ścio we do świad -
cze nie, dzię ki któ re mu ła twiej do cho dzą do po ro zu mie nia.
Dzię ki udzia ło wi w re ko lek cjach w na szym do mu za pa no -
wa ła cie pła at mos fe ra, na uczy li śmy się dia lo gu i spo koj ne go
roz wią zy wa nia pro ble mów. Za chę cam wszyst kie mał żeń -
stwa, któ re pra gną w spo sób wy jąt ko wy po pra wić swo je re -
la cje ro dzin ne do udzia łu w spo tka niach.

Adam Chmie lew ski  
adamchm@wp.pl

In for ma cji udzie la ją i zgło sze nia przyj mu ją:
Iwo na i Krzysz tof Do le wa, 
ul. Spa ce ro wa 10, 83-033 So bo widz
tel. 0-58 683-80-01, e -ma il: ik do le wa@wp.pl

Za pra szam tak że do od wie dze nia stro ny ośrod ka:
www.spo tk malg dy nia.we bpark.pl
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wybudzenie   

dzisiaj śmierć zajrzała mi w oczy
pogroziła mi palcem 
spraw nie załatwionych
zatroskanych minut
wykreślonych wierszy

w białej poświacie
zakrzywionym uśmiechem 
pod powiekami przechodzonych lat
zagnieździła się pani ucieczek
zakrytych postanowień poprawy

przygnieciony do ściany zwątpienia 
kilka minut przed czasem uciekłem
światłem wiary w rzeczy najświętsze
dobro którego miarą są przyjaciele w nagłej  potrzebie
prawda która wytrwa do końca i zawsze prawdziwa

wybudzony z nagłej i niespodziewanej chwili
wtuliłem się przedświt cichego łona
wreszcie zasnąłem w porcie moich marzeń

wierzę              

wierzę 
w nadzieję naszych drobnych upadków 
w powolne dorastanie dobrych uczuć 
w ciepłe spojrzenie zatroskanych oczu 

wierzę 
w tych co im się już udało 
przylgnąć do okien Bożej mądrości 
zajrzeć do środka raju 
i dotknąć wiary w człowieka

"sTWORZENIE"
KĄCIK POETYCKI

Każ dy mo że „sTwa rzać”, dla te go ser decz nie za pra sza my wszyst kich
„sTwór ców” do współ pra cy. Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre
wier sze. ka ze k821@wp.pl

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

miłość jest wybieraniem  

miłość jest wybieraniem
między moją zachętą a twoim zniechęceniem
między moim na wierzchu a twoim milczeniem
miedzy wiarą w możliwe a możliwością dotknięcia
tego co przychodzi łączyć różności
dwa odmienne pejzaże wzruszeń 
jednym spojrzeniem w tę samą stronę
ciągłym nawykiem zapominania o sobie
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ROZRYWKA

Poziomo:

1) ośrodek kultu religijnego w Grecji.
5) ptak rybożerny ze skórzastym 

workiem.
9) w czasie I wojny światowej: koalicja 

dwudziestu pięciu państw walczących
przeciw państwom centralnym.

10) prymitywny smyczkowy instrument
muzyczny, popularny u Arabów 

(anagram wyrazu BABER).
11) zespół wyższych oficerów dowodzący

wojskami.
12) postać aniołka w sztuce religijnej.
13) ptak z rzędu dzięciołowatych, o bardzo

dużym dziobie (żyje w dziuplach w 
tropikalnych lasach Ameryki Płd. i 
Środk.).

15) kardynał i prymas Polski.
16) linia na mapie łącząca punkty o jedna−

kowym ciśnieniu atmosferycznym.
18) dawny sprzęt do prania lub owoc 

tarniny.
19) rodzaj ewolucji narciarskiej.
21) dwa początkowe słowa (po łacinie) 

dziękczynnego hymnu katolickiego 
(Ciebie, Boże…).

23) jeden ze stanów USA.
25) odwzajemnienie złem za złe; zemsta.
27) piąta, najmłodsza epoka trzeciorzędu.
28) człowiek bezkrytycznie oddany jakiejś

idei, nietolerancyjny względem innych.
29) wodospad w Ameryce Północnej.

Pionowo:

1) telefoniczny, rentgenowski, słuchowy.
2) czworokąt o równych bokach.
3) dom w obrębie zabudowań kościelnych.
4) gra polegająca na losowaniu numerów

i zakrywaniu odpowiadających im pól
na specjalnych kartonach.

5) zwierzę drapieżne, lampart.
6) najstarsza epoka jury.
7) sprawdzanie, nadzór.
8) tworzywo przypominające pod 

względem twardości diament (anagram 
wyrazu DROBIN).

14) kolor intensywnie czerwony, ryba 
morska czerwono ubarwiona lub rasa 
kur.

15) ład, porządek lub instrument muzyczny.
17) pomnik w postaci czworobocznego 

słupa.
18) duma, zadowolenie z odniesionego zwy−

cięstwa.
20) niewielka budowla ogrodowa.
22) epoka paleogenu (wyraz można ułożyć

z liter: C E E N O).
24) przełożony klasztoru męskiego.
26) roślina pastewna z rodziny motylko−

watych.

krzy¿ówka nr 12
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Roz wią za nie krzy żów ki 11 z nr 27: 

hasło: LATO NAD MORZEM

Po zio mo: parkan, amator, drops, zbiornik,
szton, skalar, stalka, ruszt, sufragan, imbir,
diakon, Anzelm. 
Pio no wo: aport, kusznik, nacios, latria,
komisarz, Odys, zatrucie, karnisz, liryka,
angina, soból, tura. 

Rozwiązanie rebusu:
DZIKA PLAŻA (dzida, plama)

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ły panie: 

Inge Czarniak
Elżbieta Wiącek
Danuta Świtalska

Nagrodę wylosowała pani Inge Czarniak.
Gra tu lu je my!
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 28 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. W przypadku
dzieci wystarczy podać rozwiązanie  rebusu, za
które każde dziecko otrzyma nagrodę.   

Życzymy powodzenia!

Ł
 =

 D
Ł

 =
 L

Uwaga: Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 13 utworzą trzywyrazowe
hasło, które wystarczy podać jako rozwiązanie krzyżówki.

Opracował: BARYT.
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Ś.p. Genowefa Bronisława Stankiewicz, lat 99, zm. 24.06.2006 r. 
Ś.p. Janusz Henryk Łukaszczyk, lat 54, zm. 29.06.2006 r. 

Ś.p. Kazimiera Cuper, lat 84, zm. 2.07.2006 r. 
Ś.p. Marian Strzałek, lat 78, zm. 2.07.2006 r. 

Ś.p. Jan Bożek, lat 73, zm. 8.07.2006 r. 
Ś.p. Zygmunt Sarnowski, lat 76, zm. 9.07.2006 r. 
Ś.p. Franciszka Olech, lat 97, zm. 10.07.2006 r. 

Ś.p. Janina Tęcza, lat 80, zm. 10.07.2006 r. 
Ś.p. Danuta Dorota Cybulska, lat 38, zm. 25.07.2006 r. 
Ś.p. Sergiusz Stefan Szytko, lat 71, zm. 28.07.2006 r. 
Ś.p. Andrzej Sobaszkiewicz, lat 65, zm. 1.08.2006 r. 

Ś.p. Stanisław Władysław Raniszewski, lat 72, zm. 2.08.2006 r. 
Ś.p. Helena Żakiewicz, lat 81, zm. 10.08.2006 r. 
Ś.p. Henryk Pfeiffer, lat 76, zm. 12.08.2006 r. 

Ś.p. Leokadia Michałowska, 71, zm. 14.08.2006 r. 
Ś.p. Leokadia Płocharska, lat 72, zm. 18.08.2006 r. 

Ś.p. Edward Dębski, lat 79, zm. 20.08.2006 r. 
Ś.p. Grażyna Łazarewicz-Zalewska, lat 61, zm. 20.08.2006 r. 

Ś.p. Scholastyka Osiecka, lat 59, zm. 20.08.2006 r. 
Ś.p. Józef Mliczewski, lat 86, zm. 21.08.2006 r. 

Ś.p. Franciszka Ciemniak, lat 92, zm. 22.08.2006 r. 
Ś.p. Wanda Marianna Chojecka, lat 75, zm. 30.08.2006 r. 

Ś.p. Józef Palejczuk, lat 84, zm. 6.09.2006 r. 
Ś.p. Władysław Osiniak, lat 61, zm. 11.09.2006 r. 

Ś.p. Michał Śmiałek, lat 72, zm. 12.09.2006 r. 
Ś.p. Erna Szweda, lat 77, zm. 12.09.2006 r. 

Ś.p. Jadwiga Maria Lewicka, lat 85, zm. 18.09.2006 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

Piotr Józef Grunwald 24.06.2006 r. 
Igor Michalski 9.07.2006 r. 
Nikola Julia Szeglowska 9.07.2006 r. 
Alicja Reszczyńska 9.07.2006 r. 
Piotr Dawid Czekaj 9.07.2006 r. 
Weronika Maria Bąk   23.07.2006 r. 
Klaudia Aleksandra Marczewska   23.07.2006 r. 
Kacper Jerzy Kilanowski 23.07.2006 r. 
Adam Dominik Kaleta 23.07.2006 r. 
Ida Kania 23.07.2006 r. 
Malwina Maria Olszewska 30.07.2006 r. 
Wiktoria Butkiewicz 29.07.2006 r. 
Antoni Michał Andrejuk 3.08.2006 r. 
Karolina Magdalena Fiuczek 3.08.2006 r. 
Nadia Zofia Konieczna 13.08.2006 r. 
Ignacy Błażej Suprynowicz 13.08.2006 r. 
Aleksandra Bojko 13.08.2006 r. 
Wiktor Tomasz Goncerzewicz 13.08.2006 r. 
Maxime Piegza 15.08.2006 r. 
Zuzanna Aleksandra Być 20.08.2006 r. 
Tomasz Świsłocki 20.08.2006 r. 
Dawid Mikołaj Karasiński 20.08.2006 r. 
Nikola Rendaszka 20.08.2006 r. 
Amelia Adamczyk 20.08.2006 r. 
Michał Ignacy Mudent 26.08.2006 r. 
Magdalena Katarzyna Sondej 3.09.2006 r. 
Zofia Katarzyna Pettke 10.09.2006 r. 
Marcin Zbigniew Matyjas 10.09.2006 r. 
Piotr Karol Wojciechowski 10.09.2006 r. 
Klaudia Mailan Nguyen 16.09.2006 r. 

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, www.bratalbert.com.pl, 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.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Dariusz Waśniewski.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Wiesław Bącalski, s. Bernarda, ks. Janusz Majkowski, ks. Tadeusz Polak, ks. Piotr
Sasin (administrator parafialnej strony internetowej), archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Piotr Stefański i Emilia Anna Wiśniewska 1.07.2006 r. 
Piotr Dariusz Dąbrowski i Beata Urszula Baczewska  15.07.2006 r. 
Michał Kajfasz i Anna Maria Staszek 15.07.2006 r. 
Marcin Radosław Czarnecki i Agnieszka Kowalewska 22.07.2006 r. 
Robert Stanisław Butkiewicz i Dorota Dobrenko 29.07.2006 r. 
Cyril Gerard Gardiol i Agnieszka Anna Żak 4.08.2006 r. 
Krzysztof Stępień i Ewelina Ewa Falk 12.08.2006 r. 
Leszek Budziński i Marzena Iwona Kaźmierczak 25.08.2006 r. 
Krzysztof Maciej Świetlik i Magdalena Katarzyna Cejko 26.08.2006 r. 
Nam Thang Nguyen i Anna Hryciuk 16.09.2006 r. 
Thomas Mark Blasko i Barbara Hryciuk 16.09.2006 r. 

Biuro parafialne:
poniedziałek – godz. 16.00 −18.00
środa – godz. 16.00 −18.00 (sprawy małżeńskie)
piątek – godz. 16.00 −18.00 

Biblioteka parafialna im. ks. Jerzego Popiełuszki:
niedziela – godz. 10.30 −12.30 
środa – godz. 16.00 −18.00 

MSZE ŚWIĘTE
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30 (młodzież), 
11.00 (dzieci), 12.00 (przedszkolaki), 13.00 (suma),
18.00, 20.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00
święta "zniesione": 6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00
Msza św. zbiorowa za zmarłych 
drugi czwartek miesiąca godz. 8.00
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW PIERWSZOKLASISTÓW 

GŁOS BRATA W BRAZYLII

MATEMBLEWO - PIELGRZYMKA ROWEROWA 9.09.2006 r.

GŁOS BRATA NR 4(28)20062

ŚLUBY WIECZYSTE S. MICHAELI 2.09.2006 r.
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WSPOMNIENIE WAKACJI

Pod Twoj¹ obronê...
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