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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE



Za na mi pięk ne wio sen ne mie sią ce. Był to tak że czas
wie lu pa ra fial nych ak tyw no ści na róż nych płasz czy -
znach. Pod su mo wy wa li śmy bo wiem przy go to wa nia
dzie ci i mło dzie ży do przy ję cia ko lej nych sa kra men tów
oraz dzię ko wa li śmy za ła ski wy pra sza ne za wsta wien -
nic twem św. Bra ta Al ber ta. Nie bra ko wa ło rów nież spo -
tkań o cha rak te rze in te gra cyj nym i po głę bia ją cych oso -
bi stą więź z Je zu sem. O tym wszyst kim moż na się prze -
ko nać pod czas lek tu ry ko lej ne go nu me ru Gło su Bra ta. 
Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rzy tak ak tyw nie włą cza -
ją się dzia łal ność po szcze gól nych grup dusz pa ster skich
i ca łej Wspól no ty pa ra fial nej. Niech czas wa ka cji i urlo -
pów bę dzie dla nas wszyst kich oka zją do od po czyn ku,
ale tak że oka zją do da wa nia świa dec twa o mi ło ści do Je -
zu sa i Ko ścio ła.

Z uśmie chem, życz li wo ścią i mo dli twą 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

1 III – na uki re ko lek cyj ne wiel ko post ne dla dzie ci i mło dzie -
ży gim na zjal nej pro wa dził ks. Grze gorz Mnich. 
9 III – Wspól no ta Ży we go Ró żań ca mo dli ła się w na szym ko -
ście le w ra mach „Je ry cha Ró żań co we go – z Ma ry ją do Je zu sa”. 
14 III – Czci cie le Bo że go Mi ło sier dzia uczest ni czy li w dniu
sku pie nia w Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Gdań sku
Wrzesz czu.
21 III – od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do Sank tu arium
Mat ki Bo żej w Obo rach. 
22 III – re ko lek cje wiel ko post ne dla do ro słych oraz dla stu -
den tów i mło dzie ży gło sił ks. dr hab. Ma ciej Ba ła, pro rek tor
Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie.
25 III – w Uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go, a tak że w
dniu mo dlitw o Świę tość Ży cia skła da li śmy przy rze cze nie
Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go. 
28 III – na si pa ra fia nie uczest ni czy li w na bo żeń stwie Dro gi
Krzy żo wej na Kal wa rii Wej he row skiej.
28 III – od by ło się Mi ste rium Pa syj ne przy go to wa ne przez
scho lę „Lux Cor dis”. 
29 III – od był się w na szej pa ra fii Re jo no wy Dzień Wspól no -
ty Do mo we go Ko ścio ła. 
29 III – w Nie dzie lę Pal mo wą świę ci li śmy pal my wiel ka noc -
ne, mo gli śmy tak że zwie dzić wy sta wę w na szej bi blio te ce
„Trzej pa pie że i mło dzież”.
2 IV – Sto wa rzy sze nie God ność za pro si ło na szych pa ra fian
na wspól ną mo dli twę pod po mnik Św. Ja na Paw ła II i Ro nal -
da Re ga na. Modlitwę poprowadził ks. Marek Płaza.
12 IV – roz po czął się 71. Ty dzień Mi ło sier dzia pod ha słem
„Ca ri tas dla ro dzi ny”. 
19 IV – roz po czął się VII Ogól no pol ski Ty dzień Bi blij ny pod
ha słem: „Na wra caj cie się i wierz cie w Ewan ge lię” (Mk 1, 15). 
22 IV – w ra mach Ty go dnia Bi blij ne go ks. dr Piotr Przy bo rek
wy gło sił kon fe ren cję pt. „Spo tka nia ze Zmar twych wsta łym”. 
25 IV – od pra wi li śmy Na bo żeń stwo Dro gi Świa tła z opra wą
mu zycz ną scho li „Lux Cor dis”.
26 IV – sio stry be tan ki w Nie dzie lę Do bre go Pa ste rza za pro -
si ły do mo dli twy za ka pła nów, by włą czyć się w Be tań ską Mi -
sję Wspie ra nia Ka pła nów. 
26 IV – od by ła się pa ra fial na au to ka ro wa piel grzym ka do Li -
che nia Starego. 
26 IV – przed ko ścio łem od by ła się ho spi cyj na ak cja „Żon -
kil” wspie ra ją ca dzia łal ność ho spi cjów w Ar chi die ce zji Gdań -
skiej. W pięk ne dzie ło „Pól Na dziei” włą czy ła się mło dzież ze
Szkol ne go Ko ła Ca ri tas z Gim na zjum 21 oraz dzie ci ze Szkol -
ne go Ko ła Ca ri tas ze SP nr 79.
10 V – po świę ci my ksią żecz ki z mo dli twa mi dzie ciom przy -
go to wu ją cym się do przy ję cia I Ko mu nii Świę tej.
14 V – Ks. In fu łat Sta ni sław Zię ba udzie lił Sa kra men tu
Bierz mo wa nia mło dzie ży gim na zjal nej oraz do ro słym. 
17 V – od był się kier masz cha ry ta tyw ny pod ha słem „Kwia -
tek dla Ma my” przy go to wa ny przez wy cho wan ków na szych
szkół – SP nr 79, 80 i Gim na zjum 21 oraz przed szko li 57 i 62. 
24 V – ucznio wie klas II po raz pierw szy przy stą pi li do I Ko -
mu nii Świę tej. 
26 V – Księ ża neo pre zbi te rzy Ma ciej, Wie sław i Ma te usz,
któ rzy w na szym ko ście le od by wa li prak ty kę dusz pa ster ską,
od pra wi li Mszę św. pry mi cyj ną.
6 VI – młodzież z naszej parafii uczestniczyła w XIX
spotkaniu młodych – „Lednica 2000”.
14 VI – odbył się niedzielny festyn opustowy.
17 VI – od by ła się Msza św. od pu sto wa pod prze wod nic -
twem ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, który wówczas po -
świę cił dwa bocz ne oł ta rze i nową Dro gę Krzy żo wą.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Zgro ma dze nie Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej ob cho dzi
w tym ro ku swo je 85 uro dzi ny. Zgro ma dze nie po wsta -
ło w Wiel ki Czwar tek – 17 kwiet nia w ro ku 1930 w Pu-
sz czy ko wie ko ło Po zna nia. Z tej oka zji w na szej wspól -
no cie była spra wo wa na dzięk czyn na Eu cha ry stia 14
czerw ca o godz. 9.30, w nie dzie lę przy go to wu ją cą pa ra -
fian do od pu stu. Mszy św. prze wod ni czył ks. Pro -
boszcz a homilię wygłosił ks. Marcin Mianowski.

Mo dli li śmy się o be aty fi ka cję Oj ca Za ło ży cie la
– ks. Chry zo sto ma Ma ły sia ka, o no we po wo ła nia
zakonne oraz wier ność sióstr betanek swojemu cha ry -
zma to wi. Na uro czy sto ści obec na by ła Mat ka Ge ne ral -
na s. Ruth wraz z s. wi ka rią Ga brie lą, któ ra przed sta wi -
ła hi sto rię Zgro ma dze nia. By ły rów nież obecne współ -
sio stry z są sied nich pla có wek. 

Życzymy Siostrom wielu nowych powołań.
Polecamy stronę internetową: www.betanki.pl
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Nie bę dziesz się mścił, ani nie bę dziesz ży wił ura zy do
sy nów twe go lu du, ale bę dziesz mi ło wał bliź nie go jak
sie bie sa me go. Ja je stem Pan! 

(Księ ga Ka płań ska 19,18)

Ewan ge lia V Nie dzie li Wiel ka noc nej w tym ro ku
przy po mnia ła nam wszyst kim o ko niecz no ści trwa nia la to ro -
śli w win nym krze wie, by mo gło prze pły wać przez nas Ży cie
(por. J 15,1-8). Cie szę się, że Mszę św. mo głem wów czas
spra wo wać w na szym przy mor skim ko ście le, do świad cza jąc
go ścin nej życz li wo ści wszyst kich księ ży i wier nych świec -
kich.  Dzię ku ję re dak to ro wi „Gło su Bra ta”, księ dzu Ta de -
uszo wi, za in spi ru ją cą roz mo wę, w któ rej za chę cił mnie do
po dzie le nia się mo imi my śla mi z ka za nia na ła mach na szej
ga ze ty. 

Te mat ura zy jest mi bli ski, zwłasz cza od pew ne go
cza su, gdy za czą łem po wo li co raz le piej wi dzieć i ro zu mieć,
jak nisz czą cy wpływ na mo je ży cie mia ło i ma ży wie nie uraz.
Uczę się jed nak rów nież od kry wać, że ist nie je Si ła Więk sza
niż mo je sła bo ści, któ ra po zwa la mi prze kra czać i po rzu cać
przy wią za nie do ura zy.

Że by zro zu mieć na czym po le ga ura za, na le ży za -
cząć od uczu cia zło ści. Złość jest ta kim uczu ciem, któ re go
nie lu bi my i od któ re go chęt nie ucie ka my, pró bu jąc ją za głu -
szać lub jej za prze czać, nie da jąc so bie pra wa, by ją po pro -
stu prze żyć. Jak każ de in ne uczu cie jest ona czę ścią na tu ral -
ne go me cha ni zmu, w któ ry wy po sa żył nas Pan Bóg i z któ -
rym zo sta li śmy stwo rze ni. Od stro ny mo ral nej sa mo ist nie -
nie i po ja wia nie się zło ści nie pod le ga więc oce nie – uczu cie
zło ści nie jest ani do bre, ani złe od stro ny mo ral nej. Sa ma
złość ja ko uczu cie ni gdy nie jest grze chem. Jak każ de uczu -
cie, złość po pro stu mó wi mi coś o mnie sa mym. Kon kret nie
złość jest uczu ciem nie zgo dy. Gdy się z czymś nie zga dzam,
nie chcę przy jąć, za ak cep to wać czy to za cho wa nia, po glą -
dów, po sta wy dru giej oso by, czy to swo je go wła sne go za -
cho wa nia, czy też ja kiej kol wiek in nej oko licz no ści, wte dy
au to ma tycz nie ro dzi się we mnie złość. Mo gę po czuć ją w
cie le (np. w po sta ci na pię cia, „go rą ca” w oko li cy splo tu sło -
necz ne go al bo w po sta ci szczę ko ści sku) i war to się so bie
przy glą dać, by uczyć się ją za uwa żać i na zy wać po imie niu.
War to się rów nież przy glą dać sy tu acjom, gdy złość we mnie
się po ja wia i py tać się sie bie, z czym się tak na praw dę tu nie
zga dzam. Nie po wi nie nem się jed nak ob wi niać za to, że
złość się w ogó le we mnie po ja wi ła. Ob wi nia nie się, po tę pia -
nie się w my ślach, oskar ża nie się za ta kie czy in ne uczu cie
nie po ma ga mi w roz wo ju, tyl ko szko dzi. Jesz cze raz pod -
kre ślę, że żad ne uczu cie sa mo w so bie ni gdy nie jest grze -
chem. To bar dzo waż ne, bo wiem z wła sne go do świad cze -
nia, ile cier pie nia przy spa rza ta kie nie da wa nie so bie pra wa
do prze ży cia zło ści. 

O ile po ja wie nie się uczu cia zło ści jest na tu ral ne i
nie mam na to bez po śred nie go wpły wu, to sy tu acja, w któ rej
za czy nam tę złość w so bie trzy mać, pod sy cać, roz dmu chi -
wać, szu kać dla niej po żyw ki i uspra wie dli wie nia, ta ka sy tu -
acja po pro stu mnie nisz czy. Na tym wła śnie po le ga wcho -
dze nie w ura zę. Za miast roz po znać, co we mnie jest ta kie go,

że skut ku je to po ja wie niem się zło ści, za czy nam tę złość w
so bie ce men to wać. Trzy mam się jej kur czo wo, szu ka jąc ar -
gu men tów, by to mo je złosz cze nie się na ko goś lub sie bie
sa me go uspra wie dli wić (tak, ura za wo bec sie bie jest jak naj -
bar dziej moż li wa i bar dzo nisz czą ca!). Ura za jest prze ja wem
wro go ści, od dzie le nia się, jest ze rwa niem tej jed no ści, o któ -
rej Je zus sym bo licz nie mó wił uży wa jąc ob ra zu win ne go
krze wu i złą czo nych z nim ga łą zek. 

Nad te ma tem ura zy za sta na wia li się sta ro żyt ni ra bi -
ni, roz wa ża jąc przy ka za nie mi ło ści bliź nie go za war te w Księ -
dze Ka płań skiej. We zwa nie, by ko chać bliź nie go jak sie bie
sa me go po prze dzo ne jest tam za ka zem ze msty oraz ży wie -
nia ura zy (por. Kpł 19,18). W mi dra szu do tej księ gi ra bi ni
za sta na wia li się, czym się róż ni ze msta od ura zy1 . Mó wią
tak: za łóż my, że pój dziesz do są sia da, chcąc po ży czyć sierp,
aby zżąć swo je zbo że. On ci od mó wi i ty wró cisz do sie bie
roz cza ro wa ny, a ja kiś czas póź niej twój są siad przyj dzie do
cie bie, mó wiąc, „Po życz mi, pro szę, ło pa tę”. To wte dy, gdy
ty od mó wisz mu po ży cze nia ło pa ty, dla te go że on wcze śniej
nie chciał po ży czyć ci sier pa, to jest ze msta. Jed nak moż li wa
jest in na sy tu acja: na po cząt ku po dob nie chcia łeś po ży czyć
od są sia da sierp, on od mó wił, a póź niej przy szedł do cie bie,
pro sząc o po ży cze nie ło pa ty. Tym ra zem ty po ży czasz mu ło -
pa tę, ale my ślisz so bie w gło wie tak: „Weź tę ło pa tę i zejdź
mi z oczu, i wiedz, że nie je stem ta kim skne rą, jak ty”. I to
jest wła śnie ura za, mó wią ra bi ni. Ni by nic się nie sta ło. Moż -
na by po wie dzieć, że speł ni łem na wet do bry uczy nek, od po -
wia da jąc na proś bę są sia da. Ale w rze czy wi sto ści wy bu do -
wa łem w so bie mur – mur, za po mo cą któ re go to ja od dzie -
lam się od dru gie go czło wie ka, za my kam się w so bie, w
świe cie wła sne go ego.

Ura za ro dzi się z krzyw dy, rze czy wi stej lub uro jo -
nej. Nie ma jed nak zna cze nia, czy tyl ko mi się wy da je, że
ktoś mnie skrzyw dził swo im za cho wa niem, czy też krzyw da,
któ rej do świad czy łem jest obiek tyw na i nie pod wa żal na. Sku -

O urazie
Z ŻYCIA PARAFII

Powrót syna marnotrawnego – obraz powstały w 2. poł. XVII w. 
autorstwa hiszpańskiego barokowego malarza Bartolomé Estebana Murilla.
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tek ja ki po wo du je wej ście w ura zę, nie chęć do od pusz cze nia
zło ści, ude rza w pierw szej ko lej no ści za wsze we mnie sa me -
go. W dal szej kon se kwen cji, oczy wi ście, ura za bę dzie nisz -
czyć tak że re la cje z in ny mi oso ba mi i bę dzie na nie od dzia -
ły wać, ale naj pierw ra ni ona mnie sa me go. Nisz czą cy jest
wła śnie ten mur izo la cji, któ ry sam w so bie bu du ję. Od dzie -
lam się od dru gie go czło wie ka, od dzie lam się od Bo ga (jak -
bym sam od ci nał uschłą ga łąz kę od win ne go krze wu), oraz
od dzie lam się od sie bie sa me go. Po ja wia się we mnie pęk -
nię cie, szcze li na, któ ra blo ku je mi do stęp do praw dzi we go
Ja. Je śli się tą szcze li ną od po wied nio nie zaj mę, mo że ona
wraz z upły wem cza su uro snąć do roz mia rów prze pa ści. 

Co mo gę zro bić z ura zą? Pierw sza spra wa to mo gę
ją so bie uświa do mić. Do pó ki bę dę za prze czać ura zie we
mnie, do pó ki bę dę pró bo wał się uspra wie dli wiać, wy naj dy -
wać po wo dy do oskar ża nia in nych, by uza sad nić tkwie nie w
zło ści i od dzie le niu, do pó ty wciąż bę dę cier piał. Ura za, ta za -
be to no wa na złość we mnie, jak cierń bę dzie po wo do wać we
mnie nie po kój i ból. Nie bę dzie prze pły wać we mnie Ży cie.
Jak mo gło by prze pły wać, sko ro od dzie li łem się od je go Źró -
dła?

Uzna jąc rze czy wi stość ura zy, zga dza jąc się na fakt,
że mam swój udział w ży wie niu jej2 , sta ję się zdol ny do po -
wie rze nia ura zy Pa nu Bo gu. Od kry wam, że nie mu szę da lej
no sić te go cię ża ru. Nie za prze cza jąc praw dzie o do zna nej
krzyw dzie, mo gę pu ścić osąd i oskar że nia, któ rych się tak
kur czo wo do tej po ry trzy ma łem. Bar dzo po ma ga tu mo dli -
twa za oso bę, do któ rej ży wię ura zę. To mo że być trud ne,
zwłasz cza na po cząt ku, bo w uczu ciach bę dę miał nie chęć
do tej oso by. Po trze ba de cy zji, aby się mo dlić po mi mo ta -
kich uczuć. Moż na to zro bić np. ta ki mi sło wa mi: „Pa nie Bo -

że, od da ję Ci mo ją ura zę do tej oso by. Pro szę Cię o bło go -
sła wień stwo dla tej oso by oraz byś za brał ode mnie złość,
wo bec któ rej je stem bez sil ny/bez sil na”. Idzie o cał ko wi te
po wie rze nie, a więc tak że o re zy gna cję z chę ci pod po wia da -
nia Pa nu Bo gu, by w okre ślo ny spo sób zmie nił tę oso bę, za
któ rą się mo dlę. Pan Bóg prze cież wie naj le piej, co dla niej
jest do bre. Po ma ga na to miast bar dzo po wie rze nie Bo gu ta -
kiej ura zy na głos, wo bec in nej oso by – czy to w kon fe sjo na -
le, czy po za nim. 

Ci, któ rzy prak ty ku ją ta ką mo dli twę (a po trze ba tu
pew nej wy trwa ło ści – w koń cu to nie ma gia!), mó wią o bło -
go sła wio nych skut kach, któ rych do świad cza ją. Tak jak ura -
za w pierw szej ko lej no ści ra ni mnie sa me go, tak od da wa nie
tej ura zy Pa nu Bo gu rów nież uzdra wia naj pierw mnie sa me -
go. W nie wy tłu ma czal ny spo sób zni ka owo pęk nię cie, od -
dzie le nie od sie bie, od Bo ga oraz od dru gie go czło wie ka. Na
no wo za czy na prze pły wać Ży cie. Po więk sza się uf ność, a ja
sam sta ję się zdol ny do pod ję cia wy sił ku na pra wie nia
krzywd, któ re w tym ca łym pro ce sie wy rzą dzi łem. Ale to już
te mat na od ręb ną re flek sję. 

ks. Krzysz tof Grzem ski

1 – Por. Sifra, Kedoszim, 4. Midrasz to rodzaj żydowskiego komentarza,
poszukującego wyjaśnienia tekstu biblijnego (hebr. darasz znaczy
„szukać”).
2 – Może być tak, że źródłem poważnej urazy jest obiektywna krzywda,
której doznałem ze strony jakiejś osoby, np. jako małe dziecko, gdy nie
miałem możliwości ani obrony, ani zdolności, by świadomie wejść w urazę.
W takim przypadku, gdy odkryję, że urazę tę noszę wciąż do tej pory, mój
udział może polegać na tym, że teraz, jako dorosła osoba, nie chcę jej wciąż
puścić, oddać Panu Bogu.

Z ŻYCIA PARAFII

Prze ży wa ny w pol skim Ko ście le VII Ty dzień Bi blij ny nie
mógł po zo stać bez echa w na szej pa ra fial nej bi blio te ce im.
bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki. 

Bi blia to prze cież mat ka wszyst kich ksiąg. Ktoś po -
wie dział na wet, że wszyst kie in ne książ ki to tak na praw dę
przy pi sy do Świę tej Księ gi chrze ści jan. 

Na wy sta wie zo sta ły zgro ma dzo ne róż ne wy da nia 
i tłu ma cze nia Pi sma Świę te go oraz opra co wania i pu bli ka cje
do ty czą ce Biblii. Wy sta wę od wie działa, między innymi,
część lek to rów z na szej wspól no ty. 

ks. Krzysztof Borysewicz

Tydzieñ Biblijny



W roz dzia le „Miesz ka nie czwar te” św. Te re sa opi su je
trwa ją cą na dal wal kę du cho wą i po ja wia ją ce się pierw -
sze in ter wen cje Bo ga. Du sza tam ży je ak ta mi cnót:
wia ry, na dziei i mi ło ści. Bu dzą się no we si ły, ja wią się
no we ra cje i no we for my ży cia du cho we go. Szcze gól ne
sku pie nie da je po czą tek no wym re la cjom. Ozna cza
po czą tek mo dli twy nad przy ro dzo nej, tzw. mo dli twy
mi stycz nej od pocz nie nia, któ ra jest mo dli twą mie sza -
ną: przy ro dzo ną i nad przy ro dzo ną, czy li kon tem pla cją
wla ną. 

„Przy stę pu ję te raz do ob ja śnie nia róż ni cy, za cho -
dzą cej mię dzy zwy kły mi na mo dli twie po cie cha mi, a nad -
przy ro dzo ny mi sma ka mi Bo ży mi. Po cie cha mi, zda niem mo -
im, mo gą się zwać owe słod kie uczu cia, ja kich sa mi na by wa -
my roz my śla niem i mo dli twą, za no szo ną do Pa na. Po wsta ją
one na tu ral nie (…), choć osta tecz nie Bóg nam do nich po -
ma ga ła ską swo ją, bo bez Nie go nic uczy nić nie mo że my.
Sma ki zaś nad przy ro dzo ne po czy na ją się z Bo ga, a my je od -
czu wa my i cie szy my się wię cej jesz cze niż tam ty mi. Je śli
chce my znacz ny uczy nić po stęp na tej dro dze i dojść do
tych miesz kań, do któ rych tę sk ni my, nie o to nam cho dzić
po win no, by śmy du żo roz my śla ły, je no o to, by śmy du żo mi -
ło wa ły. Otóż wiedz my, że nie ta du sza wię cej mi łu je, któ ra
moc niej sze ma po sta no wie nie i usil niej sze pra gnie nie we
wszyst kim po do bać się Bo gu, ale pil niej się sta ra o to, by w
ni czym Go nie ob ra zić i go rę cej Go bła ga o co raz dal sze roz -
sze rze nie czci i chwa ły Sy na Je go, i co raz wyż szy wzrost
świę te go Ko ścio ła ka to lic kie go”.

Św. Te re sa pi sze da lej, jak wiel kie do świad cza ła
udrę cze nia du szy z po wo du na tło ku my śli, nim zro zu mia ła,
iż my śle nie, to jesz cze nie sam ro zum, bo „pó ki nie zro zu -
mia łam tej róż ni cy, trud no mi by ło po jąć, ja kim spo so bem
ro zum (…) , któ ry prze cież jest jed ną z władz du szy, ta ki
mo że być nie raz nie do łęż ny do pa no wa nia nad my śla mi
swy mi, gdy prze ciw nie myśl i wy obraź nia, w jed nej chwi li ta -
kim nie po wstrzy ma nym pę dem ula tu ją, że Bóg sam tyl ko
mo że je po wścią gnąć. 

(...) Mó wi łam o po cie chach du cho wych, jak nie raz
wi kła ją się z za pę dem na mięt no ści, skut kiem cze go spra wu -
ją nie ja kie wzbu rze nie we wnętrz ne (…) , wy wo łu ją ję ki i łka -
nia, i szlo cha nia, a na wet, do zna je się w tym sta nie uci sku w
pier siach lub pod le ga się mi mo wol nym pod rzu ca niem i tar -
ga niem, któ rych po wstrzy mać nie moż na i ta ka jest si ła we -
wnętrz ne go na ci sku, że nie raz krew się rzu ca no sem i in ne
tym po dob ne ob ja wia ją się do tkli we przy pa dło ści. Zgiełk ten
mę czy, te go nie prze czę, wy jąw szy tyl ko, kie dy mo dli twie
to wa rzy szy za wie sze nie, czy li eks ta za, bo pó ki ta trwa, du -
sza żad nej cięż ko ści nie czu je, ale to pew na, że wiel kim by -
ło by złem dla tej prze szko dy mo dli twę po rzu cić. Nie zwa żaj -
my na to, że dia beł je nam pod su wa (…) , ry chło on da nam
po kój, gdy się prze ko na, że tru dzi się da rem nie, miej my
cier pli wość i zno śmy je dla mi ło ści Bo żej”. 

Aby le piej zro zu mieć  „mo dli twę od pocz nie nia”,
(…)  ina czej okre ślo ną ja ko „Sma ki Bo że”, św. Te re sa po -
rów nu je ją do dwóch zbior ni ków, do któ rych spły wa wo da,

ale w spo sób od mien ny: do jed ne go spły wa wo da z da le ka,
za po mo cą wo do cią gów, dru gi umiesz czo ny jest w miej scu,
skąd wy try ska wo da. 

„Wo da pły ną ca za po mo cą wo do cią gów są to (…),
we dle ro zu mie nia me go, te po cie chy na roz my śla niu po -
wsta ją ce, któ rych na by wa my przez roz wa ża nie rze czy stwo -
rzo nych i przez pra cę umy słu na sze go,(…) za czym wo da
ona, spły nie na du szę z szu mem, bo osta tecz nie my sa mi
wła snym sta ra niem na szym ją spro wa dza my. Tam ta dru ga
wo da prze ciw nie, try ska do du szy z sa me goż zdro ju, któ rym
jest Bóg. Stąd to, gdy spodo ba się bo skiej do bro ci Je go uży -
czyć nam tej ła ski nad przy ro dzo nej, dzia ła nie Je go spra wu -
je w nas te sma ki z nie wy po wie dzia nym po ko jem, ci cho ścią
i słod ko ścią.(…) Ta po cie cha i słod kość nie da je się uczuć
w ser cu, przy naj mniej z po cząt ku; po tem do pie ro ca łe je na -
peł nia, za czym ta wo da roz le wa się po wszyst kich wła dzach
du szy, aż w koń cu do cho dzi i do cia ła. Te sma ki po czy na ją
się w Bo gu, a koń czą się w nas.

Ja kim że więc spo so bem, za py ta cie, osią gnie my te
ła ski, nie śmie jąc na wet o nie się sta rać? – Na to od po wia -
dam: naj pew niej ich do stą pi ten, kto się o nic nie sta ra, a to
z na stę pu ją cych pię ciu po wo dów. Pierw szym wa run kiem do
osią gnię cia ich jest czy sta i bez in te re sow na mi łość Bo ga. Po
wtó re dla te go: za ma łe i nędz ne po słu gi, ja kie my mo że my
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od dać Bo gu, nie osią gnie my rze czy wiel kiej. Po trze cie, by -
śmy po mnąc na to, że je ste śmy grzesz ni ka mi i po wie le ra -
zy ob ra zi li śmy Bo ga, pra gnę li nie uży wać sma ków i roz ko -
szy, ale cier pieć dla mi ło ści Pa na i na śla do wać Go. Po czwar -
te, że Bóg nie zo bo wią zał się udzie lać nam tych łask nad -
zwy czaj nych, tak jak w nie skoń czo nej do bro ci swo jej zo bo -
wią zał się dać nam chwa łę wiecz ną, On naj le piej wie, cze go
nam po trze ba i kto Go praw dzi wie mi łu je. Po pią te na ko -
niec, że ta wo da sma ków nie bie skich nie da je się, spro wa -
dzić za po mo cą wo do cią gu, więc pó ki źró dło, któ rym jest
Bóg, wy dać jej nie chce, na próż no tyl ko tru dzi ły by śmy się
nad jej do by wa niem. Bóg sam tyl ko ją da je, ko mu chce i da -
je ją czę sto kroć w chwi li, kie dy du sza naj mniej się te go spo -
dzie wa. Ale te go pew na je stem, że kto na praw dę upo ko rzy
się i za prze się sie bie, te mu Pan nie omiesz ka uży czyć tej ła -
ski i wie lu in nych jesz cze tak wiel kich, że ich czło wiek nie
mógł by i za pra gnąć.”. 

O mo dli twie sku pie nia, au tor ka „Twier dzy We -
wnętrz nej” tak pi sze: „Jest to pew ne sku pie nie we wnętrz ne,
zda niem mo im, rów nież nad przy ro dzo ne. Nie na by wa się te -
go sku pie nia, chro niąc się w miej sce ciem ne al bo za my ka -
jąc oczy, ale gdy przyj dzie, oczy się sa me za my ka ją i du sza
pra gnie sa mot no ści i tak bez żad nych sztucz nych spo so bów
bu du je się nie ja ko przed sio nek do tej mo dli twy sma ków
nad przy ro dzo nych. Gdy bo wiem w tym we wnętrz nym sku -
pie niu du sza szu ka Bo ga, stan ten uspo sa bia du szę do słu -
cha nia, du sza nie po win na w tym sta nie pra co wać my ślą, ale
trzy mać się w mil cze niu przed Pa nem, uważ nie pa trząc, co
On w niej dzia ła. Aby mo gło na stą pić ono za wie sze nie my śli,
po trze ba aby pier wej mi łość by ła roz bu dzo na. 

Naj lep sza więc, zda niem mo im, ra da dla du szy,(…)
któ rą spodo ba się Pa nu pod nieść do te go miesz ka nia jest ta,
aże by bez gwał tu i zgieł ku we wnętrz ne go sta ra ła się po -
wścią gać dzia ła nie ro zu mu, ale niech się nie ku si wstrzy mać
je zu peł nie, bo ow szem do brze jest, by i on dzia łał tu w mie -
rze wła ści wej, by po mniał, że jest w obec no ści Bo ga i zwa -
żał, kto jest Ten, przed któ rym da no mu sta wać. Tu już Bo -
ski Mi ło śnik sam ją na uczy, co ma czy nić (…) w tej szczę -
snej chwi li; a wszyst ko pra wie, co uczy nić ma, na tym jed -
nym się za sa dza, by uzna ła sie bie nie god ną tak wy so kiej ła -
ski i ca ła się wy la ła przed Pa nem w ra do snym dzięk czy nie -
niu.

Nie mó wi łam jesz cze o skut kach i zna kach, ja kie
się oka zu ją w du szy, gdy Bo ski Pan nasz uży czy jej mo dli -
twy sma ków nad przy ro dzo nych. Ja sno da je się uczuć w du -
szy do te go stop nia pod nie sio nej dziw ne roz sze rze nie i na -
peł nie nie. Du sza już (…) nie jest tak skrę po wa na jak przed -
tem w rze czach służ by Bo żej, ale z nie rów nie więk szą po stę -
pu je swo bo dą i szcze ro ścią ser ca. Stra chem pie kła już się
nie drę czy, bo choć te raz wię cej niż przed tem lę ka się naj -
mniej szej ob ra zy Bo żej, bo jaźń nie wol ni cza już do niej nie
ma przy stę pu, a z wiel ką za to otu chą spo dzie wa się i ufa, że
do stą pi szczę ścia po sia da nia Bo ga na wie ki. 

Oba wa o zdro wie, któ rej daw niej pod le ga ła, już jej
te raz nie po wstrzy mu je od czy nie nia po ku ty (…) ; wszel kie
umar twie nia wy da ją się jej moż li we przy po mo cy Bo żej i go -
rę cej niż do tąd ich pra gnie. Cier pie nia i krzy że, któ rych się
przed tem lę ka ła, już jej tak bar dzo nie stra szą, bo żyw szą ma

wia rę i pew na jest te go, że kto jest go tów zno sić je dla mi ło -
ści Bo ga. Stąd i nie raz wprost pra gnie cier pie nia i za spo ko -
je nia tym spo so bem wiel kiej, chę ci uczy nie nia cze go dla Bo -
ga. 

W mia rę (…) ja śniej sze go, ja kie go tu do stę pu je, po -
zna nia nie skoń czo nej wiel ko ści Je go, ja śniej też wi dzi wła -
sną nę dzę i ni skość swo ją, a wo bec sma ków Bo żych, któ -
rych da no jej za kosz to wać, czu je to i wi dzi, że wszel kie roz -
ko sze te go świa ta, to tyl ko plu ga stwo i śmie ci; po wo li też co -
raz wię cej się od nich od da la. Sło wem, we wszyst kich cno -
tach wy raź ny w niej ob ja wia się po stęp, któ ry bę dzie co raz
więk szy, je śli je no z tej do brej dro gi nie za wró ci wstecz i no -
wej się ob ra zy Bo żej nie do pu ści, bo wte dy, cho ciaż by du sza
by ła już pod nie sio na do szczy tu do sko na ło ści, wszyst ko to
wni wecz ob ra ca. 

I to tak że trze ba wie dzieć, że wszyst kie te cu dow ne
skut ki nie od ra zu w du szy po wsta ją, za pierw szym lub dru -
gim łask onych otrzy ma niem, ale po trze ba, aby du sza by ła
w go to wo ści na ich przyj mo wa nie, bo na wy trwa niu po le ga
wszyst ko do bro na sze.

Du sza w tym sta nie nie stoi jesz cze na wła snych no -
gach, po dob na jest ra czej do nie mow lę cia, któ re do pie ro za -
czy na ssać; je śli się odłą czy od pier si mat ki, cóż in ne go mo -
że je cze kać nad śmierć? Bar dzo się bo ję, by coś po dob ne go
nie spo tka ło du szy, któ ra otrzy maw szy tę ła skę od Bo ga,
opusz cza ła by mo dli twę kie dy kol wiek, al bo opu ściw szy ją
kie dy z ta kie go po wo du, jak naj prę dzej do niej nie wró ci ła.”. 

W roz dzia le „Miesz ka nie pią te” św. Te re sa pi sze, jak
za czy na się do ko ny wać zjed no cze nie wo li du szy z wo -
lą Bo ga, cha rak te ry zu ją ce się kon tem pla cją ży cia i
śmier ci Chry stu sa. Po ja wia ją się pierw sze ła ski spe -
cjal ne od Je zu sa Chry stu sa. Du sza do cho dzi do sta nu
mo dli twy zjed no cze nia. Jest to już praw dzi wy stan mi -
stycz ny. Roz po czy na się no wy spo sób ży cia we wnętrz -
ne go. Au tor ka pi sze rów nież po czym po znać, czy to
zjed no cze nie nie jest złu dze niem.

„Do pew nych skar bów, w tym miesz ka niu zło żo -
nych, ma ło mnie mam do cho dzi; ale choć by któ ra do szła tyl -
ko do drzwi, i to już wiel kie nad nią mi ło sier dzie Bo że. Po -
trze ba tu gor li wej pra cy i pil no ści nie usta ją cej.  Nie sądź cie,
by ta mo dli twa zjed no cze nia po dob na by ła do snu. Tu du sza
jest cał kiem roz bu dzo na ku Bo gu, a cał kiem uśpio na, dla
rze czy te go świa ta i dla sa mej sie bie. Sło wem, jest to zu peł -
na, śmierć dla rze czy te go świa ta. Śmierć, mó wię, zu peł na,
bo du sza ta ode rwa na jest od wszel kich czyn no ści, któ re
speł nia miesz ka jąc w cie le, słod ka, mó wię, i roz kosz na, bo
choć du sza jest za trzy ma na w wię zie niu swo im, tu prze cież
się z nie go ja ko by wy zwa la, aby się ca ła po grą ży ła w Bo gu.
Ro zum, chciał by prze nik nąć tę ta jem ni cę i zro zu mieć choć
w czę ści to, co w du szy się dzie je, lecz wi dząc, że da rem nie
o to się ku si, sta je stro pio ny i al bo zu peł nie od cho dzi od sie -
bie, al bo przy naj mniej, ani rę ką, ani no gą ru szyć nie mo że,
po dob ny do czło wie ka le żą ce go w tak głę bo kim omdle niu,
że wy da je się jak by mar twy. Mo dli twa ta nie jest snem. Tu
już ani wy obraź nia, ani pa mięć, ani ro zum nie zdo ła ją za mą -
cić szczę ścia, któ rym du sza z Bo giem swo im zjed no czo na
się cie szy. Sam na wet dia beł, je śli je no zjed no cze nie z Bo -



giem jest praw dzi we, nie zdo ła, do stać się do te go miesz ka -
nia ani żad nej szko dy wy rzą dzić (…)., bo Ma je stat Bo ski tak
tu jest bli sko złą czo ny z sa mąż ist no ścią du szy, że zły duch
nie wa ży się przy stą pić. O ja kiż to stan bło go sła wio ny, w któ -
rym ten prze klę ty nic już nam złe go zro bić nie mo że! I ja kież
wiel kie zy ski od no si tu du sza, gdy Bóg sam tak mo że dzia -
łać w niej, bez żad nej już od in nych ani od nas sa mych prze -
szko dy! 

Wra cam do zna ku, któ ry wam za po wie dzia łam: jest
to znak, po wta rzam, praw dzi wy i nie za wod ny. Przy pa trz cie
się tej du szy, któ rą Bóg, pod no sząc do zjed no cze nia z so bą,
cał kiem bez wład ną uczy nił, aby tym głę biej wpo ić w nią
praw dzi wą mą drość. Nic ona nie wi dzi, nic nie sły szy, nic
nie ro zu mie przez ca ły czas, gdy trwa to zjed no cze nie, choć
to za wsze czas krót ki. Za to Bóg sam tak głę bo ko prze ni ka
wnę trze tej du szy, że gdy wró ci do sie bie, żad ną mia rą o tym
wąt pić nie mo że, iż by ła w Bo gu i Bóg w niej. I tak moc no ta
praw da po zo sta je w niej wy ry ta, że cho ciaż by po tem ca łe la -
ta zo sta wa ła bez po wtór ne go otrzy ma nia tej ła ski, nie zdo ła
prze cież o niej za po mnieć ani wąt pić o jej rze czy wi sto ści”.

Na stęp nie św. Te re sa ob ja śnia mo dli twę zjed no cze -
nia, po rów nu jąc ją do ko ko nu je dwab ni ka i oma wia skut ki,
ja kie ta mo dli twa po zo sta wia w du szy. 

„Sły sza ły ście za pew ne, w ja ki cu dow ny spo sób, po -
wsta je je dwab; jak po czy na się z ma leń kie go ja jecz ka, z na -
sta niem wio sny, wy klu wa się ro ba czek, któ ry ży wiąc się li -
ściem mor wo wym, stop nio wo się roz wi ja,(…)  a gdy już do
mia ry swo jej uro śnie, pyszcz kiem wy snu wa z sie bie je dwab
i  zwi ja go w ko ko nik czy li kłę bek i w tym kłęb ku się za my -
ka,  aż po nie ja kim cza sie, w miej sce du że go brzyd kie go ro -
ba ka, do by wa się bia ły, wdzięcz ne go kształ tu mo tyl. 

Ro bak ten jest to ob raz du szy na szej. Na on czas oży -
wia się ten «ro bak», gdy cie płem Du cha Świę te go za grza ny,
po czy na ko rzy stać z ogól nych po mo cy ła ski, któ rych Bóg

uży cza każ de mu; gdy po czy na uży wać środ ków, któ re Pan
w Ko ście le swo im po zo sta wił, uczęsz cza nia do spo wie dzi,
czy ta nia do brych ksią żek, słu cha nia sło wa Bo że go. Wte dy
więc po czy na żyć i da lej ży wi się tym że po kar mem i po boż -
nym roz my śla niem. 

Wy ró sł szy za tem, po czy na ten «ro bak» snuć z sie -
bie je dwab i bu do wać dom, w któ rym ma umrzeć. Do mem
tym dla du szy – jak to pra gnę ła bym ja sno wy tłu ma czyć –
jest Chry stus. Ja koż czy ta łam gdzieś, że «ży cie na sze ukry -
te jest w Chry stu sie», czy li w Bo gu. (…) A On jest miesz ka -
niem na szym, a my z na szej stro ny mo że my bu do wać sa mi
to miesz ka nie, aby w nim się za mknąć. Lecz nim jesz cze
zdą ży my w tym ce lu uczy nić wszyst ko, co jest w mo cy na -
szej, Bóg już z tą ma lucz ką pra cą na szą, któ ra sa ma z sie bie
jest ni czym, po łą czy wiel moż ność swo ją i tak wy so kiej do da
jej ce ny, iż sta nie się god na te go, by On sam był jej na gro dą. 

Ochot nie kwap my się do tej pra cy, wy rzu ca jąc z sie -
bie mi łość wła sną i wo lę wła sną, i wszel kie do ja kiej bądź
rze czy na zie mi przy wią za nie, a wkła da jąc w ro bo tę na szą
uczyn ki po kut ne, mo dli twę, umar twie nie, po słu szeń stwo i
wszel kie in ne cno ty i po win no ści po wo ła nia na sze go. Umie -
raj my już tak, jak umie ra ten ro bak, gdy skoń czy ro bo tę, do
któ rej zo stał stwo rzo ny. Po ta kiej śmier ci, zo ba czy cie, jak
bę dzie my oglą da ły Bo ga i tak bę dzie my miesz ka ły w wiel -
moż no ści Je go.

My li ły by ście się jed nak, gdy by ście są dzi ły, że ta
pew ność od no si się do ja kie go cie le sne go przed mio tu czy
kształ tu, tak jak ma my pew ność, że cia ło Pa na na sze go Je -
zu sa Chry stu sa, choć go nie wi dzi my, obec ne jest w Naj -
święt szym Sa kra men cie(…) . Tu nic nie masz cie le sne go, tu
jest tyl ko sa mo Bó stwo. Skąd że więc, py ta cie, ta ka mo że
być w nas pew ność o tym, cze go nie wi dzi my? – Te go ja nie
wiem; są to ta jem ne spra wy wszech moc no ści bo skiej, to tyl -
ko wiem, że praw dą jest to, co mó wię.

Praw dzi wie ma za co chwa lić Pa na i dzię ko wać Mu
du sza raz za kosz to waw szy te go spo czyn ku, któ ry zna la zła w
Bo gu. Wszyst ko jej się przy krzy, co kol wiek wi dzi na zie mi,
zwłasz cza je śli Bóg czę ściej ją do pusz cza do te go zjed no cze -
nia i te go wi na jej na le wa, raz w raz wzna wia jąc w niej owo
upo je nie i cu dow ne one goż skut ki. Już te raz za nic ma swo -
je daw ne tru dy, któ re zno si ła, bę dąc jesz cze po czwar ką i
snu jąc po wo li swój kłę bek. Uro sły jej skrzy dła, więc, mo gąc
już la tać, czyż mia ła by po prze sta wać na po su wa niu się krok
za kro kiem po zie mi? Już się nie dzi wi bo ha ter skim cier pie -
niom Świę tych, wie dząc z wła sne go już do świad cze nia, jak
(…) Po tęż nie Bóg wspo ma ga i nie do po zna nia od mie nia
du szę tak, iż daw na jej sła bość i nie do łęż ność do po ku ty za -
mie nia się w si łę.

O Pa nie, ja kież tu no we stra pie nie po czy na się dla
tej du szy! Kto by się te go spo dzie wał po otrzy ma niu ła ski
tak wy so kiej? Ale tak jest: w ten czy w in ny spo sób za wsze
nam trze ba no sić krzyż, pó ki tu ży je my. Stra pie nie to jed -
nak, o któ rym mó wię, nie tak ma się ro zu mieć, ja ko by du sza
do te go sta nu pod nie sio na nie mia ła po ko ju; ma go, ow -
szem, i bar dzo wiel ki (…). , bo sa meż te jej cier pie nia, ta ką
prze cież wy so ką ma ją ce nę i z tak czy ste go, i świę te go źró -
dła pły ną, że sa me przez się po kój i za do wo le nie do du szy
wle wa ją. Ale z sa me goż uprzy krze nia, ja kie jej spra wu ją rze -
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czy te go świa ta, ro dzi się w niej pra gnie nie wy zwo le nia z
tych wię zów, a pra gnie nie to tak bo le sne, że jed na tyl ko pa -
mięć na to, że Bóg tak chce, aby jesz cze ży ła na tym wy gna -
niu, zdol na jej przy nieść osło dę. Za pew ne też stra pie nie jej
po cho dzi z nie zno śne go bó lu, ja kie go do zna je pa trząc, jak
lu dzie Bo ga ob ra ża ją, jak ma ło Go so bie wa żą, ja kie mnó -
stwo dusz mię dzy he re ty ka mi i nie wier ny mi idzie na za tra -
ce nie. Naj wię cej zaś bo le je nad zgu bą dusz chrze ści jań -
skich, bo jak kol wiek wie, że mi ło sier dzie Bo że nie ma gra -
nic, że i naj więk szy grzesz nik mo że się jesz cze na wró cić i
zba wić, słusz nie jed nak się lę ka, że wie lu z nich bę dzie po -
tę pio nych. Pa mię ta cie te sło wa ob lu bie ni cy – że «Bóg wpro -
wa dził ją do piw ni cy win nej i roz rzą dził w niej mi łość». Du -
sza tu cał kiem od da na jest w rę ce Bo ga; wiel ka moc mi ło ści
tak nią owład nę ła, że o ni czym już nie wie i ni cze go nie chce,
tyl ko aby Bóg uczy nił z nią, co kol wiek Mu się po do ba. A
Bóg wte dy czy ni jej ła skę wy ci ska na niej swo ją pie częć i du -
sza, sa ma nie wie dząc jak się to sta ło, wy cho dzi z rąk Pa na
na zna czo na tym Je go zna mie niem. O Bo że, ja każ to nie wy -
po wie dzia na do broć Two ja, że tak sam dla nas wszyst ko czy -
nisz! Żą dasz je no od nas do brej wo li, aby du sza, jak ten
mięk ki wosk, nie sta wia ła Ci opo ru!

Ależ, naj słod szy Pa nie mój, czy nie sta nę ła wów czas
przed oczy ma Twy mi, czy nie prze ra ża ła Cie bie ta strasz na
mę ka, któ rą mia łeś umrzeć? – Nie, od po wia dasz mi, bo wiel -
ka mi łość, ja ką mi łu ję du sze, i wiel kie po żą da nie, z ja kim

pra gnę ich zba wie nia, bez po rów na nia prze wyż sza ją wszyst -
ką sro gość mych cier pień. I cier pie nia te, ja kie mi za da je si -
ła nie po wstrzy ma na mi ło ści, od kąd je stem na zie mi, tak są
nad wszel ki wy raz doj mu ją ce, że wo bec nich wszyst ko, co
ucier pia łem w mę ce i na krzy żu, wy da je mi się ni czym.

Czę sto się nad tym za sta na wia łam w roz my śla niach
mo ich, że w po rów na niu z mi ło ścią Chry stu so wą wszel ka i
naj go ręt sza mi łość ludz ka jest ja ko by ni czym, ja każ mu sia ła
być bo leść Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa. Mę ka ta, bez
po rów na nia cięż szą Mu by ła niż wszyst kie ka tu sze krzy ża.
Na krzy żu bo wiem, choć cier piał nie wy po wie dzia nie, ale
wie dział przy naj mniej, że to już ko niec mę ki Je go; po cie cha
ta, że przez śmierć swo ją przy no si nam zba wie nie i Oj cu
swe mu oka zu je nie skoń czo ną mi łość swo ją, cier piąc tak sro -
go dla Nie go, by ła Mu w bo le ściach Je go osło dą. (…) Po -
dob nie też zda rza się du szom żar li wie Bo ga mi łu ją cym, że
wiel kie dla Nie go po dej mu ją po ku ty i umar twie nia. Ja kąż
do pie ro ra do sną do cier pie nia go to wo ścią mu sia ło pa łać Bo -
skie Ser ce Je zu sa w onej uro czy stej chwi li, w któ rej tak jaw -
nie miał oka zać ca łą do sko na łość po słu szeń stwa swe go dla
Oj ca, ca łą wiel kość mi ło ści swo jej dla lu dzi? O, ja każ to wiel -
ka roz kosz cier pieć w speł nia niu wo li Bo żej!”.

za o. Mi cha łem Ma chej ką OCD
wy bór cy ta tów z „Twier dzy we wnętrz nej” 

– Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

10. ROCZNIA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
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Z ŻYCIA PARAFII

Misterium Pasyjne w wykonaniu „Scholi Lux Cordis”

„W Two ich ra nach jest na sze zdro wie” – mó wi pro rok Iza -
jasz. W ra nach Je zu sa Chry stu sa jest zdro wie dla na szych
ran.

W so bot ni wie czór (23.03.2015 r.) miał miej sce w
na szej pa ra fii wy jąt ko wy kon cert zwa ny Mi ste rium Pa syj -
nym. Wy ko naw ca mi by ła mło dzież sku pio na w scho li „Lux
Cor dis” oraz za pro sze ni go ście. 30-oso bo we mu chó ro wi to -
wa rzy szy ła or kie stra ka me ral na zło żo na m.in. z mu zy ków
Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku. 

Ca łość mu zycz nie po pro wa dził Krzysz tof Dą brow ski.
Kon cert miał cha rak ter ora to ryj ny, był więc po łą -

cze niem form: słow nej i mu zycz nej. Prócz utwo rów się ga ją -
cych swą te ma ty ką po ku ty, na wró ce nia, pa sji Je zu sa Chry -
stu sa oraz Mi ło ści Bo żej usły sze li śmy frag men ty Mę ki Pań -
skiej na pod sta wie ob ja wień Ma rii z Agre dy.

Ten pięk ny wie czór po mógł nam po raz ko lej ny
uświa do mić so bie, jak wiel kie cier pie nie zniósł dla nas nasz
Zba wi ciel z Mi ło ści do każ de go z nas.

ks. Mateusz Lewicki

Misterium Pasyjne 
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STUDENCI PRZYGOTOWUJĄ PACZKI ŚWIĄTECZNE 

WIECZERZA PASCHALNA WSPÓLNOTY „LUX CORDIS” D.A. 

Człon ko wie Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”
pod czas jed ne go ze swo ich wtor ko wych spo tkań for ma cyj -
nych, uczest ni czy li w „Wie cze rzy Pas chal nej”.

By ło to dla każ de go z nas wspa nia łe do świad cze -
nie, gdyż po zna li śmy tra dy cję i głę bo ką sym bo li kę ży dow -
skiej uczty Pas chal nej. Jed nak naj więk szym prze ży ciem by -
ło od nie sie nie ży dow skiej pas chy do Pas chy spra wo wa nej
przez Je zu sa – Ostat niej Wie cze rzy. Tak jak Je zus ob my wa -
li śmy so bie no gi, ła ma li śmy się chle bem i dzie li li śmy się
nim. Ten wie czór był for mą ka te che zy i prze ży ciem scen bi -
blij nych. Na pew no po mo że nam głę biej prze żyć Świę ta
Wiel kiej No cy.
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REFLEKSJE

Nie mal każ de go dnia my – chrze ści ja -
nie spo ty ka my wie lu lu dzi o róż no ra -
kich po glą dach – tych spo łecz nych,
po li tycz nych, re li gij nych. Spo ty ka my
się z tym zja wi skiem: w szko le, na
uczel ni, w pra cy, w skle pie, na uli cy,
na wet w swo im do mu. 

Chciał bym w tym miej scu
pod jąć, krót ką re flek sję na te mat na -
sze go spo tka nia z oso ba mi nie wie rzą -
cy mi. My ślę, że ten te mat jest „na cza -
sie”. I wie lu z nas w ta kim spo tka niu
nie czu je się zbyt kom for to wo.

Oso by nie wie rzą ce co raz czę -
ściej da ją o so bie znać i pra gną dzie lić
się z na mi – chrze ści ja na mi swo imi
po glą da mi i prze my śle nia mi. Na to -
miast każ dy z nas – uzna jąc Je zu sa za
swo je go Pa na – po wo ła ny jest przez
Nie go do mi sji ewan ge li za cji, czy li by -
cia świad kiem Do brej No wi ny. I tu
czę sto po ja wia się py ta nie: W ja ki spo -
sób roz ma wiać z nie wie rzą cy mi? Czy w ogó le roz mo wa ma
sens? Czy jest sens od po wia dać na „ata ki”? Prze cież tak czę -
sto do świad cza my: „ja swo je, a on swo je”.

Atak to czę sto „broń” nie wie rzą cych. Jak re ago -
wać? 

Wy da je mi się, że czę sto po peł nia my błąd i ule ga my
ata ku ją ce mu. Jak ktoś za czy na mnie ata ko wać, to ja za czy -
nam od po wia dać tym sa mym, szu ka jąc co raz to wy myśl niej -
szych ar gu men tów. Po ja wia się we mnie gniew, zde ner wo -
wa nie, iry ta cja... „Bo ja kim pra wem on mo że tak my śleć i
tak ob ra żać mo ją wia rę!”. Szcze rze mó wiąc, chy ba nic w ten
spo sób nie osią gnie my i … na pew no nie za świad czy my o
Do brej No wi nie. 

Je zus chciał na uczyć nas przede wszyst kim jed ne -
go – ko chać. Mi łość to od po wiedź na wszyst ko. Chrze ści ja -
nin jest zo bo wią za ny do WALKI za Chry stu sa – to jest na sze
po wo ła nie. Ale do wal ki po przez MIŁOŚĆ.  

Gdy ktoś cię ata ku je, że je steś chrze ści ja ni nem, kie -
dy ktoś w two im to wa rzy stwie ob ra ża Bo ga, to masz obo wią -
zek za re ago wać, sta nąć w Je go obro nie… Ale ZAWSZE w
mi ło ści. „Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do brem zwy cię -
żaj” (Rz 12). Sza nuj te go czło wie ka, on jest stwo rzo ny tak
jak ty na ob raz i po do bień stwo Bo ga, jest dziec kiem Bo żym
i Bóg go ko cha, bo nie chce śmier ci grzesz ni ka, lecz aby ten
się na wró cił i miał ży cie wiecz ne (Ez 18). Wy słu chaj te go,
któ ry ata ku je, daj mu mi łość i od czu cie, że ci na nim za le ży,
na je go zba wie niu. Tyl ko spo kój, po kój ser ca, sza cu nek i mi -
łość są owo ca mi Du cha Świę te go. Na stęp nie mów o swo im
do świad cze niu Bo ga i Ko ścio ła. Mów o swo im prze ży wa niu
wia ry i przez to za pal w nim iskier kę. Po wiedz: „Ja mam in -
ne do świad cze nie, niż Ty... spo tka łem wie lu do brych księ ży;
spo wiedź i Msza świę ta to mo je ulu bio ne sa kra men ty, pod -
czas któ rych od czu wam Mi łość Bo żą; Bóg jest dla mnie
waż ny, jest Mi ło ścią; uczy nił wie le cu dów dla mnie, dla bli -

skich itd…”. Bądź cier pli wy, nie ob ra żaj się, nie gnie waj się,
tyl ko rób swo je. Świadcz po zy tyw nie o Je zu sie, a Duch Świę -
ty do ko na resz ty. I prę dzej czy póź niej przyj dą owo ce. 

Wy da je mi się, że to jest pierw szy krok, któ ry każ -
dy z nas po wi nien pod jąć, kie dy spo ty ka się z oso bą „nie wie -
rzą cą – ata ku ją cą”. W tym przy pad ku nie jest po trzeb na wie -
dza i wy szu ka ne ar gu men ty, tyl ko mi łość i oso bi ste po zy -
tyw ne świa dec two o Bo gu.

Czy to zna czy, że nie są waż ne ra cjo nal ne ar gu men -
ty, wie dza?

Waż ne jest, że by śmy po głę bia li swo ją wie dzę i poj -
mo wa nie Bo ga. Po trzeb ne to jest dla nas sa mych, ale też
wte dy, gdy spo ty ka my lu dzi „nie wie rzą cych -po szu ku ją cych -
-py ta ją cych”. Jest mnó stwo osób, któ rych fa scy nu je chrze -
ści jań stwo, któ rzy ma ją w so bie pra gnie nie Bo ga, któ rzy
mo że prze szli już przez etap by cia „nie wie rzą cy mi -ata ku ją -
cy mi”. I ci chcą od nas kon kre tu. Chcą wie dzieć, w ko go
wie rzy my i dla cze go. Chcą, aby śmy wy tłu ma czy li im pew ne
kwe stie, aby śmy po wie dzie li,  jak je ro zu mie my, dla cze go
jest tak, a nie ina czej. I wte dy po trzeb na jest na sza ar gu men -
ta cja i wie dza Bo gu. Dla te go czy taj my, słu chaj my i po głę -
biaj my swo ją wie dzę re li gij ną, że by nie dać pla my, bo mo że
się wy dać w spo tka niu z czło wie kiem „nie wie rzą cym -po szu -
ku ją cym -py ta ją cym”, że nie wiem w co wie rzę. A to chy ba
dość mi zer ne świa dec two.

Po dej mij my mi sję!
Nie bądź my obo jęt ni na głos świa ta, któ ry wo ła,

któ ry py ta, któ ry nie raz krzy czy i war czy. Bądź my świad ka -
mi Chry stu sa, bądź my je go apo sto ła mi i ucznia mi. Bierz my
od po wie dzial ność za dru gie go czło wie ka. Aby każ dy czło -
wiek na ro dził się na no wo i był ZBAWIONY – dzię ki Bo żej
Ła sce i na sze mu świa dec twu.                                                                                                                                     

Ks. Ma te usz Le wic ki

Moje spotkanie z niewierz¹cym
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO OBÓR

21 mar ca 2015 r. gru pa osób z na szej pa ra fii oraz z pa ra fii
p.w. św. Ja dwi gi Ślą skiej z No we go Por tu od by ła piel grzym -
kę do Sank tu arium Mat ki Bo żej Bo le snej w Obo rach. Opie -
kę du cho wą spra wo wał ks. Woj ciech Lan ge.

W sank tu arium obor skim, jak w każ dą so bo tę,
uczest ni czy li śmy w Wie czer ni ku Kró lo wej Po ko ju, spo tka -
niu mo dli tew no -ewan ge li za cyj nym pro wa dzo nym w kli ma -
cie kar me li tań skiej du cho wo ści przez miej sco wych księ ży. 

W cen trum Wie czer ni ka znaj du je się za wsze Chry -
stus Zmar twych wsta ły ad o ro wa ny w Sa kra men cie Mi ło ści i
gro ma dzą cy wier nych przy Oł ta rzu Naj święt szej Ofia ry.
Pod czas Wie czer ni ka od by ła się tak że ce re mo nia uro czy ste -
go przy ję cia do Szka ple rza Kar me li tań skie go, na stęp nie od -

ma wia li śmy Ró ża niec świę ty, a w Go dzi nie Mi ło sier dzia ad -
o ro wa li śmy Krzyż. Po od mó wie niu Ko ron ki do Bo że go Mi -
ło sier dzia zo sta li śmy po bło go sła wie ni re li kwia mi św. sio stry
Fau sty ny Ko wal skiej i bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki. Na ko -
niec spo tka nia spra wo wa ny był li tur gicz ny ob rzęd bło go sła -
wień stwa cho rych z na ło że niem rąk przez ka pła na.

Na sza gru pa od pra wi ła tak że Dro gę Krzy żo wą przy
sta cjach usy tu owa nych na tre nie przed świą ty nią.

Na ko niec chcę po dzię ko wać pa nu Er wi no wi za za -
pro sze nie pa ra fian do spę dze nia pierw sze go dnia Wio sny na
bar dzo in ten syw nej mo dli twie w pięk nej świą ty ni po ło żo nej
wśród wspa nia łej przy ro dy.

tekst i zdjęcia Teresa Sowińska



W dniach 17-19 kwiet nia człon ko wie Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go wy bra li się do Swa rze wa, aby prze żyć
swo je dni sku pie nia. Przez ten bar dzo in ten syw ny
week end sta ra li śmy się na no wo od kryć Du cha Świę -
te go w na szym co dzien nym ży ciu oraz po znać moc Je -
go dzia ła nia.

Pią tek i so bo tę spę dzi li śmy przede wszyst kim
mo dląc się bre wia rzem, słu cha jąc kon fe ren cji księ dza
Ma te usza, pod czas któ rych po chy la li śmy się nad ro lą
Du cha Świę te go we współ cze snym Ko ście le, a na stęp -
nie mie li śmy moż li wość kon tem pla cji w ci szy w ka pli -
cy. Od kry li śmy na no wo, że to wła śnie Duch Świę ty
jest gło sem w nas, któ ry bu dzi pra gnie nie po zna wa nia
Pa na Bo ga jed no cze śnie upo mi na jąc się o nas w chwi -
lach zwąt pie nia.

Pod czas te go świę te go cza su nie mo gło za -
brak nąć Mszy Świę tej, któ rą prze ży ły z na mi tak że sio -
stry mi sjo nar ki, któ re przy ję ły nas z otwar ty mi ra mio -
na mi i ser ca mi do swo je go do mu. Punk tem pod su mo -
wu ją cym na sze dni sku pie nia by ła ad o ra cja Naj święt -
sze go Sa kra men tu z proś bą o wy la nie Du cha Świę te -

go, pod czas któ rej ja ko wspól no ta mo dli li śmy się o da -
ry Du cha Świę te go dla sie bie na wza jem.

Nie dzie lę, ko rzy sta jąc ze sło necz nej po go dy,
po świę ci li śmy na wy po czy nek, bu do wa nie re la cji w na -
szej wspól no cie i in te gra cję. Od wie dzi li śmy m.in. Puck
i Wej he ro wo.

Marta Skórowska

14

Z ŻYCIA PARAFII

Dni skupienia studentów w Swarzewie
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO LICHENIA

25 kwiet nia pra wie 100 osób uczest ni czy ło w
pa ra fial nej piel grzym ce do sank tu arium Mat ki
Bo żej Bo le snej Kró lo wej Pol ski w Li che niu Sta -
rym. Na szy mi opie ku na mi du cho wy mi by li: ks.
Woj ciech Lan ge i ks. Krzysz tof Bo ry se wicz.
Te go dnia zje cha ło rów nież do Li che nia 4 ty sią -
ce użyt kow ni ków po jaz dów me cha nicz nych w
związ ku z III Ogól no pol skim Otwar ciem Se zo -
nu Mo to cy kli i Po jaz dów Za byt ko wych. Wspól -
nie uczest ni czy li śmy we Mszy świę tej w ba zy li -
ce p.w. Naj święt szej Ma ryi Pan ny Li cheń skiej.
W dro dze do Li che nia mo gli śmy obej rzeć film
o po wsta wa niu i po świę ce niu tej ba zy li ki, któ ra
te raz no si mia no – ba zy li ki mniej szej, cho ciaż
jest to naj więk sza świą ty nia w Pol sce. 

Na sza gru pa pa ra fial na od pra wi ła tak -
że Dro gę Krzy żo wą na gó rze zbu do wa nej z ka -
mie ni. Na tra sie wio dą cej od pod nó ża Gol go ty
aż na jej szczyt roz miesz czo ne są sta cje Dro gi
Krzy żo wej a obok nich znaj du ją się licz ne gro -
ty i ka pli ce.

Na stęp nie każ dy pąt nik mógł sam za -
de cy do wać o wy ko rzy sta niu wol ne go cza su. 
Już in dy wi du al nie w ba zy li ce dol nej od mó wi li -
śmy Ko ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia; od wie -
dzi li śmy ko ściół p.w. św. Do ro ty; Ka pli cę Krzy -
ża Świę te go znaj du ją cą się w dol nej czę ści ko -
ścio ła p.w. Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej; ka -
plicz kę Mat ki Bo żej Ostro bram skiej.

Moż na by ło rów nież obej rzeć dwie cie -
ka we wy sta wy. W du żym ho lu mu zeum ks. J.
Ja rzę bow skie go MIC by ły wy sta wio ne wi ze -
run ki Je zu sa w ko pi Ca łu nu Tu ryń ski go oraz w
ob ra zie ob li cza cier pią ce go Je zu sa od wzo ro wa -
ne go na chu ście z Ma nop pel lo na zwa nej „Chu -
s tą św. We ro ni ki”. Sa mą twarz Je zu sa moż na
by ło po rów nać na są sia du ją cych ob ra zach, tę z
chu s ty i ca łu nu do wi ze run ku Bo skie go Ob li -
cza Je zu sa bez ran i wy ra zu cier pie nia, któ ry
jest roz po wszech nia ny przez sio stry ob li czan ki
z sank tu arium w No wej Osu cho wej.

Dru ga wy sta wa zo sta ła po prze dzo na
ko mu ni ka tem uprze dza ją cym o pre zen to wa niu
dra stycz nych ob ra zów. Na plan szach po ka za ne
by ły nie na ro dzo ne dzie ci pod czas za bie gu
abor cji. Zdję cia te nie po zo sta wia ją żad nej wąt -
pli wo ści, że są świa dec twem za bi ja nia dzie ci.
My ślę, że dra stycz ność zdjęć słu ży te mu, aby
praw da o abor cji do tar ła do jej obroń ców i
osób, któ re ma ją w tej kwe stii wąt pli wo ści.

W dro dze po wrot nej mo gli śmy obej -
rzeć ko lej ny in te re su ją cy film pt. „Zie mia Ma -
ryi”.

Piel grzym ka peł na mo dli twy, du cho -
wych do znań i re flek sji koń czy ła się śpie wa mi i
dzięk czy nie niem za wszyst kie otrzy ma ne te go
dnia do bra.

tekst i zdję cia Te re sa So wiń ska
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Pod czas spo tka nia Dusz pa ster stwa Aka de mic kie -
go, wy słu cha li śmy wy kła du ks. dra Jac ka Na wro -
ta na te mat „Kie row nic twa Du cho we go”.

Ks. Ja cek był wie lo let nim oj cem du cho -
wym w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym, a
ak tu al nie po słu gu je w pa ra fii św. o Pio w Gdań -
sku  Uje ści sku.

Dzię ku je my wszyst kim za udział w spo tka -
niu i za chę ca my do od naj dy wa nia swo ich kie row -
ni ków du cho wych.

Z ŻYCIA PARAFII

WSPÓLNOTA „LUX CORDIS” D.A. 

Akcja: „TAK, POMAGAM”, 13-14 III 2015 r.

Zbiór ka żyw no ści dla CARITAS prze pro -
wa dzo na przez Szkol ne Ko ło Ca ri tas z
Gim na zjum 21 oraz Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go w Gdańsku. 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW ’2016

SPOTKANIA WSPÓLNOTY „LUX CORDIS” D.A. 

Muzyczni w Duszpasterstwie Akademickim: Marta, Anita, Patrycja i Maciek

Majówkowy, wieczorny spacer Duszpasterstwa Akademickiego na górę „Pachołek”

Za chę ca my mło dzież i do ro słych do przy -
go towania się na Świa to we Dni Mło dzie ży
w Kra ko wie w 2016 r. i na prze ży cie ra zem
z Oj cem Świę tym Fran cisz kiem 1050 rocz -
ni cy Chrztu Pol ski. Za chę ca my tak że do
odmawiania mo dli twy w tej in ten cji oraz do
do sko na le nia zna jo mo ści ję zy ków ob cych. 
W sierp niu 2015 r. bę dzie nie ca ły rok do te -
go wy da rze nia.

Od wie dzaj my ofi cjal ną stro nę in ter ne to wą ŚDM
2016, ale rów nież stronę die ce zja lą i pa ra fial ną:

www.krakow2016.com
www.sdm.diecezja.gdansk.pl
www.bratalbert.com.pl

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży
za pra sza do współ pra cy
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WSPÓLNOTA „LUX CORDIS” D.A. 

Majówka w ¯arnowcu

Spacerem nad morze 

Ko lej ny raz mie li śmy oka zję prze żyć ra dość spo tka nia z sio stra mi w Żar now cu.
Klasz tor sióstr Be ne dyk ty nek to ulu bio ne miej sce na sze go Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go. Prze by wa jąc tam, czu je my się jak w do mu. Żar no wiec to na sza
du cho wa osto ja, bo sio stry pa mię ta ją za wsze o nas w swo ich mo dli twach. 

Ewe li na, któ ra pierw szy raz by ła z na mi, po wie dzia ła: „do świad czy li śmy
wiel kiej ra do ści, któ ra ema nu je od sióstr. Po byt w Żar now cu był pięk nym do -
świad cze niem bli sko ści Bo ga i bu do wa nia Wspól no ty. Mo gli śmy tam do świad -
czyć po ko ju du cha i roz ra do wać się w Bo gu”. 

Dzię ku je my na szym „Przy ja ciół kom z Żar now ca” za ten wspól nie spę -
dzo ny czas i du cho we wspar cie każ de go dnia.
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WSPÓLNOTA „LUX CORDIS” D.A. 

Spływ kajakowy rzeką Radunią, Straszyn-Gdańsk

Spotkanie z p. Iwoną Klein. Temat: „Budowa relacji damsko-męskich”
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W so bo tę 9 ma ja gru pa mi ni stran tów wraz ro dzi ca mi wy bra -
ła się na spływ ka ja ko wy. Tra sa roz po czę ła się w Stra szy nie
na szla ku elek trow ni wod nych na Ra du ni. Ka ja ki zwo do wa -
li śmy przy pie kar ni „Miel nik”. Na pierw szym eta pie mu sie -
li śmy omi nąć lą dem elek trow nie: naj pierw w Stra szy nie, po -
tem w Jusz ko wie, a na stęp nie na hy dro węź le w Prusz czu
Gdań skim. Tu miał miej sce pierw szy od po czy nek przy Fak -
to rii Rzym skiej. Po ko lej nym zwo do wa niu ka ja ków rze ka na -
bra ła pręd ko ści tak, że mu sie li śmy ha mo wać przed nie bez -
piecz nym pro giem wod nym przy by łej cu krow ni. I tu trze ba
by ło wy siąść z ka ja ków, że by zwo do wać je w bez piecz nym
miej scu. Da lej wpraw dzie rze ka uspa ka ja ła się, jed nak nie

za bra kło emo cji przy kil ku wo do spa dach – w więk szo ści
przy pad ków koń czy ło się to lek kim ochla pa niem pierw sze -
go ka ja ka rza. Ko lej ny po stój mie li śmy w miej sco wo ści Krę -
piec – w miej scu, gdzie Ra du nia wpa da do Mo tła wy. Po krót -
kim od po czyn ku czekał nas ostat ni od ci nek, pro wa dzą cy do
Sta re go Gdań ska. 

Do Głów ne go Mia sta wpły nę li śmy przez Ka mien ną
Ślu zę, aby przed Żu ra wiem zro bić pa miąt ko we zdję cia. Stąd
po zo sta ło nam już po pły nąć pro sto na przy stań ka ja ko wą na
Ża bim Kru ku. Tu – nie co zmę cze ni i lek ko zmo cze ni, ale i
szczę śli wi – za koń czy li śmy na szą ca ło dzien ną wy pra wę.

ks. Wojciech Lange

WSPÓLNOTA „LUX CORDIS” D.M. 

Kajakiem do Gdañska – ministrancka majówka

Œrodowe spotkanie seniorów w bibliotece parafialnej
Se nio rzy czę sto mo dlą się na śro do wych spo tka niach w in -
ten cji Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie w 2016 r. –
ta ką ofi cjal ną mo dli twą:
„Bo że, Oj cze mi ło sier ny, któ ry ob ja wi łeś swo ją mi łość w
Two im Sy nu Je zu sie Chry stu sie, i wy la łeś ją na nas w Du -
chu Świę tym, Po cie szy cie lu, To bie za wie rza my dziś lo sy
świa ta i każ de go czło wie ka. Za wie rza my Ci szcze gól nie lu -
dzi mło dych ze wszyst kich na ro dów, lu dów i ję zy ków. Pro -
wadź ich bez piecz nie po za wi łych ścież kach współ cze sne go
świa ta i daj im ła skę owoc ne go prze ży cia Świa to wych Dni
Mło dzie ży w Kra ko wie...”.

Dal szy ciąg mo dli twy zna leźć moż na na stro nie in -
ter ne to wej: www.kra kow20 16.comKs. diakon Mateusz Konkol na spotkaniu z seniorami.
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BIERZMOWANIE – 14 V
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI – 24 V 
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Na ko niec Bia łe go Ty go dnia dzie ci, któ re przy stą pi ły
do Pierw szej Ko mu nii uda ły się na piel grzym kę au to -
ka ro wą. Pierw szym punk tem pro gra mu by ła Msza św.
w sank tu arium Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol skie go Mo -
rza w Swa rze wie. Po mo dli twie dzie ci od wie dzi ły Oce -
an Park we Wła dy sła wo wie. By ło to spo tka nie z naj -
więk szy mi wie lo ry ba mi, prze ra ża ją cy mi re ki na mi, żół -
wia mi ol brzy mi mi, del fi na mi, or ka mi oraz czter dziest -
ką in nych zwie rząt mor skich i oce anicz nych. Zwie dza -
nie za koń czy ło się na pla cu za baw, skąd dzie ci wró ci -
ły już pro sto do swo ich do mów.

s. Salezja

W nie dzie lę 17 ma ja przed na szym ko ścio łem od był
się kier masz cha ry ta tyw ny pod ha słem „Kwia tek dla
Ma my”. Moż na by ło na nim na być „ma łe ar cy dzie ła
sztu ki” przy go to wa ne przez wy cho wan ków szkół – SP
nr 79, 80 i Gim na zjum 21 oraz przed szko li 57 i 62.
Kier masz był wspól ną ini cja ty wą tych pla có wek, ma ją -
cą na ce lu wspar cie jed nej z na szych pa ra fia nek. Cięż -
ka cho ro ba spra wi ła, iż po trze bu je Ona na sze go ma te -
rial ne go wspar cia. Bar dzo dzię ku je my za zro zu mie nie
i za an ga żo wa nie. 

Caritas

WYJAZD DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

KWIATEK DLA MAMY – AKCJA CARITAS – 17 V 
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Z ŻYCIA PARAFII
MSZA ŒW. PRYMICYJNA – 26 maja 2015 r.

M³odzie¿ na XIX spotkaniu „LEDNICA 20OO” – 6 VI
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Z ŻYCIA PARAFII

INTENCJE DO ŒW. BRATA ALBERTA
* Św. Bra cie Al ber cie, po wie rzam Ci Pa nie: Ali nę, Ur szu lę,
Elż bie tę, Gra ży nę, Łu cję i wszyst kich do bro czyń ców oraz
Agniesz kę, na szych Ka pła nów i Sio stry Be tan ki.

* Bra cie Al ber cie, wy pra szaj peł nię Bo żych da rów dla Sióstr
Be ta nek i wszyst kich mo ich bli skich. Pro szę za Da riu sza i
je go ro dzi nę.

* Oj cze Nie bie ski, przez wsta wien nic two Mat ki Nie po ka la -
nej, św. Ba rat Al ber ta i Oj ca świę te go Ja na Paw ła II broń na -
sze dzie ci od złe go. Pro szę o ła skę świę tych ro dzi ców i mą -
drych przy wód ców. Po le cam Ci rzą dzą cych, a zmar łym z ro -
dzi ny pro szę o ła skę nie ba.

* Mat ko Po mo cy Nie usta ją cej po wie rzam Ci mój pro blem i
pro szę o po kój dla zmar łych.

* Św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się Agniesz ką i jej po tom -
stwem. Pro szę za cho rych z ro dzi ny, za do bro dzie jów, ka -
pła nów i sio stry Be tan ki. Uproś u Je zu sa po kój na świe cie i
w każ dym ludz kim ser cu. Wy pra szaj ła skę dla zmar łych i
dusz w czyść cu cier pią cych.

* Pro szę o mi łość i po kój w ro dzi nie, o po kój na Ukra inie i
o za cho wa nie po ko ju w Eu ro pie.

* Św. Bra cie Al ber cie, nasz Pa tro nie wspie raj w po wo ła niu
Sio stry Be tan ki oraz na szych ka pła nów. Uproś u Je zu sa no -
we po wo ła nia z na szej pa ra fii.

* Dzię ku ję Ci Pa nie Bo że w Trój cy Je dy ny za wszyst kie Twe
da ry w imie niu mo im i bli skich, za przy czy ną Mat ki Bo żej.
Jed no cze śnie ofia ru ję to wszyst ko z czym nie mo że my so bie
jesz cze po ra dzić, bo bez Twej po mo cy je ste śmy bar dzo sła -
bi i ogra ni cze ni.

* Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o Bo że bło go sła -
wień stwo w mo jej ro dzi nie i w pra cy.

* Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta i św. Ja na Paw ła
II pro szę o uzdro wie nie ran w ro dzi nie. O Bo że bło go sła -
wień stwo i opie kę Mat ki Bo żej i św. Ro dzi ny nad na szą ro -
dzi ną i w pra cy, pro szę o da ry Du cha Św., a dla zmar łych o
ży cie wiecz ne.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, uproś u Bo ga ła skę zdro wia dla
ks. Sta ni sła wa i ks. Łu ka sza oraz dla Iwo ny.

* Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic two w pew nej
trud nej spra wie i o po myśl ne jej roz wią za nie. Mat ko Naj -
święt sza, przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta pro szę
uproś ła skę świę to ści dla ro dzi ny, Oj czy zny i ca łe go świa ta.

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re
nam wy pra szasz u Do bre go Bo ga. Pro szę, orę duj u Bo ga za
na szym księ dzem Pro bosz czem.

* Mi ło sier dziu Bo że mu od da ję Mar ka – oj ca dwoj ga dzie ci,
któ ry zgi nął śmier cią tra gicz ną. Od da ję Bo gu sie bie, i
wszyst ko co mam w ser cu. Pro szę o po kój, prze ba cze nie i
uzdro wie nie.

* Św. Bra cie Al ber cie, uproś u Je zu sa na wró ce nie dla Łu ka -
sza. Otocz swo ją opie ką ro dzi nę Agniesz ki i jej po tom stwo.
Do po ma gaj na szych do bro czyń com w co dzien nym ży ciu.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię za Agniesz kę, któ ra jest w
sta nie bło go sła wio nym, aby na świat przy szło zdro we dziec -

ko. Opie kuj się ca łą ro dzi ną. Pro szę Cię tak że za mo ich
przy ja ciół i wszyst kich, któ rym obie ca łam mo dli twę.

* Św. Bra cie Al ber cie, uproś u Bo ga ra dość nie ba dla +
Edwar da Przy tu ły – za kry stia ni na, a zmar łym człon kom na -
szych ro dzin i z na szej pa ra fii daj ra dość wiecz ną.

* Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta i Mat ki Bo żej
pro szę o Bo żą ła skę, by spra wa by ła po zy tyw nie roz strzy -
gnię ta i o na wró ce nie dla Pio tra, Ja na, Paw ła i bli skich.

* Za re ko lek cjo ni stów, spo wied ni ków, ka pła nów, alum nów
Se mi na rium Du chow ne go, za Sio stry Be tan ki, do bro czyń -
ców pa ra fii, człon ków ro dzi ny i grzesz ni ków oraz za zmar -
łych z ro dzi ny. 

* Dzię ku ję Ci św. Bra cie Al ber cie za ła skę, któ rą otrzy ma -
łam. Pro szę o świę tość mo jej ro dzi ny, uwol nie nie od zła, o
mi łość i po kój w na szych ser cach, ro dzi nach i na świe cie.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę uproś mi ła skę sil nej wia ry.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę za spo wied ni ków i o na wró ce -
nie dla za twar dzia łych grzesz ni ków. 

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę za na szych ka pła nów i Sio stry
Be tan ki, o no we po wo ła nia, za alum nów na szych i za na sze -
go ks. Ma te usza.

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, dzię ku ję
za po moc i pro szę, po móż nam w trud nych spra wach co -
dzien nych, uproś ła skę świę to ści dla na szych ro dzin i po kój
na świe cie.

* Św. Bra cie Al ber cie, módl się na na szy mi ro dzi na mi, na -
szą Oj czy zną, aby by ła wier na Krzy żo wi, Ewan ge lii, aby nie
by ło prze mo cy w ro dzi nach.

* O po kój na Ukra inie, o do bre po wo ła nia do ka płań stwa i
za ko nu, za pa ra fie, gdzie gło szo ne są re ko lek cje i za spo -
wied ni ków.

* Za Oj ca św. Fran cisz ka, wszyst kich ka pła nów, dia ko nów,
a szcze gól nie tych, któ rzy prze ży wa ją trud no ści.

* Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła ski Bo że, o zdro -
wie, wia rę, na dzie ję, uf ność, o da ry Du cha Św., uwol nie nie z
na ło gów, o opie kę, po moc i ra tu nek oraz mi łość i ra dość dla
Ane ty, Pio tra, Ada ma i Asi. Pro szę Cię bar dzo dla nich o
środ ki materialne potrzebne do ży cia .

* Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, uproś mi tę ła skę, abym mo -
gła po je chać do Me dju go rie.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie łask Bo żych,
zdro wia, ra do ści, mi ło ści i po ko ju oraz da rów Du cha Św. i
po mo cy Bo żej dla Asi w dniu Imie nin.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła ski Bo że, zdro wie, ra dość,
mi łość, po kój, wia rę, po moc i da ry Du cha Św. dla Ma my –
An ny.

* Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta dzię ku ję Ci Pa nie
za wszyst kie Two je da ry, za po myśl ny wy nik spra wy, za po -
pra wę zdro wia, pro szę, wy bła gaj nam po kój w do mu, aby
nie sze rzy ło się zło, pro szę o świę tość ro dzin na szych, o po -
wo ła nia ka płań skie i za kon ne i o na wró ce nie za twar dzia łych
grzesz ni ków.

s. Samanda
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Na kresowym szlaku – cz.2
Waż ną dzie dzi ną sta tu to wej dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia Ro -
dzin Zie mi Woł ko wy skiej w Gdań sku (wię cej o Sto wa rzy sze -
niu czy taj w cz.1) jest ini cjo wa nie zor ga ni zo wa nych wy jaz -
dów na Kre sy Wschod nie dla osób po szu ku ją cych swo ich
ko rze ni, po sia da ją cych tam ro dzi ny i zna jo mych lub kie ru ją -
cych się tyl ko wzglę da mi tu ry stycz ny mi. Dla za in te re so wa -
nych hi sto rią i dzie dzic twem kul tu ro wym Pol ski każ dy ta ki
wy jazd jest ogrom nym prze ży ciem. Te re ny dzi siej szej Bia ło -
ru si to otwar ta księ ga hi sto rii. Tu taj ro dzi ła się po tę ga I Rze -
czy po spo li tej, tu taj też po wsta wa ły ak ty, któ re do pro wa dzi ły
do jej upad ku. Głów nym ob sza rem za in te re so wań są te re ny
le żą ce w gra ni cach II Rze czy po spo li tej, a w szcze gól no ści
Gro dzieńsz czy zna. Gro dzieńsz czy zna to ob szar wo je wódz -
twa gro dzień skie go. W je go gra ni cach, po za Grod nem, znaj -
du ją się m.in. No wo gró dek, Woł ko wysk, Li da, Mir i sze reg
mniej szych miej sco wo ści o bo ga tej prze szło ści hi sto rycz nej.

Grod no to mia sto kró lew skie. Tu taj miesz ka li i
zmar li król Ka zi mierz Ja giel loń czyk i je go syn św. Ka zi -
mierz. W Grod nie miesz kał rów nież i zmarł król Ste fan Ba -
to ry. 

W ro ku 1477 od no wio na zo sta ła unia per so nal na
Pol ski i Li twy na zy wa na unią gro dzień ską. Mię dzy unią
krew ską (1385 r.) a unią lu bel ską – re al ną (1569 r.), unia
per so nal na od na wia na by ła (w róż nych miej scach) aż sze -
ścio krot nie. Od 1673 ro ku w Grod nie ob ra do wał co trze ci
sejm. Sej mów ta kich od by ło się aż je de na ście. Mia sto Grod -
no zy ska ło sta tus trze ciej sto li cy Rze czy po spo li tej. W ro ku
1705 w Grod nie spo tka li się król Pol ski Au gust Moc ny i
wład ca Ro sji Piotr I Wiel ki. 

W hi sto rii mia sta tra gicz nie za pi sał się rok 1793.
Wte dy to na Dol nym Zam ku od był się nie sław ny sejm, któ -
ry za twier dził dru gi roz biór Pol ski. W kon tek ście dal szych
lo sów Rze czy po spo li tej wy da rze nia te go nie mo że uspra wie -
dli wiać fakt, że w Za mek pod czas ob rad wy mie rzo ne by ły
go to we do wy strza łu ro syj skie dzia ła. 25 li sto pa da 1795 ro -
ku na Zam ku ab dy ko wał król Pol ski Sta ni sław Au gust Po -
nia tow ski. Król opu ścił mia sto w 1797 ro ku.

Z kro nik naj now szej hi sto rii na le ży wy mie nić zbroj -
ny opór mia sta prze ciw ko so wiec kiej agre sji we wrze śniu
1939 r. Żoł nie rzy pol skich wspo ma ga li cy wil ni ochot ni cy,
m.in. har ce rze. Po upad ku mia sta Ro sja nie do ko na li bez są -
du eg ze ku cji oko ło 300 obroń ców, w tym 20 uczniów.

Mia sto po sia da dwa zam ki: Sta ry Za mek i No wy Za -
mek. Sta ry Za mek, wy bu do wa ny przez księ cia Wi tol da w
1398 ro ku, w okre sie swo jej świet no ści był re zy den cją kró -
lów Pol ski. Znisz czo ny przez Szwe dów w 1708 r. ni gdy nie
po wró cił do daw ne go sta nu. No wy Za mek (Dol ny Za mek)
wy bu do wa ny zo stał za cza sów Au gu sta III Sa sa ja ko let nia
re zy den cja kró lów. Oby dwa zam ki peł nią obec nie funk cje
mu ze al ne. Naj star szym za byt kiem w Grod nie i jed nym z naj -
star szych za cho wa nych pra wo sław nych świą tyń w Eu ro pie
pół noc nej jest cer kiew świę tych Bo ry sa i Gle ba. Pierw sza
wzmian ka o tej świą ty ni po cho dzi z 1138 r. Do nie daw na
mia sto po sia da ło za byt ko wy ko ściół NMP tzw. Fa rę Wi tol -
do wą. Świą ty nia ta ufun do wa na przez księ cia Wi tol da zo sta -
ła wznie sio na w dru giej po ło wie XIV w. 29 li sto pa da 1961r.
na po le ce nie so wiec kich władz ko ściół zo stał wy sa dzo ny w

po wie trze. Do mi nu ją cą świą ty nią w Grod nie jest Ba zy li ka
Ka te dral na św. Fran cisz ka Ksa we re go. Jej bu do wę spon so -
ro wał król Ste fan Ba to ry. Ko ściół na le ży do naj więk szych i
naj oka zal szych świą tyń ba ro ku, ja kie zbu do wa no w XVII w.
na zie miach Rze czy po spo li tej. Po sia da 12 oł ta rzy, w tym oł -
tarz z cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo żej Kon gre gac kiej (Stu -
denc kiej) bę dą cy wier ną ko pią ob ra zu Mat ki Bo żej Śnież nej
z Rzy mu. W ro ku 2005 ob raz zo stał uko ro no wa ny pa pie ską
ko ro ną. W la tach 1960-1987 ko ściół był za mknię ty. Wier ni w
każ dą nie dzie lę od pra wia li na bo żeń stwo bez ka pła na i ko -
mu nii. 

Od 1990 ro ku w Grod nie ist nie je Wyż sze Se mi na -
rium Du chow ne za ło żo ne przez ad mi ni stra to ra apo stol skie -
go na Bia ło ru si bpa Ta de usza Kon dru sie wi cza. W la tach
1995-2008, 2010 se mi na rium ukoń czy ło 176 ab sol wen tów.
Se mi na rium zlo ka li zo wa ne jest obok po ber nar dyń skie go
Ko ścio ła Zna le zie nia Krzy ża Świę te go. Ko ściół po wstał w la -
tach 1595-1600 i obec nie jest naj star szą świą ty nią ka to lic ką
w Grod nie. W pra wej na wie ko ścio ła znaj du je się sły ną cy ła -
ska mi ob raz Mat ki Bo skiej Mes syń skiej z XVI w.

W la tach 1894-1910 w Grod nie miesz ka ła Eli za
Orzesz ko wa, au tor ka m.in. po wie ści „Nad Nie mnem”. Na
cmen ta rzu ka to lic kim znaj du je się czę sto na wie dza ny przez
tu ry stów grób pi sar ki. Na po łu dnie od Grod na, w po ło wie
dro gi do Woł ko wy ska, po ło żo ne jest mia stecz ko Łun na. W
miej sco wo ści tej, w ko ście le św. An ny za ło żo nym przez kró -
lo wą Bo nę, zo sta ła ochrzczo na Eli za Orzesz ko wa. Na przy -
le ga ją cym do ko ścio ła cmen ta rzu znaj du ją się gro by ro du
Bo ha ty ro wi czów roz sła wio ne go przez Eli zę Orzesz ko wą we
wspo mnia nej po wie ści „Nad Nie mnem” oraz grób Ja na Ka -
mień skie go, pier wo wzo ru Be ne dyk ta Kor czyń skie go. 

Nie da le ko od Łun ny znaj du ją się miej sco wo ści Mi -
nie wi cze (po wie ścio wy Kor czyn) oraz Bo ha ty ro wi cze. We -
dług le gen dy Bo ha ty ro wi cze to miej sco wość za ło żo na przez
Ja na i Ce cy lię – pro to pla stów ro du. Na zwi sko Bo ha ty ro wicz
na dał im król Zyg munt Au gust w uzna niu ich tru du w ujarz -
mia niu przy ro dy. Na skar pie w po bli żu Nie mna stoi na sym -
bo licz nym gro bie Ja na i Ce cy lii wy cio sa na z drew na po stać
Chry stu sa dźwi ga ją ce go krzyż. Nie da le ko te go miej sca znaj -
du je się mo gi ła 40 po wstań ców z ro ku 1863. Mó wią o tym in -
skryp cja wy ry ta na ka mie niu i wy so ki me ta lo wy krzyż. Zni -
cze i kwia ty po sta wio ne przy mo gi le świad czą, że pa mięć te -
go zry wu wol no ścio we go jest na dal ży wa w świa do mo ści
Po la ków.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Grodno. Widok na Niemen ze Starego Zamku

WSPOMNIENIA
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Grodno. ołtarz główny w Bazylice Katedralnej

Grodno. Bazylika Katedralna Grodno. Stary Zamek

Grodno. Nowy Zamek

Bohatyrowicze. Symboliczny grób Jana i Cecylii

Mogiła powstańców

WSPOMNIENIA
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Z ŻYCIA PARAFII

Wiosna 2015

Wielkopi¹tkowe Misterium
Mêki Pañskiej na Kalwarii
Wejherowskiej

Tej wio sny wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by „Sem per Fi -
de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej uczest ni czy ła w dwóch wy da -
rze niach. By ły to: na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej na Kal wa -
rii Wej he row skiej i ar chi die ce zjal ne uro czy sto ści od pu sto -
we w Świę tym Woj cie chu.

Na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej od by ło się w so bo tę
po prze dza ją cą Nie dzie lę Pal mo wą, w tym ro ku 28 mar ca.
Na bo żeń stwu prze wod ni czył ks. Zdzi sław Róż, Ar chi die ce -
zjal ny Dusz pa sterz KSM. Du cho wym prze wod ni kiem na -
szej gru py pa ra fial nej był ks. Woj ciech Lan ge.

Uro czy sto ści od pu sto we ku czci św. Woj cie cha od -
by ły się 19 kwiet nia 2015 ro ku. Po cząt kiem uro czy sto ści by -
ło wyj ście z Ba zy li ki Ma riac kiej pie szej piel grzym ki z Re li -
kwia mi św. Woj cie cha na tra sę do Świę te go Woj cie cha. Piel -
grzym ce prze wod ni czy ła już po raz XXVI Ko ściel na Służ ba
Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. Piel grzym kę uświet nia ły pocz -
ty sztan da ro we pa ra fial nych dusz pa sterstw KSM. Po doj ściu
piel grzym ki do ce lu, przed ko ścio łem ufor mo wa ła się pro ce -

sja, aby uro czy ście wnieść Re li kwie Świę te go na Wzgó rze
Woj cie cho we – miej sce spra wo wa nia Mszy świę tej. Eu cha -
ry stii prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił ks. bp Wie sław Śmi -
giel bi skup po moc ni czy Die ce zji Pel pliń skiej. Kon ce le bran -
sa mi by li: ks. abp Sła woj Le szek Głódź Me tro po li ta Gdań -
ski, ks. bp Wie sław Szla chet ka Bi skup Po moc ni czy Ar chi -
die ce zji Gdań skiej oraz ks. abp Se nior Ta de usz Go cłow ski.
W na bo żeń stwie uczest ni czy li przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych, przed sta wi cie le służb mun du ro wych, har ce rze,
przed sta wi cie le wyż szych uczel ni Trój mia sta, przed sta wi -
cie le or ga ni za cji po za rzą do wych, gro no ka pła nów  i licz ni
wier ni.

Na za koń cze nie uro czy sto ści wier ni, po przez swo -
ich przed sta wi cie li, zło ży li ży cze nia ks. abp. Sła wo jo wi Lesz -
ko wi Głó dzio wi z oka zji szó stej rocz ni cy In gre su do Ba zy li -
ki Ar chi ka te dral nej w Gdań sku  Oli wie.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Kal wa rie two rzo ne są na ca łym świe cie na wzór je -
ro zo lim skiej Via Do lo ro sa (Dro ga Krzy żo wa) od XVII wie -
ku, kie dy to pa pież In no cen ty XI ogło sił w swo ich de kre -
tach moż li wość uzy ska nia od pu stu zu peł ne go po na boż nym
udzia le w Dro dze Krzy żo wej. 

W Pol sce ist nie je bar dzo wie le róż nych kal wa rii,
spo śród któ rych naj star szą i naj bar dziej zna ną jest ma ło pol -
ska Kal wa ria Ze brzy dow ska. Naj star szym sank tu arium Mę -
ki Pań skiej w pół noc nej Pol sce jest na to miast ka szub ska
Kal wa ria Wej he row ska z lat 1649-55. Po dob nie jak więk -
szość in nych kal wa rii, zo sta ła ona za ło żo na przez miej sco -
we go wła ści cie la dóbr ziem skich, któ rym był tu taj wo je wo -
da mal bor ski Ja kub Wej her, a w póź niej szych la tach tak że
je go krew ni. 

Kal wa rię Wej he row ską two rzy obec nie 26 ka plic
po ło żo nych na 3 wzgó rzach na od cin ku 5 km. Na Gó rze
Oliw nej stoi 6 pierw szych ka plic, na Sy jo nie ko lej nych 13
(w tym sta cje od I do VIII), a na Gol go cie ostat nie 6 ka plic
(sta cje od IX do XIV). W Wiel kim Po ście od pra wia na jest na
niej w każ dy pią tek ple ne ro wa Dro ga Krzy żo wa. Naj więk -
szym prze ży ciem dla jej uczest ni ków jest jed nak bez -
sprzecz nie Mi ste rium Mę ki Pań skiej, któ re po cząw szy od
ro ku 2002 od by wa się tu za wsze w Wiel ki Pią tek. Prze bra ni
w stro je z epo ki ak to rzy od gry wa ją sce ny, ja kie wy da rzy ły
się na je ro zo lim skiej Via Do lo ro sa po nad 2000 lat te mu. W
trak cie tej nie zwy kłej in sce ni za cji czy ta ne są tek sty roz wa -
żań To ma sza Po hla i roz brzmie wa mu zy ka zna ne go kom po -
zy to ra jaz zo we go Ce za re go Pa cior ka.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.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 tekstu: Anna Jaśkowiak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz, ks. Tyberiusz, ks. Wojciech, młodzież oraz
zdjęcia z archiwum parafii. Okładka: Andrzej Sowiński.

Zuzanna Wądołowska 8.03.2015 r. 
Kacper Sławomir Chodczak 8.03.2015 r. 
Laura Aniela Zielińska 8.03.2015 r. 
Zofia Anna Labudda 8.03.2015 r. 
Karol Włodzimierz Sopala 22.03.2015 r. 
Maja Stefania Miłczak 22.03.2015 r. 
Lena Kuberna 22.03.2015 r. 
Małgorzata Wyka 5.04.2015 r. 
Lena Emilia Lewandowska 5.04.2015 r. 
Dawid Stefanowicz 5.04.2015 r. 
Paweł Karol Kowalski 5.04.2015 r. 
Kacper Paweł Dobrzycki 5.04.2015 r. 
Luca Ciechanowski 6.04.2015 r. 
Lena Mierzicka 2.04.2015 r. 
Nataniel Górzyński 12.04.2015 r. 
Edward Hilary Więckowski 12.04.2015 r. 
Alex Budziński 26.04.2015 r. 
Weronika Kochanowska 26.04.2015 r. 
Samanta Wądołek 26.04.2015 r. 
Bruno Malitka 26.04.2015 r. 
Zuzanna Dawidowska 26.04.2015 r. 
Jakub Krzysztof Strzyżewski 10.05.2015 r. 
Hanna Brygida Mech 24.05.2015 r. 
Rozalia Buczyńska 24.05.2015 r. 
Maja Aleksandra Derecka 24.05.2015 r. 
Ignacy Łukasz Dunowski 14.06.2015 r. 
Józef Jacek Andrearczyk 14.06.2015 r. 
Marcin Robert Bogdański 14.06.2015 r. 

Andrzej Jacek Fronczyk i Celina Danuta Studzińska
11.04.2015 r. 

Zygmunt Flisek i Gertruda Łucka z d. Fetta
2.05.2015 r. 

Jan Jankowski i Krystyna Maria Jankowska z d. Jachimowska
16.05.2015 r. 

Sławomir Krzysztof Rostek i Aleksandra Sylwia Niedźwiecka
6.06.2015 r. 

Bartosz Sokolnicki i Aleksandra Zakrzewska – 6.2015 r. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

ROCZNICE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Zofia Łysak, lat 90 
Śp. Stanisław Olszewski, lat 75 

Śp. Ireneusz Tusień, lat 67 
Śp. Mieczysława Sadurska, lat 76 

Śp. Stanisław Burczyk, lat 85 
Śp. Zygmunt Łangowski, lat 86 

Śp. Tadeusz Mrowczyński, lat 80 
Śp. Bronisława Bieszke, lat 75 

Śp. Jan Kozioł, lat 85 
Śp. Kazimierz Szczepaniak, lat 88  

Śp. Irena Marciniak, lat 87 
Śp. Jan Bolduan, lat 73 

Śp. Henryka Cieślewicz, lat 69 
Śp. Lucyna Grochowicz, lat 67 

Śp. Felicja Sakowicz, lat 87 
Śp. Paweł Piskunowicz, lat 88 

Śp. Władysław Zachorodny, lat 78 
Śp. Henryk Boguski, lat 71 

Śp. Maria Szuchwałło, lat 84 
Śp. Kunegunda Jasnowska, lat 79 

Śp. Jacek Rymarek, lat 56 
Śp. Ryszard Tymcio, lat 67 

Śp. Jadwiga Teresa Stefaniak, lat 83 
Śp. Hanna Szprada, lat 71 

Śp. Remigiusz Andrzej Piasecki, lat 85 
Śp. Józef Tadrzak, lat 82 

Śp. Walerian Ancypa, lat 65 
Śp. Janina Mekanik, lat 67 
Śp. Andrzej Górski, lat 52 

Śp. Jerzy Hęś, lat 67 
Śp. Marianna Łangowska, lat 96 

Śp. Dariusz Szarzyński, lat 50 
Śp. Kazimierz Klawa, lat 81 

Śp. Renata Rutkowska, lat 85 
Śp. Tadeusz Jesionowski, lat 66 

Śp. Andrzej Skurski, lat 64 
Śp. Alina Mazurek, lat 41 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

60 – lecia:
Izabela i Wincenty Alenowicz 11 kwietnia
Teresa i Stanisław Bryk 31 maja
25 – lecia:
Honorata i Piotr Cichoccy 31 maja

50 – lecia  
Kazimiera i Stanisław Ratajczak 4 stycznia
Aniela i Marian Barańscy 23 stycznia
Bożena i Tadeusz Kraus 6 kwietnia
Irena i Edward Kmieciak 10 kwietnia
Maria i Paweł Parus 12 kwietnia
Jadwiga i Henryk Jendrzejewscy 19 kwietnia
Teresa i Ryszard Zielińscy 22 kwietnia
Maria i Bogdan Zioło 25 kwietnia
Krystyna i Wacław Witek 26 kwietnia
Marianna Stanisław Przyborowscy 21 czerwca
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PRACE BUDOWLANE

POLECAMY – parafialne strony internetowe
www.bratalbert.com.pl www.luxcordis.pl

www.bratalbert.com.pl/ermhttp://ksmsemperfidelis.pl

19 czerwca odbyły się w Nowym Dworze Gdańskim uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Stolczyka, taty naszego ks.
Proboszcza . Wraz z Rodziną, zamrłego odprowadzało liczne grono osób duchownych, przyjaciół i sąsiadów.
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