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Re ko lek cje ad wen to we pro wa dził
o. Adam Wój ci kow ski, Ob lat św. Jó -
ze fa po słu gu ją cy na co dzień we
Wło szech.
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W mar cu 2016 ro ku mi ja do kład nie 14 lat od wy da nia pierw sze go nu -
me ru Gło su Bra ta. W tym cza sie re dak cja przy go to wa ła  66 nu me rów
na sze go pa ra fial ne go pi sma. Z wiel kim sen ty men tem prze glą dam
naj now szą hi sto rię na szej Wspól no ty się ga jąc po ar chi wal ne nu me ry.
Ileż pięk nych do świad czeń a przede wszyst kim dzia łań po dej mo wa -
nych przez na szych pa ra fian. Bar dzo wszyst kim dzię ku ję za za an ga -
żo wa nie, od po wie dzial ność i Du cha Bo że go.

Ak tu al ny, 67 nu mer Gło su Bra ta, to ko lej ne ma ło dzie ło 
i owoc pra cy ze spo łu re dak cyj ne go. Za chę cam do lek tu ry. Każ dy
znaj dzie coś dla sie bie. Cie ka we ar ty ku ły i róż ne wspo mnie nia te go,
co wy da rzy ło się w dzia łal no ści po szcze gól nych grup dusz pa ster -
skich, po zwo li nam  jesz cze bar dziej uświa do mić so bie jak wie le Bo -
żych dzieł re ali zu je my w na szej Wspól no cie. Za pra sza my tak że Cie -
bie, dro ga sio stro i bra cie do pa ra fial nej ak tyw no ści. Nie stój z bo ku,
ale do daj swo je ta len ty i do świad cze nie, aby ewan ge licz ne war to ści
ubo ga ca ły nas wszyst kich. 

Na czas Wiel kie go Ty go dnia, Tri du um Pas chal ne go oraz
Świąt Wiel ka noc nych ży czę wszyst kim wy ci sze nia oraz dy stan su do
spraw co dzien nych. Tyl ko wte dy bo wiem bę dzie moż na od kryć
praw dę i moc ta jem ni cy Zmar twych wsta nia. 

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

8 XII – Pa pież Fran ci szek w Uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia NMP za -
in au gu ro wał Nad zwy czaj ny Ju bi le usz Mi ło sier dzia. Rok Świę ty bę dzie trwał
do 20 li sto pa da 2016 r. Wśród ko ścio łów Ju bi le uszo wych zna la zła się tak że
na sza świą ty nia. 
13 XII –  Pod czas uro czy stej Mszy św. o godz. 18.00 za in au gu ro wa li śmy
Nad zwy czaj ny Ju bi le usz Mi ło sier dzia w na szej świą ty ni uczest ni cząc 
w otwar ciu Drzwi Świę tych. Kon ce le bro wa nej Eu cha ry stii prze wod ni czył
ks. dr Kry stian Klet kie wicz – Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Bi -
sku piej. W cza sie trwa nia Ro ku Świę te go wier ni bę dą mo gli czer pać z du -
cho we go skarb ca Ko ścio ła i uzy ski wać od pu sty pod wa run ka mi wy wie szo -
ny mi w przed sion ku ko ścio ła. 
13 XII – Dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych wraz z Sio strą Do ro tą
przy go to wa ły kier masz ma łych dzieł. Przed ko ścio łem moż na by ło na być
ozdo by i de ko ra cje świą tecz ne. Ze bra ne środ ki wspar ły dzia łal ność ERM.
15 XII – Przy pa dła 28. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii. Ogar nia li śmy na -
szą mo dli twą wszyst kich dusz pa ste rzy oraz wier nych na szej Wspól no ty. 
16 XII – W godz. od 10.00 do 17.00 mo gli śmy ad o ro wać Naj święt szy Sa kra -
ment w ka pli cy klasz to ru Sióstr Be ta nek.
17 XII – O godz. 19.00 od by ła się co mie sięcz na ad o ra cja i mo dli twa w in -
ten cji ŚDM pro wa dzo na przez „Wspól no tę Lux Cor dis”.
19 XII – Przy wyj ściu z ko ścio ła moż na by ło na być świe ce Ca ri ta su w ra -
mach „Wi gi lij ne go Dzie ła Po mo cy Dzie ciom” i  ode brać pa pie ro we tor by
tzw. „Tut ki Mi ło sier dzia” – aby wy peł nić je 10 ki lo gra ma mi ar ty ku łów spo -
żyw czych i wspo móc po trze bu ją cych.
• Scho la Lux Cor dis wraz z przy ja ciół mi przy go to wa ła na świę ta pły tę z pięk -
nie za aran żo wa ny mi ko lę da mi do na by cia ja ko pre zent na świę ta.
• Moż na by ło na być książ kę na sze go pa ra fia ni na o. Pio tra Kwiat ka za ty tu ło -
wa ną „Ko chaj Bo ga i nie bój się być szczę śli wym” z cy klu psy cho lo gia po zy -
tyw na i wia ra.
27 XII – W uro czy stość św. Ro dzi ny z Na za re tu pod czas Mszy św. o godz.
13.00 go ści li śmy Ro dzi ców księ ży pra cu ją cych w na szej pa ra fii. Na stęp nie
od by ło się spo tka nie opłat ko we na ple ba ni.
31 XII 2015 – W ostat nim dniu ro ku o godz. 18.00 uczest ni czy li śmy w Eu -
cha ry stii po łą czo nej z na bo żeń stwem dzięk czyn nym. 

*  *  *
1 I 2016 – W Uro czy stość Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki po le ca li śmy Naj święt -
szej Pa nien ce swo je in ten cje na No wy Rok i mo dli li śmy się o po kój na świe -
cie, bo był to tak że Świa to wy Dzień Mo dli twy o Po kój. 
2 I 2016 – O godz. 12.00 pod czas Mszy św. z for mu la rza o św. Bra cie Al -
ber cie mo dli li śmy się w in ten cji na szych pa ra fian i dusz pa ste rzy.
2 I - 31 I – Trwał w pa ra fii okres wi zyt dusz pa ster skich w na szych do mach.
8 I – Od by ło się co mie sięcz ne spo tka nie mło dzie ży w związ ku ze Świa to wy -
mi Dnia mi Mło dzie ży.
10 I – Prze ży wa li śmy Nie dzie lę Chrztu Pań skie go, któ ra koń czy okres Na -
ro dze nia Pań skie go.
10 I – Dzie ci z Przed szko la nr 62 za pre zen to wa ły przed sta wie nie bo żo na ro -
dze nio we przed Mszą św. o godz. 12.00.
16 I – W na szej pa ra fii od był się ca ło dzien ny warsz tat dla ma tek pod ha słem
„7 klu czy do szczę śli we go ma cie rzyń stwa” ma ją cy na ce lu od kry cie war to ści
by cia ma mą. 
17 I – Dzie ci przed Mszą św. o godz. 11.00 za pre zen to wa ły w ko ście le spek -
takl ja seł ko wy.
17 I – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi za pro si ła w na Mszę św. o godz. 18.00, 
a po Mszy św. na co mie sięcz ną ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu po łą -
czo ną z mo dli twą wsta wien ni czą.
18 I – Roz po czął się Ty dzień Po wszech nej Mo dli twy o Jed ność Chrze ści jan.
Prze ży wa li śmy go pod ha słem „We zwa ni, by ogła szać wiel kie dzie ła Pa na”. 
23 I – Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 52 po Mszy św. o godz. 18.00 za -
śpie wa ły kil ka ko lęd i pa sto ra łek. 
24 I – O godz. 16.30 chór pa ra fial ny za pre zen to wał kon cert ko lęd. 
30 I – Na sza scho la „Lux Cor dis” przy go to wa ła bo żo na ro dze nio wy kon cert
w ryt mie go spe lo wo -roc ko wo -jaz zo wym.
2 II – W dniu świę ta Ofia ro wa nia Pań skie go i osób kon se kro wa nych dzię -
ko wa li śmy Bo gu za po słu gu ją ce wśród nas Sio stry be tan ki. Świę ci li śmy tak -
że świe ce grom nicz ne pod czas każ dej Mszy św. 
7 II – Od by ła się za ba wa kar na wa ło wa dla młod szych dzie ci przy go to wa na
przez Wspól no tę Do mo we go Ko ścio ła w Szko le Pod sta wo wej nr 79.
6-9 III – Re ko lek cje wiel ko post ne dla do ro słych, stu den tów i mło dzie ży
pra cu ją cej pro wa dził o. Sta ni sław Mań ski, ka pu cyn, pro boszcz pa ra fii w Sta -
ro kon stan ty no wie na Ukra inie.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Re ko lek cje wiel ko post ne pro wa dził
o. Sta ni sław Mań ski, Ka pu cyn, pro -
boszcz pa ra fii w Sta ro kon stan ty no -
wie na Ukra inie.

Ser decz nie gra tu lu je my ks. Krzysz to fo wi Grzem skie mu obro ny pra -
cy dok tor skiej z bi bli sty ki na Wydz. Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie i ży czy my owoc nej
po słu gi w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym.

31 I – ks. dia kon Ka mil Za ka szew ski ukoń czył swo ją prak ty kę dusz -
pa ster ską w na szej pa ra fii. Dzię ku je my za wszel ką po moc 
i ży czy my owoc ne go przy go to wa nia się do przy ję cia świę ceń ka płań -
skich. 
7 II – ks. dia kon Jan Rze sze wicz roz po czął w na szej Wspól no cie
prak ty kę dusz pa ster ską i gło si ka za nia pa syj ne w nie dzie le Wiel kie -
go Po stu pod czas Gorz kich Ża li. 
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Jak co ro ku, w stycz niu, pra gnie my pod su mo wać na sze pa -
ra fial ne dzia ła nia, któ re do ty czą mi nio nych dwu na stu mie -
się cy. Oczy wi ście wpi su ją się one w hi sto rię za rów no ko -
ścio ła po wszech ne go jak i die ce zjal ne go. Rok 2015 to czas,
w któ rym pa pież Fran ci szek roz po czął Rok Świę ty – Nad -
zwy czaj ny Ju bi le usz Mi ło sier dzia a Ko ściół w Pol sce za in au -
gu ro wał ob cho dy 1050 rocz ni cy Chrztu Pol ski oraz zin ten -
sy fi ko wał przy go to wa nia do Świa to wych Dni Mło dzie ży,
któ re prze ży wać bę dzie my w Kra ko wie. W na szej Gdań skiej
Ar chi die ce zji wśród wie lu waż nych wy da rzeń, war to od no -
to wać m.in. kon se kra cję no we go bi sku pa po moc ni cze go Ks.
Zbi gnie wa Zie liń skie go. 
W hi sto rię tych wszyst kich dzia łań wpi su je się tak że na sza
Wspól no ta Pa ra fial na, któ rej od po nad 28 lat, na Przy mo rzu,
pa tro nu je św. Brat Al bert – ar ty sta, za kon nik, apo stoł mi ło -
sier dzia, przy ja ciel po trze bu ją cych. Dzi siaj pra gnie my przy -
pa trzeć się te mu, co wy da rzy ło się w ro ku 2015 i pod su mo -
wać na sze wspól ne do ko na nia.

Per so na lia 
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je ak tu al nie 8 ka pła -
nów. Pro boszcz (ks. Grze gorz), trzech wi ka riu szy (księ ża
Woj ciech, Krzysz tof oraz Ma te usz) oraz czte rech ka pła nów
do po mo cy dusz pa ster skiej. Ks. Ta de usz (ka pe lan w Do mu
Se nio ra Ca ri tas) i Ks. Ty be riusz (Dy rek tor Wy dzia łu Ka te -
che tycz ne go Gdań skiej Ar chi die ce zji), ks. Ma rek i ks.
Krzysz tof koń czą cy stu dia dok to ranc kie na UKSW. Pięk nie
i gor li wie współ pra cu ją z na mi czte ry Sio stry Be tan ki (Li dia,
Aman da, Do ro ta i Em ma nu ela). Do po mo cy ma my tak że
per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam za rów no w pra cy ka te -
che tycz nej oraz pa ra fial nej. W ubie głym ro ku w ra mach
prak ty ki po słu gi wa ło tak że trzech dia ko nów skie ro wa nych
do nas przez Rek to ra Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne -
go. Ak tu al nie je den z na szych pa ra fian przy go to wu je się do
ka płań stwa w za ko nie O. Fran cisz ka nów.

Ży cie sa kra men tal ne 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2015 ro ku sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 77 dzie ci zaś sa kra ment mał żeń stwa 20 par. Ks. In -
fu łat Sta ni sław Zię ba udzie lił sa kra men tu Bierz mo wa nia 62
mło dym lu dziom. Do wiecz no ści od pro wa dzi li śmy 142 na -
szych pa ra fian. Wiel ką na szą ra do ścią jest fakt iż wie le osób
uczest ni czą cych we mszach św. przy stę pu je tak że do Eu -
cha ry stii. W 2015 ro ku roz da li śmy po nad 270 tys. Ko mu nii
Św. Ka pła ni od wie dza ją rów nież cho rych z po słu gą w pierw -
sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. Tych cho rych co ro ku nam
przy by wa, obecnie jest 160 osób.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa. Co -
rocz ne spo tka nia zwią za ne z Ro kiem Li tur gicz nym ubo ga ca -
my na bo żeń stwa mi, któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia.
Po nad to od by ły się re ko lek cje wiel ko post ne i ad wen to we. 

Prze ży wa li śmy wspól nie, „Hol ly Wins – Świę ty Zwy cię ża” 
w wi gi lię Uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych; Re jo no wy
Dzień Wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła; Ewan ge li za cyj ny
Kurs – No we Ży cie, ko or dy no wa ny przez Je zu so wą Łódź.
Ja ko Wspól no ta pa ra fial na uczest ni czy li śmy w Pe re gry na cji
Fi gu ry MB z Lo ur des, przy go to wa nej z oka zji 25-le cia ist nie -
nia Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej.  W li sto pa dzie, wpi su jąc
się czas mo dli twy za zmar łych, od pra wi li śmy uro czy stą Eu -
cha ry stię za tych, któ rzy ode szli do wiecz no ści w ro ku 2015.
Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, iż od paź dzier ni ka, dzię ki
za an ga żo wa niu mło dzie ży i ich dusz pa ste rzy, roz po czę li śmy
wy da wa nie biu le ty nu li tur gicz ne go „Żró dło i Szczyt”, któ ry
ma po móc w prze ży wa niu nie dziel nej Eu cha ry stii. Jest to
jed na z pro po zy cji, któ ra wpi sa na jest w na sze pa ra fial ne
przy go to wa nie do ŚDM. W ra mach tych przy go to wań za pra -
sza my na ad o ra cje Naj święt sze go Sa kra men tu, I piąt ko we
msze św. i wie czo ry mo dli tew ne tzw. ŚDM. Rów nież ka pła -
ni gło szą co mie siąc oko licz no ścio we ka za nia, w któ rych na -
wią zu ją do te go wy da rze nia.

Piel grzym ki
Pa ra fia nie na si od by li w ubie głym ro ku piel grzym ki do Li -
che nia, Obór i na Kal wa rię Wej he row ską. Od by ła się tak że
XV. piel grzym ka ro we ro wa do Sank tu arium w Ma tem ble -
wie. Kil ku na sto oso bo wa gru pa uczest ni czy ła w Gdań skiej
Pie szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę. Mło dzież uda ła się tak -
że na spo tka nie do Led ni cy. Na si Pa ra fia nie uczest ni czy li
rów nież w tzw. „Led ni cy Se nio ra”.

Ko mu ni ka cja
Waż ną ro lę w ko mu ni ko wa niu się z wier ny mi peł ni na sza
pa ra fial na ga ze ta „Głos Bra ta”. Wy da je my ją już od 13 lat.
Sta no wi ona swo istą for mę kro ni ki pa ra fial nych wy da rzeń.
W tym cza sie uka za ło się 66 nu me rów, w tym 4 w mi nio nym
ro ku. Dzię ku je my i gra tu lu je my ca łej Re dak cji. In nym waż -
nym na rzę dziem do cie ra nia do Pa ra fian jest stro na in ter ne -
to wa. Mie sięcz nie od wie dza ją kil ka ty się cy osób – za rów no
z Pol ski jak i z za gra ni cy. W ro ku 2015 zmie ni li śmy jej sza tę
gra ficz ną, do sto so wu jąc do obo wią zu ją cych stan dar dów.

Wy da rze nia i kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso -
bi ste go kon tak tu z wier ny mi.  Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci oraz za ba wa an -
drzej ko wa dla do ro słych. Kon cer ty w wy ko na niu Scho li Lux
Cor dis, chó ru pa ra fial ne go a tak że ze spo łów dzie cię cych.
Na sza mu zy ku ją ca mło dzież, za pro szo na przez ka pła nów
po cho dzą cych z na szej Wspól no ty, uczest ni czy ła tak że 
w mo dli twie w pa ra fiach we Fran cji i w An glii.  Po nad to pa -
ra fia zor ga ni zo wa ła kil ka wa ka cyj nych wy jaz dów dla dzie ci 
i mło dzie ży z róż nych grup wie ko wych. Se nio rzy mie li zaś
moż li wość wspól ne go wyj ścia do ki na na film pt. „Apar ta -
ment” oraz uczest ni czyć w spo tka niach  Klu bu Se nio ra.

Z ŻYCIA PARAFII

Roczne sprawozdanie parafialne
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Dzie ła cha ry ta tyw ne
A te raz słów kil ka na te mat dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, któ -
ra sta no wi je den z fi la rów pa ra fial nej ak tyw no ści. Wśród na -
szych dzia łań war to wy mie nić: ak cję „Żon kil” – po moc na
rzecz ho spi cjum; „Tut ka mi ło sier dzia” – zbiór ka żyw no ści;
Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom – za kup świe cy Ca ri ta su;
Dzień Pa pie ski – zbiór ka sty pen dial na. Po nad to od by ły się
róż ne go ro dza ju kier ma sze oraz zbiór ki na obia dy dla dzie -
ci uczą cych się w szko łach na te re nie pa ra fii. Wspar li śmy
tak że po szko do wa nych w Ne pa lu, od by ło się też kil ka zbió -
rek na mi sje. Go ści li śmy i wspar li śmy fi nan so wo rów nież
Ks. Ja na Wój ci ka z Ukra iny. Sta łą po mo cą ma te rial ną ob ję -
tych jest kil ka ro dzin. Łącz nie na te ce le pa ra fia nie prze zna -
czy li, tak jak w po przed nim ro ku, po nad 80 tys. zło tych. Bar -
dzo za wszel ką po moc dzię ku je my.

Spra wy bu dow la ne - in we sty cyj ne
Po słu ga sa kra men tal na, dusz pa ster ska i pa sto ral na sta no wi
fun da ment każ dej Wspól no ty Pa ra fial nej. Jest jed nak dru gi
wy miar, któ ry wią że się ze sfe rą ma te rial ną. W nią zaś wpi -
su ją się kosz ty zwią za ne z bie żą cym funk cjo no wa niem ko -
ścio ła, ple ba nii, klasz to ru jak rów nież środ ki, któ re prze zna -
cza my na ce le in we sty cyj ne i re mon to we. Pod su mo wu jąc
ubie gły rok stwier dzam, iż dzię ki wiel kiej mo bi li za cji i ofiar -
no ści pa ra fian, za któ rą z ca łe go ser ca dzię ku je my, zre ali zo -
wa li śmy na sze za mie rze nia in we sty cyj ne oraz zo bo wią za nia
do ty czą ce bie żą cej dzia łal no ści. Pra gnę przy po mnieć kil ka
dzia łań, gdyż nie wszy scy mo że je pa mię ta my:
1. Przez ca ły rok spła ca li śmy ra ty na po czet kre dy tu za cią -
gnię te go na ogrze wa nie ko ścio ła. Co mie sięcz na ra ta wy no -
si pra wie 4 tys. zł. a więc rocz nie oko ło 50 tys. Do tej po ry
spła ci li śmy 36 rat. Po zo sta ło jesz cze tyl ko 9.
2. Po dwu na stu la tach pra cy kil ku na stu osób przy go to wa li -
śmy do ku men ta cję kon struk cyj no -ar chi tek to nicz ną, na mo -

cy któ rej Po wia to wy Urząd Nad zo ru Bu dow la ne go wy dał
po zy tyw ną de cy zję na użyt ko wa nie obiek tów pa ra fial nych.
3. Przy go to wa ne zo sta ły pro jek ty in sta la cji elek trycz nej,
alar mo wej i zwią za nej z mo ni to rin giem. Obec nie pro jek ty te
są re ali zo wa ne.
4. W mi nio nym ro ku wy ko na nych zo sta ło 9 sta cji dro gi
krzy żo wej oraz dwa bocz ne oł ta rze de dy ko wa ne MB Czę -
sto chow skiej i Je zu so wi Mi ło sier ne mu. Dzie ła te zo sta ły po -
świę co ne przez Ks. Ar cy bi sku pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia
pod czas czerw co we go od pu stu.
5. La tem upo rząd ko wa li śmy sty li sty kę ba lu stra dy na chó -
rze, zaś je sie nią ode bra li śmy kil ka na ście dę bo wych sto ja -
ków do de ko ra cji kwia to wych.

Wspo mnia łem tyl ko te naj waż niej sze, choć wie le by -
ło dzia łań po dej mo wa nych z my ślą o do bru pa ra fii, dzie ci,
mło dzie ży, se nio rów i na szych ro dzin.

Koń cząc to pod su mo wa nie, chciał bym z ca łe go ser ca za chę -
cić wszyst kich do ko rzy sta nia z du cho wych owo ców Ro ku
Mi ło sier dzia. Na sza świą ty nia włą czo na zo sta ła do Ko ścio -
łów Ju bi le uszo wych a z tym wią żą się róż ne przy wi le je, 
o któ rych moż na prze czy tać w przed sion ku ko ścio ła.
Chciał bym tak że za chę cić do wspól ne go prze ży wa nia przy -
go to wań do ŚDM, któ re już od kil ku mie się cy pro wa dzi my
w pa ra fii. A je że li to moż li we, pro sić o przy ję cie do swo ich
do mów piel grzy mów, któ rych go ścić bę dzie my w lip cu. Na
ko niec chcę po wie dzieć, iż my ka pła ni, sio stry za kon ne oraz
per so nel świec ki z wiel ką ra do ścią po słu gu je my wśród Was
i jed no cze śnie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy ak cep tu ją na -
sze dzia ła nia i się z ni mi iden ty fi ku ją. Bóg za płać wszyst kim
za wszyst ko.

ks. Pro boszcz

Z ŻYCIA PARAFII

Przedstawienie Sejmu polskiego 
w Statucie kanclerza Jana Łaskiego

Drze wo ryt o wy mia rach 27,1 na 32,5 cm.
Przed sta wia za sia da ją ce go na tro nie mo -
nar chę, któ re go oka la krąg do stoj ni ków
świec kich i du chow nych, oto czo nych
wień cem go tyc kich tarcz z her ba mi. 
W stycz niu 1506 r. w kra kow skiej ofi cy -
nie dru kar skiej Hal le ra po wstał druk pt.
„Po wszech ny sław ne go Kró le stwa Pol -
skie go przy wi lej za twier dzo nych pu blicz -
nie kon sty tu cji, ze zwo leń i de kre tów”
zwa ny w skró cie Sta tu tem Ła skie go. To
pierw szy dru ko wa ny zbiór ustaw o cha -
rak te rze urzę do wym.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pocz¹tki chrzeœcijañstwa w Polsce

Kro ni ka pol ska, Gal la Ano ni ma – frag men ty.

„Sie mo mysł spło dził wiel kie go i sław ne go Miesz ka, któ ry
pierw szy no sił to imię, a przez sie dem lat od uro dze nia był
śle py. (...) Gdy zaś do bie ga ła siód ma rocz ni ca je go uro dzin,
oj ciec, zwo ław szy we dle zwy cza ju ze bra nie ko me sów i in -
nych swo ich ksią żąt, urzą dził ob fi tą i uro czy stą ucztę. (...)
A kie dy in ni ra do wa li się i we dle zwy cza ju kla ska li w dło nie,
ra dość do się gła szczy tu na wia do mość, że śle py chło piec
od zy skał wzrok. Wte dy na ko niec ra dość sta ła się po -
wszech na i peł na, gdy chło piec roz po znał tych, któ rych po -
przed nio ni gdy nie wi dział i w ten spo sób hań bę swej śle po -
ty zmie nił w nie po ję tą ra dość. Wów czas ksią żę Sie mo mysł
pil nie wy py ty wał star szych i roz trop niej szych z obec nych,
czy śle po ta i prze wi dze nie chłop ca nie ozna cza ja kie goś cu -
dow ne go zna ku. Oni zaś tłu ma czy li, że śle po ta ozna cza ła, iż
Pol ska przed tem by ła tak jak by śle pa, lecz od tąd – prze po -
wia da li – ma być przez Miesz ka oświe co ną i wy wyż szo ną
po nad są sied nie na ro dy. 

Tak się też rzecz mia ła istot nie, choć wów czas ina -
czej mo gło to być ro zu mia ne. Za iste śle pą by ła przed tem
Pol ska, nie zna jąc ani czci praw dzi we go Bo ga, ani za sad wia -
ry, lecz przez oświe co ne go [cu dow nie] Miesz ka i ona tak że
zo sta ła oświe co ną, bo gdy on przy jął wia rę, na ród pol ski
ura to wa ny zo stał od śmier ci w po gań stwie. W sto sow nym
bo wiem po rząd ku Bóg wszech moc ny naj pierw przy wró cił
Miesz ko wi wzrok cie le sny, a na stęp nie udzie lił mu [wzro -
ku] du cho we go, aby przez po zna nie rze czy wi dzial nych do -
szedł do uzna nia nie wi dzial nych i by przez zna jo mość rze -
czy [stwo rzo nych] się gnął wzro kiem do wszech mo cy ich
stwór cy. 

Pierw szy więc ksią żę pol ski Miesz ko do stą pił ła ski
chrztu za spra wą wier nej żo ny; a dla sła wy je go i chwa ły 
w zu peł no ści wy star czy [je śli po wie my], że za je go cza sów 
i przez nie go Świa tłość nie biań ska na wie dzi ła kró le stwo pol -
skie. Z tej to bo wiem bło go sła wio nej nie wia sty spło dził sław -
ne go Bo le sła wa, któ ry po je go śmier ci po mę sku rzą dził kró -
le stwem i za ła ską Bo żą w ta ką wzrósł cno tę i po tę gę, iż ozło -
cił – że tak po wiem – ca łą Pol skę swą za cno ścią. 

Czyż zresz tą po trze ba do kład nie wy mie niać je go
zwy cię stwa i try um fy nad lu da mi nie wier ny mi, sko ro wia do -
mo, że je nie ja ko swy mi sto pa mi po de ptał! On to bo wiem Se -
len cję, Po mo rze i Pru sy do te go stop nia al bo starł, gdy się
przy po gań stwie upie ra ły, al bo też, na wró co ne, umoc nił 
w wie rze, iż wie le tam ko ścio łów i bi sku pów usta no wił za
zgo dą pa pie ża, a ra czej pa pież [usta no wił je] za je go po śred -
nic twem. On to rów nież, gdy przy był doń św. Woj ciech, do -
znaw szy wie lu krzywd w dłu giej wę drów ce, a [po przed nio]
od wła sne go bun tow ni cze go lu du cze skie go – przy jął go 
z wiel kim usza no wa niem i wier nie wy peł niał je go po ucze nia
i za rzą dze nia. Świę ty zaś mę czen nik pło nąc ogniem mi ło ści
i pra gnie niem gło sze nia wia ry, sko ro spo strzegł, że już nie -
co roz krze wi ła się w Pol sce wia ra i wzrósł Ko ściół świę ty,

bez trwo gi udał się do Prus i tam
mę czeń stwem do peł nił swe go
za wo du. Póź niej zaś cia ło je go
Bo le sław wy ku pił na wa gę zło ta
od owych Pru sów i umie ścił [je]
z na le ży tą czcią w sie dzi bie me -
tro po li tal nej w Gnieź nie.

Rów nież i to uwa ża my za god ne prze ka za nia pa mię -
ci, że za je go cza sów ce sarz Ot to Ru dy przy był do [gro bu]
św. Woj cie cha dla mo dli twy i po jed na nia, a za ra zem w ce lu
po zna nia sław ne go Bo le sła wa, jak o tym moż na do kład niej
wy czy tać w księ dze o mę czeń stwie [te go] świę te go. Bo le -
sław przy jął go tak za szczyt nie i oka za le, jak wy pa dło przy -
jąć kró la, ce sa rza rzym skie go i do stoj ne go go ścia. Al bo -
wiem na przy by cie ce sa rza przy go to wał prze dziw ne
[wprost] cu da; naj pierw huf ce prze róż ne ry cer stwa, na stęp -
nie do stoj ni ków roz sta wił, jak chó ry, na ob szer nej rów ni nie,
a po szcze gól ne, z osob na sto ją ce huf ce wy róż nia ła od mien -
na bar wa stro jów. A nie by ła to [ta nia] pstro ka ci zna by le ja -
kich ozdób, lecz naj kosz tow niej sze rze czy, ja kie moż na zna -
leźć gdzie kol wiek na świe cie. Bo za cza sów Bo le sła wa każ -
dy ry cerz i każ da nie wia sta dwor ska za miast su kien lnia -
nych lub weł nia nych uży wa li płasz czy z kosz tow nych tka -
nin, a skór, na wet bar dzo cen nych, choć by by ły no we, nie
no szo no na je go dwo rze bez [pod szy cia] kosz tow ną tka ni ną
i bez zło tych frędz li. Zło to bo wiem za je go cza sów by ło tak
po spo li te u wszyst kich jak [dziś] sre bro, sre bro zaś by ło ta -
nie jak sło ma. Zwa żyw szy je go chwa łę, po tę gę i bo gac two,
ce sarz rzym ski za wo łał w po dzi wie: «Na ko ro nę me go ce -
sar stwa! To, co wi dzę, więk sze jest, niż wieść gło si ła!» I za
ra dą swych ma gna tów do dał wo bec wszyst kich: «Nie go dzi
się ta kie go i tak wiel kie go mę ża, jak by jed ne go spo śród do -
stoj ni ków, księ ciem na zy wać lub hra bią, lecz [wy pa da]
chlub nie wy nieść go na tron kró lew ski i uwień czyć ko ro ną».
A zdjąw szy z gło wy swej dia dem ce sar ski, wło żył go na gło -
wę Bo le sła wa na [za da tek] przy mie rza i przy jaź ni, i za cho -
rą giew try um fal ną dał mu w da rze gwóźdź z krzy ża Pań skie -
go wraz z włócz nią św. Mau ry ce go, w za mian za co Bo le -
sław ofia ro wał mu ra mię św. Woj cie cha. I tak wiel ką owe go
dnia złą czy li się mi ło ścią, że ce sarz mia no wał go bra tem
i współ pra cow ni kiem ce sar stwa i na zwał go przy ja cie lem 
i sprzy mie rzeń cem na ro du rzym skie go. Po nad to zaś prze -
ka zał na rzecz je go oraz je go na stęp ców wszel ką wła dzę, ja -
ka w za kre sie [udzie la nia] god no ści ko ściel nych przy słu gi -
wa ła ce sar stwu w kró le stwie pol skim, czy też w in nych pod -
bi tych już przez nie go kra jach bar ba rzyń ców, oraz w tych,
któ re pod bi je [w przy szło ści]. Po sta no wie nia te go ukła du za -
twier dził [na stęp nie] pa pież Syl we ster przy wi le jem św.
Rzym skie go Ko ścio ła.”

Źró dło: 
Gall Ano nim, Kro ni ka i czy ny ksią żąt, czy li wład ców pol -

-skich „Cro ni ca et ge sta du cum si ve prin ci pum Po lo no rum”
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JUBILEUSZ 1050-lecia CHRZTU POLSKI

Gdzie chrzest tam nadzieja
Ha sło Ju bi le uszu 1050-
le cia Chrztu Pol ski
brzmi: „Gdzie chrzest,
tam na dzie ja”. 

Ob cho dy tej uro -
czy sto ści roz po czął od czy -
ty wa ny w ko ścio łach 22 li -
sto pa da 2015 ro ku list pa -
ster ski Epi sko pa tu. Wi -
docz nym zna kiem ju bi le -
uszu we wszyst kich ko ścio -
łach są świe ce, któ re 25 li -
sto pa da 2015 r. zo sta ły
prze ka za ne bi sku pom die -
ce zjal nym, uczest ni czą cym
w re ko lek cjach ad wen to -
wych na Ja snej Gó rze. „Pło -
mień ma być zna kiem zjed -
no cze nia w mo dli twie,
wdzięcz no ści za ła skę wia ry 
i proś by o roz pa le nie du cha apo stol stwa” – wy ja śnia ks. Szy -
mon Stuł kow ski, se kre tarz Ko mi sji Dusz pa ster stwa Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski.

Waż nym wy da rze niem bę dzie X. Ju bi le uszo wy
Zjazd Gnieź nień ski, któ ry roz pocz nie się 11 i po trwa do 13
mar ca b.r. Bę dzie to Mię dzy na ro do we spo tka nie ka to li ków
oraz chrze ści jan róż nych wy znań, po li ty ków i in te lek tu ali -
stów pod ha słem „Eu ro pa no wych po cząt ków. Wy zwa la ją ca
moc chrze ści jań stwa”. 

Głów ne wy da rze nia ju bi le uszo we bę dą mia ły miej -
sce 14, 15 i 16 kwiet nia w Gnieź nie i Po zna niu. Każ dy dzień
ob cho dów cen tral nych bę dzie miał swój mo tyw prze wod ni.
Sło wem klu czo wym pierw sze go dnia bę dzie „ła ska”, zaś
sym bo lem – świa tło świe cy, któ re po win no  uświa do mić
wier nym isto tę chrztu oraz te go, że chrzest Pol ski ozna czał
po czą tek za rów no ży cia ko ściel ne go jak i struk tur pań stwa.
Sło wem – klu czem dru gie go dnia bę dzie „wier ność”,
zaś sym bo lem – krzyż. W ostat nim dniu rocz ni co -
wych ob cho dów, któ re go głów nym mo ty wem bę dzie
„po sła nie”, zaś sym bo lem – wo da, wszy scy wier ni zo -
sta ną raz jesz cze zo bo wią za ni do ży cia Ewan ge lią 
i da wa nia chrze ści jań skie go świa dec twa wszę dzie
tam, gdzie ży ją.

W tym cza sie od bę dzie się ze bra nie ple nar -
ne Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski oraz po sie dze nie
Zgro ma dze nia Na ro do we go z udzia łem Pre zy den ta
RP. W Gnieź nie bi sku pi po ob ra dach we zmą m.in.
udział w ce le bra cji ju bi le uszo wej w Ostro wie Led nic -
kim, gdzie w ra mach po dzię ko wa nia za Chrzest Pol -
ski za brzmi pierw szy raz dzwon ju bi le uszo wy
„Miesz ko i Do bra wa”.

Pod czas cen tral nych ob cho dów ju bi le uszo -
wych pla no wa ne jest prze ka za nie sym bo licz nych
krzy ży pol skim ka te drom. Kru cy fik sy bę dą za wie ra -
ły frag men ty drew na dę bo we go – po zo sta ło ści for ty -
fi ka cji obron nych z po cząt ków pań stwa pol skie go. 

„To drew no, czar ny
dąb był świad kiem 
i  chrztu, i po cząt ków
na szej pań stwo wo -
ści” – zwra ca uwa gę
ks. Wal de mar Ha nas
z ko mi te tu or ga ni za -
cyj ne go ob cho dów 
w ar chi die ce zji po -
znań skiej.

Waż nym wy da -
rze niem bę dzie tak że
ju bi le uszo we świę to -
wa nie na sta dio nie
miej skim w Po zna niu
16 kwiet nia. W pierw -
szej czę ści spo tka nia,
oprócz Eu cha ry stii,
za pla no wa no chrzest
osób do ro słych i ra -

do sną mo dli twę uwiel bie nia oraz wy ko na nie hym nu 1050-le -
cia chrztu. W dru giej czę ści spo tka nia bę dzie miał miej sce
hi sto rycz ny qu iz mul ti me dial ny „Czło wiek 1050-le cia” oraz
mu si cal „Je zus Christ Su per star”.

Przy go to wa nie du cho we
Przy go to wa nia do ju bi le uszu Chrztu Pol ski są jed nym 
z głów nych wąt ków obec nie re ali zo wa ne go pro gra mu dusz -
pa ster skie go Ko ścio ła w Pol sce. Czte ro let ni pro gram obo -
wią zu ją cy w la tach 2013-2017 na kie ro wa ny zo stał na od no -
wie nie toż sa mo ści chrzciel nej Po la ków. Ha słem ro ku dusz -
pa ster skie go 2015/16 jest „No we ży cie w Chry stu sie” a naj -
waż niej szy mi prio ry te ta mi pro gra mu są: sa kra ment chrztu
świę te go, no wy Czło wiek i du cho wość chrzciel na. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Dusz pa ster stwa KEP ks.
abp Sta ni sław Gą dec ki pod kre śla, że naj waż niej sze jest od -
kry cie przez dzi siej sze go chrze ści ja ni na, czym jest dla nie go

chrzest i jak ten dar ma on nieść w przy szłość. „Cho -
dzi tu prze cież o ży cie wiecz ne każ de go z nas i ten
aspekt ma szcze gól ne zna cze nie” – do da je.

W ro ku ju bi le uszu Chrztu Pol ski, oprócz
wy da rzeń re li gij nych, są za pla no wa ne rów nież wy -
da rze nia na uko we i kul tu ral ne, w tym wy kła dy i za -
ję cia edu ka cyj ne, a tak że wi do wi ska mul ti me dial ne
i przed sta wie nia te atral ne. Świę to wa nie Ju bi le uszu
we wspól no tach pa ra fial nych bę dzie mia ło miej sce
głów nie w Wi gi lię Pas chal ną, pod czas któ rej od no -
wio ne zo sta ną przy rze cze nia chrzciel ne. 

Za koń cze nie ro ku ob cho dów rocz ni cy
1050-le cia Chrztu Pol ski bę dzie mia ło miej sce 19 li -
sto pa da 2016 ro ku w Kra ko wie Ła giew ni kach. Uro -
czy stość bę dzie po łą czo na z dzięk czy nie niem za
Świa to we Dni Mło dzie ży oraz z za koń cze niem Ro ku
Mi ło sier dzia.

Na paź dzier nik 2016 r. za pla no wa na jest
na ro do wa piel grzym ka do Rzy mu.

za : www.epi sko pat.pl

Fresk na murze koło katedry gnieźnieńskiej przedstawiający chrzest Mieszka I
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Chry stia ni za cja Pol ski by ła dłu go trwa łym pro ce sem, któ ry
roz sze rzał się po tem na oto cze nie Księ cia, je go dwór, ry cer -
ską dru ży nę i na pod da nych. Je go sym bo licz nym po cząt kiem
był oso bi sty chrzest księ cia Miesz ka I w ro ku 966. Chrzest
Pol ski ozna czał po czą tek za rów no ży cia ko ściel ne go, jak 
i struk tur na sze go pań stwa, ozna cza ło wej ście w krąg Eu ro py
chrze ści jań skiej, bo gac two jej wia ry i kul tu ry.

Do umoc nie nia chrze ści jań stwa na zie miach pol -
skich przy czy ni li się pierw si mę czen ni cy. Waż nym wy da rze -
niem by ło przy by cie na dwór Bo le sła wa Chro bre go bi sku pa
Woj cie cha, po cho dzą ce go z cze skiej ro dzi ny moż no wład ców.
Ce lem je go po słu gi by ło ewan ge li zo wa nie po gan. Wio sną 997
ro ku udał się z mi sją naj pierw do Gdań ska, a po tem praw do -
po dob nie w oko li ce dzi siej sze go El blą ga i tam zgi nął śmier -
cią mę czeń ską. Po je go śmier ci sze rzył się kult Woj cie cha,
naj pierw w Pol sce, póź niej w Cze chach, na Wę grzech 
i w Niem czech oraz w in nych kra jach eu ro pej skich. Po mo gły
te mu świa do me dzia ła nia pol skie go kró la, któ ry zło tem wy -
ku pił od Pru sów cia ło Woj cie cha i na ka zał je uro czy ście po -
cho wać w Gnieź nie. 

Ce sarz Ot ton III na wia do mość o śmier ci mę czeń -
skiej Woj cie cha, z któ rym się przy jaź nił, za bie gał u pa pie ża o
je go ka no ni za cję. Spo rzą dzo no naj pierw ży wot Woj cie cha na
pod sta wie ze znań na ocz nych świad ków je go ostat niej wy pra -
wy - bło go sła wio nych Ra dzi ma i Be ne dyk ta. W opar ciu o ten
ży wot pa pież Syl we ster II jesz cze przed ro kiem 999 do ko nał
uro czy ste go ogło sze nia Woj cie cha świę tym. By ła to pierw sza
w dzie jach Ko ścio ła ka no ni za cja, ogło szo na przez pa pie ża,
gdyż do tąd ogła sza li ją bi sku pi miej sco wi. Dzień świę ta wy -
zna czył pa pież zgod nie ze zwy cza jem na dzień je go śmier ci,
czy li na 23 kwiet nia. Wte dy tak że za pa dła de cy zja utwo rze nia
w Pol sce no wej, nie za leż nej me tro po lii w Gnieź nie, któ rej pa -
tro nem zo stał ogło szo ny św. Woj ciech. 

Mę czeń ską śmierć po niósł rów nież bi skup kra kow -
ski Sta ni sław. Po cho dzą cy z po bli skie go Szcze pa no wa ro dak
ob jął sto li cę kra kow ską w 1072 ro ku. W 1079 ro ku bi skup
Sta ni sław zo stał za bi ty za nie pod po rząd ko wa nie się wo li kró -
lew skiej. Sta ło się to przy oł ta rzu pod czas spra wo wa nia Mszy
św. Za bój cą miał być sam król Bo le sław Śmia ły. Kult Świę te -
go ode grał w XIII i XIV wie ku waż ną ro lę hi sto rycz ną ja ko
czyn nik kształ to wa nia się my śli o zjed no cze niu Pol ski po roz -
bi ciu dziel ni co wym. Bi skup Sta ni sław zo stał ka no ni zo wa ny 
8 wrze śnia 1253 r. przez pa pie ża In no cen te go IV. 

*          *          *

Szcze gól nym kul tem w Pol sce ota cza na by ła od daw -
na Mat ka Bo ska, któ rą Po la cy uzna wa li za swo ją Mat kę i Kró -
lo wą. Pieśń ma ryj na „Bo gu ro dzi ca” by ła uzna wa na za nie for -
mal ny hymn kra ju. By ła wy ko ny wa na pod czas kró lew skich
ko ro na cji, przed bi twa mi za grze wa ła woj sko pol skie do bo ju.
W okre sie po to pu szcze gól nie sku tecz ną obro nę Ja snej Gó ry
pod czas ob lę że nia Szwe dów przy pi sa no wsta wien nic twu Ma -
ryi. Wy ra zi cie lem te go prze ko na nia Po la ków stał się król Jan
Ka zi mierz, któ ry 1 kwiet nia 1656 ro ku w ka te drze lwow skiej
przed cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo żej Ła ska wej, klę cząc na
ko la nach, za czął swo ją mo dli twę od słów: „Wiel ka Bo ga -Czło -

wie ka Mat ko, Naj święt sza Dzie wi co”. Ob rał wów czas Ma ry ję
za szcze gól ną Pa tron kę Kró le stwa Pol skie go. Jed nak kie dy 
8 wrze śnia 1717 ro ku wi ze ru nek Pa ni Czę sto chow skiej zo stał
uho no ro wa ny ko ro na mi pa pie ski mi – ten ob raz stał się iko ną
Opie kun ki  na ro du. By ła to pierw sza ko ro na cja wi ze run ku
Mat ki Bo żej, któ ra od by ła się po za Rzy mem.

*          *          *

Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści po okre -
sie za bo rów, w 1918 r. Epi sko pat Pol ski zwró cił się do Sto li cy
Apo stol skiej o wpro wa dze nie dla Pol ski świę ta pod we zwa -
niem „Kró lo wej Pol ski”. Pa pież Be ne dykt XV dwa la ta póź niej
przy chy lił się do tej proś by. Bi sku pi za pro po no wa li Oj cu
świę te mu dzień 3 ma ja, aby pod kre ślić nie ro ze rwal ną łącz -
ność te go świę ta z pró ba mi ra to wa nia pol skiej su we ren no ści
pod czas Sej mu Czte ro let nie go, a zwłasz cza z uchwa lo ną 
3 ma ja 1791 ro ku pierw szą Kon sty tu cję Pol ski. 

Po II woj nie świa to wej zo stał kil ka krot nie po no wio -
ny akt po świę ce nia i od da nia się Mat ce Bo żej na ro du pol skie -
go. Naj pierw w 1945 i 1946 do ko nał te go na Ja snej Gó rze
Ksiądz Pry mas Au gust Hlond. 26 sierp nia 1956 ro ku Epi sko -
pat Pol ski do ko nał ak tu od no wie nia ślu bów, któ re przed trzy -
stu la ty zło żył król Jan Ka zi mierz – zgod nie z tek stem uło żo -
nym przez Pry ma sa Pol ski, kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go.
Ksiądz Pry mas nie mógł być obec ny pod czas uro czy sto ści,
po nie waż w tym cza sie był wię zio ny przez wła dze ko mu ni -
stycz ne. Na pu stym fo te lu, któ ry był prze zna czo ny dla nie go,
zło żo no bia łe i czer wo ne kwia ty.

W 1962 r. pa pież Jan XXIII ogło sił Ma ry ję Kró lo wą
Pol ski, głów ną pa tron ką kra ju i nie bie ską Opie kun ką na sze -
go na ro du. Szcze gól nym miej scem po zo sta ła Ja sna Gó ra –
pol skie na ro do we sank tu arium z iko ną Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej, do któ rej ze wszyst kich stron świa ta po dą ża ją piel -
grzy mi, aby od na leźć tam jed ność z Chry stu sem Pa nem po -
przez Ser ce Je go Mat ki. 

W okre sie przy go to wa nia się do ty sięcz nej rocz ni cy
chrztu Pol ski (966-1966), od pra wio no „Wiel ką No wen nę”. 
W świę to 3 ma ja 1966 ro ku Pry mas Pol ski, kar dy nał Ste fan
Wy szyń ski, w obec no ści Epi sko pa tu Pol ski i ogrom nej rze -
szy piel grzy mów, od dał ca łą Pol skę w ma cie rzyń ską nie wo lę
Naj święt szej Ma ryi, Dzie wi cy - Wspo mo ży ciel ki za wol ność
Ko ścio ła i za roz po czy na ją ce się no we ty siąc le cie Pol ski. 

Uznać Ma ry ję za Kró lo wą ozna cza żyć na Jej wzór,
jest we zwa niem do kształ to wa nia pra we go su mie nia, rze tel -
ne go wy peł nia nia swo ich obo wiąz ków, w mi ło ści  Bo ga, bliź -
nie go i Oj czy zny.

*          *          *

Głów ni pa tro ni Pol ski
W 1963 ro ku pa pież Jan XXIII usta no wił świę tych Sta ni sła wa
i Woj cie cha głów ny mi pa tro na mi Pol ski po twier dza jąc ofi cjal -
nie ich kult od da wa ny przez Po la ków od wie ków. 

Głów ne uro czy sto ści pa tro nal ne co rocz nie zbie ra ją
ca ły Epi sko pat Pol ski i rze sze wier nych: 3 ma ja na Ja snej Gó -
rze, 23 kwiet nia przy gro bie św. Woj cie cha w Gnieź nie i 8 ma -
ja w ko ście le oo. pau li nów Na Skał ce w Kra ko wie.

JUBILEUSZ 1050-lecia CHRZTU POLSKI

Œwiêci Patroni Polski
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Dru go rzęd ni pa tro ni Pol ski:
• św. Sta ni sław Kost ka (1550 -1568) –
pol ski je zu ita. Do za ko nu Sta ni sław
wstą pił ja ko 18-la tek. Już wcze śniej wy -
róż niał się szcze gól ną po boż no ścią 
i od da niem Mat ce Bo żej. Do świad czał
wi zji. Zmarł krót ko po zło że niu ślu bów
za kon nych. Je go kult zro dził się na -
tych miast i spon ta nicz nie. W 1605 r.
de cy zją pa pie ża Paw ła V ze zwo lo no na
za wie sze nie ob ra zu a przy nim lamp,
jak i wo tów w ko ście le św. An drze ja w
Rzy mie. W ro ku 1674 pa pież Kle mens
X ogło sił bł. Sta ni sła wa jed nym z pa tro -
nów Ko ro ny Pol skiej i Wiel kie go Księ -
stwa Li twy. Te fak ty Sto li ca Apo stol ska
uzna ła za akt be aty fi ka cji. De kret ka no -
ni za cyj ny wy dał pa pież Kle mens XI 
w 1714, ale z po wo du śmier ci pa pie ża
ob rzę du uro czy stej ka no ni za cji do ko -
nał do pie ro Be ne dykt XIV 31 grud nia
1726 r. W ro ku 1962 pa pież Jan XXIII
po twier dził św. Sta ni sła wa szcze gól nym pa tro nem pol skiej
mło dzie ży. Je go wspo mnie nie przy pa da 18 wrze śnia.
• św. An drzej Bo bo la (1591- 1657) – pol ski je zu ita. Za sły nął
ja ko ka zno dzie ja i mi sjo narz. Pra co wał na Pod la siu oraz na te -
re nach po gra ni cza dzi siej szej Li twy i Bia ło ru si.  W ro ku 1657
pod czas po wsta nia Chmiel nic kie go schwy ta ny przez Ko za -
ków, wy jąt ko wo okrut nie tor tu ro wa ny i za mę czo ny na
śmierć. Be aty fi ko wa ny w 1853 r. przez pa pie ża Piu sa IX, a ka -
no ni zo wa ny w 1938 r. przez pa pie ża Piu sa XI. 

16 ma ja 1957 z oka zji trzech set nej rocz ni cy mę czeń -
stwa świę te go pa pież Pius XII ogło sił en cy kli kę „In vic ti ath le -
tae Chri sti” (Nie po ko na ny mo carz Chry stu sa), któ ra przy po -
mi na ła he ro icz ną mi łość i dzie ło apo stol skie św. An drze ja.
Jest to do dzi siaj je dy ny w hi sto rii pa pie ski do ku ment tak wy -
so kiej ran gi po świę co ny w ca ło ści jed ne mu świę te mu. 16 ma -
ja 2002 r. wa ty kań ska Kon gre ga cja Kul tu Bo że go i Dys cy pli -
ny Sa kra men tów ogło si ła św. An drze ja Bo bo lę opie ku nem
na ro du Pol skie go. Wspo mnie nie św. An drze ja Bo bo li ob cho -
dzi my 16 ma ja.

Hi sto rycz ni pa tro ni Pol ski
W okre sie Ko ro ny Kró le stwa Pol skie go (1396-1569) św. Flo -
rian z Lau ria cum i św. Wa cław – w 1436 r. usta le ni zo sta li
przez bi sku pa kra kow skie go kard. Zbi gnie wa Ole śnic kie go
głów ny mi pa tro na mi Pol ski na rów ni ze świę ty mi bi sku pa mi
– Woj cie chem i Sta ni sła wem.

W cza sach Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów Kró le -
stwa Pol skie go i Li twy (1569-1795) ty tuł pa tro na po sia da li:
• św. Ka zi mierz Kró le wicz w 1604 r. , ka no ni zo wa ny przez
pa pie ża Kle men sa VIII ,
• św. Ja cek Od ro wąż, 31 sierp nia 1686 r. usta no wio ny zo stał
przez pa pie ża In no cen te go XI głów nym pa tro nem Kró le stwa
Pol skie go. Ja ko je dy ny Po lak zo stał uwiecz nio ny wśród rzeźb
przed sta wia ją cych 140 świę tych, sto ją cych na ko lum na dzie
wo kół Pla cu św. Pio tra w Rzy mie,
• św. Kin ga (Ku ne gun da) ka no ni zo wa na 31 sierp nia 1715 r.
przez pa pie ża Be ne dyk ta XIII, 
• św. Jan Kan ty w 1737 ro ku ka no ni zo wa ny przez pa pie ża
Kle men sa XII, 

• św. Jan z Du kli w 1739 ro ku ka no ni -
zo wa ny przez pa pie ża Kle men sa XII,
• bł. Wła dy sław z Giel nio wa – ogło -
szo ny pa tro nem przez Kle men sa XIII
w 1759 ro ku.

Świę ci czcze ni na rów ni z pa tro na -
mi Pol ski:
• Św. Jo za fat Kun ce wicz (bi skup i mę -
czen nik) po śmier ci w 1623 r. czczo ny
był w I Rze czy po spo li tej. Pod czas po -
wsta nia stycz nio we go w 1863 r. uzna -
no św. Jo za fa ta za jed ne go z pa tro nów
Pol ski.
• św. Ja dwi ga Ślą ska – dzień św. Ja -
dwi gi, pa tron ki Ślą ska, ogło szo ny zo -
stał świę tem po wszech nym w ca łym
Ko ście le w 1680 ro ku przez pa pie ża
In no cen te go XI. 
• św. Ja dwi ga Kró lo wa – mat ka
trzech na ro dów, be aty fi ko wa na 8
czerw ca 1979 r. i ka no ni zo wa na w

1997 r. przez pa pie ża Ja na Paw ła II, na zwa na pa tron ką Pol ski
„w jej dzie dzicz nym wy mia rze”.

Współ cze śnie be aty fi ko wa ni i ka no ni zo wa ni zo sta li:
• Świę ty Ra fał Ka li now ski, kar me li ta bo sy, po wsta niec stycz -
nio wy, ze sła niec, na uczy ciel i wy cho waw ca. 
• Bło go sła wio na Ka ro li na Kóz ków na – pol ska dziew czy na 
z Pod kar pa cia, któ ra od da ła swe ży cie w obro nie czy sto ści.
• Świę ty brat Al bert – Adam Chmie low ski, po wsta niec stycz -
nio wy, ma larz, opie kun bie do ty.
• Świę ta Fau sty na Ko wal ska – apo stoł ka Bo że go Mi ło sier -
dzia.
• Świę ty Mak sy mi lian Ma ria Kol be – mę czen nik obo zu kon -
cen tra cyj ne go w Oświę ci miu, żar li wy apo stoł Nie po ka la nej 
i twór ca Nie po ka la no wa.
• 108 pol skich mę czen ni ków – za mor do wa nych pod czas II
woj ny świa to wej z nie na wi ści do wia ry (łac. odium fi dei), be -
aty fi ko wa nych pod czas Po dró ży Apo stol skiej Ja na Paw ła II
do Pol ski w War sza wie 13 czerw ca 1999. 
• Bło go sła wio ny ks. Je rzy Po pie łusz ko. 
• Świę ty Jan Pa weł II. 

*          *          *
My ślę, że nie spo sób w krót kim ar ty ku le wy mie nić

wszyst kich na szych świę tych Pa tro nów. Jed ni są nam bar dzo
bli scy, jak na si oso bi ści pa tro no wie, in nych wspo mi na się
oka zjo nal nie. Pa pież Jan Pa weł II w trak cie swo je go pon ty fi -
ka tu w wy po wie dziach skie ro wa nych do Po la ków wie lo krot -
nie od wo ły wał się do związ ków Ko ścio ła i na ro du, do mi ło ści
Oj czy zny – pa trio ty zmu. Przy po mi nał przy tym wzo ry świę -
tych szcze gól nie waż nych dla Po la ków, w tym wszyst kich pa -
tro nów Pol ski. 

W 2016 ro ku czci my szcze gól nie pa tro nów te go rocz -
nych Świa to wych Dni Mło dzie ży: św. Ja na Paw ła II i św. Sio -
strę Fau sty nę. A my, wier ni w na szej pa ra fii, po le caj my się
szcze gól ne mu wsta wien nic twu na sze go Pa tro na, św. Bra ta
Al ber ta, któ ry oka zy wał mi ło sier dzie naj uboż szym. Pro śmy,
w ro ku 100-le cia je go śmier ci, aby śmy i my roz wi ja li w ser -
cach mi ło sier dzie Bo że.  
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Mi ło sier dzie Bo że – w teo lo gii chrze ści jań skiej – jest naj więk -
szym przy mio tem Bo ga, po le ga ją ce na bez gra nicz nej do bro -
ci dla lu dzi po trze bu ją cych – przede wszyst kim dla grzesz ni -
ków, któ rym Je zus chce wy ba czyć wszyst kie wi ny. 

W Sta rym Te sta men cie Mi ło sier dzie Bo ga ob ja wi ło
się już w ak cie stwo rze nia świa ta. Bóg z mi ło ści do Ada ma 
i Ewy chciał prze by wać z ni mi w ra ju, jed nak oni tę mi łość od -
rzu ci li. Po mi mo te go Bóg upodo bał so bie Na ród Wy bra ny
spo śród wszyst kich in nych na ro dów i za warł z nim przy mie -
rze na Gó rze Sy naj. Na dał mu Pra wo i obie cał ze sła nie Me sja -
sza – Je zu sa Chry stu sa, któ ry miał zgła dzić ich grze chy 
i przy wró cić utra co ną przy jaźń.

Bóg Oj ciec speł nił obiet ni cę ze sła nia Zba wi cie la 
i Je zus Chry stus za spra wą Du cha Świę te go po czął się w ło -
nie Pan ny Ma ryi. Przy szedł na świat w ubo giej sta jen ce i nie
szczę dził tru du, aby oka zy wać Izra eli tom swo ją mi łość. Prze -
mie rzał ich kraj, uzdra wia jąc cho rych, wskrze sza jąc zmar -
łych, wy pę dza jąc złe du chy i gło sząc Ewan ge lię, w któ rej za -
warł za sa dy No we go Przy mie rza.

W peł ni Mi ło sier dzie Bo że ob ja wi ło się na Gol go cie,
kie dy to Chry stus stał się Ba ran kiem. On, nie win ny, wziął na
sie bie grze chy ca łe go świa ta. Do bro wol nie, z mi ło ści do lu -
dzi, prze lał swo ją Krew i ofia ro wał sa me go sie bie ja ko ofia rę
do sko na łą Swe mu Oj cu, przez co zma zał grze chy wszyst kich
lu dzi. Po trzech dniach zmar twych wstał – zwy cię żył śmierć 
i sza ta na. Od tej po ry bra my nie ba są otwar te dla dusz, zo sta -
ło przy wró co ne ży cie wiecz ne, utra co ne wcze śniej przez
grzech nie po słu szeń stwa Ada ma.

W ży ciu każ de go czło wie ka naj więk szym da rem od
mi ło sier ne go Bo ga jest wła śnie ży cie – stwo rzo ne przez Bo -
ga i nie ustan nie pod trzy my wa ne. W ka to li cy zmie chrzest
uwa ża się za szcze gól ne wy bra nie czło wie ka do sy no stwa
Bo że go. W ży ciu ochrzczo ne go Mi ło sier dzie Bo że Chry stus
wy ra ża sło wa mi: „A oto Ja je stem z wa mi po wszyst kie dni,
aż do koń ca [te go] cza su” (Mt 28, 20) i po zo sta je w ko ścio -
łach ka to lic kich i pra wo sław nych ukry ty w Naj święt szym
Sa kra men cie. 

Chry stus swe nie skoń czo ne mi ło sier dzie oka zu je
pod czas każ dej Mszy Św., któ ra jest tą sa mą ofia rą jak ta na
krzy żu, czy li je dy ną ofia rą w No wym Te sta men cie, ofia rą do -
sko na łą za wszyst kich lu dzi. Cią gle z mi ło ści do czło wie ka
uni ża się i przy cho dzi do nie go pod czas Ko mu nii Świę tej, łą -
czy się w spo sób nad przy ro dzo ny z czło wie kiem. Je zus ob ja -
wia się też ja ko mi ło sier ny, gdy od pusz cza wier nym grze chy
w sa kra men cie po ku ty. Udzie la swej mi ło ści mał żon kom i za -
chę ca, aby to na niej bu do wa li swo je ży cie. Do cho rych przy -
cho dzi w sa kra men cie na masz cze nia cho rych ja ko ko cha ją cy
uzdro wi ciel i pod trzy mu je ich w cier pie niu.

W cza sach współ cze snych ta praw da zo sta ła przy po -
mnia na przez sa me go Je zu sa za po śred nic twem ob ja wień św.
Fau sty ny Ko wal skiej a roz po wszech nio na przez Ja na Paw ła
II, któ ry wy dał w 1980 r. en cy kli kę o mi ło sier dziu Bo żym „Di -
ves in mi se ri cor dia”. W 1993 r. Oj ciec Świę ty be aty fi ko wał 
a dwa la ta póź niej ka no ni zo wał Sio strę Fau sty nę, usta no wił
tak że Świę to Mi ło sier dzia ob cho dzo ne w pierw szą nie dzie lę
po Wiel ka no cy. 17 sierp nia 2002 ro ku kon se kro wał sank tu -
arium w Kra ko wie -Ła giew ni kach – świa to we cen trum kul tu
Mi ło sier dzia Bo że go i wów czas za wie rzył ca ły świat Mi ło sier -

dziu Bo że mu. W tym Ro ku Mi ło sier dzia Bo że go obo je świę -
ci: sio stra Fau sty na i Jan Pa weł II są pa tro na mi Świa to wych
Dni Mło dzie ży w Kra ko wie.

*           *         *

W okre sie od 28 lip ca 1934 do czerw ca 1938 ro ku
Pan Je zus wie lo krot nie roz ma wiał z sio strą Fau sty ną, któ rą
wy brał na se kre tar kę i apo stoł kę swe go mi ło sier dzia, aby
przez nią prze ka zać świa tu swe wiel kie orę dzie. „Dziś wy sy -
łam cie bie do ca łej ludz ko ści z mo im mi ło sier dziem. Nie chcę
ka rać zbo la łej ludz ko ści, ale pra gnę ją ule czyć, przy tu la jąc ją
do swe go mi ło sier ne go ser ca” (Dz. 1588).

Więk szość roz mów, czy li ob ja wień, św. Sio stra Fau -
sty na za pi sa ła w Dzien nicz ku, któ ry zo stał prze tłu ma czo ny
na wie le ję zy ków świa ta i roz po wszech nio ny po naj dal sze za -
kąt ki zie mi. W roz mo wach tych Je zus uka zu je swo je mi ło sier -
dzie ja ko przy miot po wszech ny, nie ogra ni czo ny, do stęp ny
dla wszyst kich lu dzi: „Cór ko mo ja, na pisz, że im więk sza nę -
dza, tym więk sze ma pra wo do mi ło sier dzia mo je go, a na ma -
wiaj wszyst kie du sze do uf no ści w nie po ję tą prze paść mi ło -
sier dzia mo je go, bo pra gnę je wszyst kie zba wić. Zdrój mi ło -
sier dzia mo je go zo stał otwar ty na oścież włócz nią na krzy żu
dla wszyst kich dusz – ni ko go nie wy łą czy łem” (Dzien ni czek
1182).

Mi sja Sio stry Fau sty ny po le ga ła na trzech za da niach:
• przy bli że niu i gło sze niu świa tu praw dy ob ja wio nej w Pi -
śmie Świę tym o mi ło ści mi ło sier nej Bo ga do każ de go czło -
wie ka,
• wy pra sza niu mi ło sier dzia Bo że go dla ca łe go świa ta m.in.
przez prak ty kę po da nych przez Pa na Je zu sa no wych form
kul tu Mi ło sier dzia Bo że go,
• za in spi ro wa niu apo stol skie go ru chu Mi ło sier dzia Bo że go,
któ ry po dej mu je za da nie gło sze nia i wy pra sza nia mi ło sier -
dzia Bo że go dla świa ta. 

Aby no we for my kul tu Bo że go Mi ło sier dzia mo gły
być prak ty ko wa ne w Ko ście le po wszech nym mu sia ły uzy -
skać apro ba tę pa pie ża. Dłu go trwał okres no ty fi ka cji w Sto li -
cy Apo stol skiej. Wów czas zba da no do kład nie wszyst kie pi -
sma św. Fau sty ny, da jąc teo lo gicz ny fun da ment pod na bo -
żeń stwo do Mi ło sier dzia Bo że go. Teo lo gicz nej ana li zy, na
proś bę ks. kard. Ka ro la Woj ty ły, do ko nał słyn ny do gma tyk
ks. prof. Igna cy Ró życ ki. Pod kre śla on, że je go isto tą jest uf -
ność wo bec Bo ga, któ ra wy ra ża się w peł nie niu Je go wo li
oraz po sta wa mi ło sier dzia wo bec bliź nie go. Do pie ro na tym
fun da men cie wzno szą się no we for my kul tu. Ksiądz Ró życ ki
wy róż nia pięć po sta ci te go na bo żeń stwa: cześć ob ra zu Je zu sa
Mi ło sier ne go, ob cho dze nie Świę ta Mi ło sier dzia, od ma wia nie
Ko ron ki, mo dli twa w chwi li ko na nia Je zu sa, zwa na go dzi ną
Mi ło sier dzia oraz sze rze nie czci Mi ło sier dzia. 

*           *         *
1. Ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go zo stał uka za ny w wi zji,

ja ką Sio stra Fau sty na mia ła 22 lu te go 1931 ro ku w ce li płoc -
kie go klasz to ru wraz z na ka zem: „Wy ma luj ob raz we dług ry -
sun ku, któ ry wi dzisz z pod pi sem: Je zu, ufam To bie” (Dz.
47,49). 

Ob raz przed sta wia zmar twych wsta łe go Zba wi cie la,
któ ry przy no si lu dziom po kój przez od pusz cze nie grze chów,

NADZWYCZAJNY ROK MIŁOSIERDZIA
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za ce nę swej mę ki i śmier ci krzy żo wej.
Pan Je zus, za py ta ny o zna cze nie dwóch
pro mie ni, wy pły wa ją cych z prze bi te go
Ser ca wy ja śnił: „Bla dy pro mień ozna cza
wo dę, któ ra uspra wie dli wia du sze; czer -
wo ny pro mień ozna cza krew, któ ra jest
ży ciem dusz (…) Szczę śli wy, kto w ich
cie niu żyć bę dzie” (Dz. 299). Oczysz cza
du szę sa kra ment chrztu i po ku ty, a kar -
mi ją naj ob fi ciej Eu cha ry stia – więc te
dwa pro mie nie ozna cza ją sa kra men ty
świę te i wszyst kie ła ski Du cha Świę te -
go, któ re go bi blij nym sym bo lem jest
wo da oraz no we przy mie rze Bo ga 
z czło wie kiem za war te we krwi Chry -
stu sa.

Do tak ro zu mia ne go kul tu ob -
ra zu, po le ga ją ce go na po sta wie chrze -
ści jań skiej uf no ści i mi ło sier dzia, przy -
wią zał Pan Je zus spe cjal ne obiet ni ce: ła -
skę wiecz ne go zba wie nia, du żych po stę -
pów na dro dze chrze ści jań skiej do sko -
na ło ści, ła skę szczę śli wej śmier ci 
i wszel kie in ne ła ski, o któ re z uf no ścią lu dzie pro sić Go bę -
dą. „Przez ob raz ten udzie lać bę dę wie le łask dla dusz, a prze -
to niech ma przy stęp wszel ka du sza do nie go” (Dz. 570).

2. Świę to Mi ło sier dzia ma naj wyż szą ran gę wśród
wszyst kich po sta ci na bo żeń stwa do Mi ło sier dzia Bo że go,
któ re zo sta ły ob ja wio ne Sio strze Fau sty nie. Po raz pierw szy 
o usta no wie niu te go świę ta mó wił Pan Je zus w Płoc ku 
w 1931 ro ku, gdy prze ka zy wał swą wo lę co do po wsta nia ob -
ra zu: „Ja pra gnę, aby by ło Mi ło sier dzia świę to. Chcę, aby ten
ob raz, któ ry wy ma lu jesz pędz lem, był uro czy ście po świę co ny
w pierw szą nie dzie lę po Wiel ka no cy, ta nie dzie la ma być
świę tem Mi ło sier dzia” (Dz. 49).

Wy bór pierw szej nie dzie li po Wiel ka no cy na świę to
Mi ło sier dzia ma swój głę bo ki sens teo lo gicz ny, któ ry wska -
zu je na ści sły zwią zek, ja ki ist nie je po mię dzy wiel ka noc ną ta -
jem ni cą Od ku pie nia a ta jem ni cą mi ło sier dzia Bo że go. Ten
zwią zek pod kre śla jesz cze no wen na z ko ron ki do Mi ło sier -
dzia Bo że go, po prze dza ją ca świę to Nie dzie li Wiel ka noc nej,
któ ra roz po czy na się w Wiel ki Pią tek.

Świę to jest nie tyl ko dniem szcze gól ne go uwiel bie -
nia Bo ga w ta jem ni cy mi ło sier dzia, ale tak że cza sem ła ski dla
wszyst kich lu dzi. „Pra gnę – po wie dział Pan Je zus – aby świę -
to Mi ło sier dzia by ło uciecz ką i schro nie niem dla wszyst kich
dusz, a szcze gól nie dla bied nych grzesz ni ków” (Dz. 699).
„Du sze gi ną mi mo mo jej gorz kiej mę ki. Da ję im ostat nią de -
skę ra tun ku, to jest świę to Mi ło sier dzia mo je go. Je że li nie
uwiel bią mi ło sier dzia mo je go, zgi ną na wie ki” (Dz. 965). 
„W dniu tym otwar te są wnętrz no ści mi ło sier dzia me go, wy -
le wam ca łe mo rze łask na du sze, któ re się zbli żą do źró dła
mi ło sier dzia mo je go; (…) niech się nie lę ka zbli żyć do mnie
żad na du sza, cho ciaż by grze chy jej by ły ja ko szkar łat” (Dz.
699).

Aby sko rzy stać z tych wiel kich da rów, trze ba wy peł -
nić wa run ki na bo żeń stwa do Mi ło sier dzia Bo że go (uf ność w
do broć Bo ga i czyn na mi łość bliź nie go) oraz być 
w sta nie ła ski uświę ca ją cej (po spo wie dzi świę tej) i god nie
przy jąć Ko mu nię świę tą.

3. Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go zo sta ła po dyk to -

wa na przez Je zu sa Sio strze Fau sty nie 
w Wil nie 13-14 wrze śnia 1935 r. ja ko mo dli -
twa na prze bła ga nie i uśmie rze nie gnie wu
Bo że go.

Od ma wia ją cy tę ko ron kę ofia ru ją
Bo gu Oj cu Cia ło i Krew, Du szę i Bó stwo
Je zu sa Chry stu sa na prze bła ga nie za grze -
chy swo je, bli skich i ca łe go świa ta, a jed no -
cząc się z ofia rą Je zu sa, od wo łu ją się do tej
mi ło ści, ja ką Oj ciec nie bie ski da rzy swe go
Sy na, a w Nim wszyst kich lu dzi.

W tej mo dli twie, pro sząc o mi ło -
sier dzie dla nas i ca łe go świa ta, speł nia ją
uczy nek mi ło sier dzia. Do da jąc do te go
pod sta wę uf no ści i wy peł nia jąc wa run ki
każ dej do brej mo dli twy (po ko ra, wy trwa -
łość, przed miot zgod ny z wo lą Bo żą), wier -
ni mo gą ocze ki wać speł nie nia Chry stu so -
wych obiet nic, któ re do ty czą szcze gól nie
go dzi ny śmier ci: ła ski na wró ce nia i spo koj -
nej śmier ci. Do stą pią ich tak że ko na ją cy,
przy któ rych in ni jej sło wa mi mo dlić się bę -
dą. Obiet ni ca ogól na brzmi: „Przez od ma -

wia nie tej ko ron ki po do ba mi się dać wszyst ko, o co mnie
pro sić bę dą (Dz. 1541), je że li to (…) bę dzie zgod ne z wo lą
mo ją” (Dz. 1731). 

4. Go dzi na Mi ło sier dzia. W paź dzier ni ku 1937 ro ku
w Kra ko wie po le cił Pan Je zus czcić Sio strze Fau sty nie go dzi -
nę swej śmier ci: „Ile ra zy usły szysz, jak ze gar bi je trze cią go -
dzi nę, za nu rzaj się ca ła w mi ło sier dziu mo im, uwiel bia jąc 
i wy sła wia jąc je; wzy waj je go wszech mo cy dla świa ta ca łe go,
a szcze gól nie dla bied nych grzesz ni ków, bo w tej chwi li zo -
sta ło na oścież otwar te dla wszel kiej du szy” (Dz. 1572).

Pan Je zus dość do kład nie okre ślił tak że spo so by mo -
dli twy wła ści we dla tej for my kul tu Mi ło sier dzia Bo że go:
„Sta raj się w tej go dzi nie – po wie dział do Sio stry Fau sty ny –
od pra wiać dro gę krzy żo wą, o ile ci na to obo wiąz ki po zwo lą;
a je że li nie mo żesz od pra wić dro gi krzy żo wej, to przy naj -
mniej wstąp na chwi lę do ka pli cy i uczcij mo je ser ce, któ re
jest peł ne mi ło sier dzia w Naj święt szym Sa kra men cie; a je że li
nie mo żesz wstą pić do ka pli cy, po grąż się w mo dli twie tam,
gdzie je steś, cho ciaż przez kró ciut ką chwi lę” (Dz. 1572). „W
tej go dzi nie – obie cał Pan Je zus – upro sisz wszyst ko dla sie -
bie i dla in nych; w tej go dzi nie sta ła się ła ska dla świa ta ca łe -
go – mi ło sier dzie zwy cię ży ło spra wie dli wość” (Dz. 1572).

5. Sze rze nie czci Bo że go Mi ło sier dzia – Uczyn ki Mi -
ło sier dzia – bo i do niej od no szą się pew ne obiet ni ce Chry stu -
sa: „Du sze, któ re sze rzą cześć mi ło sier dzia mo je go, osła niam
je przez ży cie ca łe, jak czu ła mat ka swe nie mow lę, a w go dzi -
nę śmier ci nie bę dę im Sę dzią, ale mi ło sier nym Zba wi cie lem”
(Dz. 1075).

Isto tą kul tu Mi ło sier dzia Bo że go jest po sta wa chrze -
ści jań skiej uf no ści wzglę dem Pa na Bo ga i czyn nej mi ło ści
wo bec bliź nich. Pan Je zus żą da za ufa nia od swych stwo rzeń 
i peł nie nia uczyn ków mi ło sier dzia: czy nem, sło wem lub mo -
dli twą. Chry stus pra gnie, aby Je go czci cie le wy ko na li w cią -
gu dnia przy naj mniej je den akt mi ło ści bliź nie go z mi ło ści do
Nie go. Nad zwy czaj nym Ro ku Mi ło sier dzia Bo że go, któ ry
trwa do 20 li sto pa da te go ro ku mo że my te szcze gól ne ła ski
otrzy my wać.

opra co wa nie: Te re sa So wiń ska
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Po pierw szym grze chu, kie dy lu dzie od wró ci li się od Bo ga,
On za czął ich szu kać i wo łał: czło wie ku, gdzie je steś? I to py -
ta nie Stwór ca kie ru je rów nież do współ cze sne go świa ta. Do
każ de go z nas. Wy po wia da jąc na sze imię, py ta: gdzie je -
steś?1 I każ dy z nas mo że od po wie dzieć: tu taj… Oj cze,
zgrze szy łem wzglę dem Cie bie – Bo ga.2 Naj peł niej to po szu -
ki wa nie czło wie ka do ko na ło się wraz z przyj ściem na świat
Chry stu sa, któ ry przy szedł aby szu kać i zba wić to, co zgi nę -
ło.3 I w tym ce lu swo im uczniom prze ka zał wła dzę od pusz -
cza nia grze chów.4 Od te go cza su kon fe sjo nał stał się miej -
scem, w któ rym Bóg od naj du je za gu bio ne go czło wie ka.
Obec nie trwa my w ro ku mi ło sier dzia, w świę tym cza sie, da -
nym Ko ścio ło wi, aby ten, jesz cze czę ściej i gor li wiej po zwa -
lał się zna leźć Bo gu. Dla te go też pa tro na mi te go ro ku są
m.in. dwaj świę ci spo wied ni cy: Oj ciec Pio i Le opold Man dić.
W tym ar ty ku le po sta ra my się przy bli żyć po stać pierw sze go
świę te go, wła śnie w ro li sza fa rza sa kra men tu po ku ty.

Prak tycz nie wszyst kie bio gra fie wspo mi na ją, że Oj -
ciec Pio był bar dzo gor li wym spo wied ni kiem, na zy wa ją go
na wet więź niem kon fe sjo na łu. Po tra fił on wie le go dzin spę -
dzić w ko ście le, cze ka jąc na pe ni ten ta. Za py ta ny o mo ty wa -
cję miał po wie dzieć, że mu si od zy skać czas, w któ rym nie
mógł wy ry wać dusz dia błu, by od dać je dla Bo ga.5 Na wią zy -
wał w tej wy po wie dzi do cza su, kie dy otrzy mał za kaz spo -
wia da nia.6

Prze bieg spo wie dzi u Oj ca Pio za wsze był nie prze -
wi dy wal ny dla pe ni ten ta, po nie waż raz Świę ty był bar dzo
spo koj ny i z wy ro zu mia ło ścią tłu ma czył zbłą ka ne mu grzesz -
ni ko wi, na czym po le ga je go błąd, a in nym ra zem po tra fił
wy buch nąć gnie wem i ode słać spo wia da ją ce go się, do cza -
su, do pó ki nie bę dzie ża ło wał.7 Mi mo to tłu my przy cho dzi -
ły się u nie go spo wia dać. Wy ni ka ło to z fak tu, że Oj ciec Pio
po sia dał spe cjal ny cha ry zmat: „wie dzę prze kra cza ją cą ludz -
kie moż li wo ści”.8 Mó wiąc ina czej, wie dział, ja kie jest na sta -
wie nie ser ca pe ni ten ta: czy przy cho dzi skru szo ny, czy w za -
twar dzia ło ści trwa przy swo im grze chu. Po sia dał też dar
czy ta nia w ludz kich ser cach, zwa ny kar dio gno zą.9 Zda rza -
ło się na wet, że Świę ty sam wy mie niał grze chy swo im pe -
ni ten tom.10

Oj ciec Pio wie lo krot nie ubo le wał z po wo du nie wła -
ści we go przy go to wa nia do spo wie dzi. W jed nej z wy po wie -
dzi opi su je, jak za cho wu ją się grzesz ni cy: nie kie ru ją się do -
bro cią, ucie ka ją się do ze msty, są głu si na Sło wo Bo że, kie -
dy przy cho dzi do bro byt – sta ją się le ni wi, kie dy po ja wia się
prze ciw ność – po pa da ją w roz pacz. Świę ty wi dział, że je go
po ra dy du cho we nic im nie da ją, bo nie ma ją za mia ru ich
prze strze gać.11 Mi mo tej świa do mo ści, Oj ciec Pio czuł
współ czu cie do grzesz ni ków oraz od po wie dzial ność za nich.
W jed nym ze swo ich li stów na pi sał: „Co do mo ich bra ci?
Nie ste ty! Jak że czę sto – by nie po wie dzieć – za wsze, mu szę
z Moj że szem mó wić Bo gu -Sę dzie mu: al bo prze bacz te mu lu -
do wi, al bo mnie wy maż z księ gi ży cia.12 Jak że trud no jest żyć
ser cem!”13

Że by się wła ści wie przy go to wać do sa kra men tu
spo wie dzi, ko niecz ny jest do brze prze pro wa dzo ny ra chu -
nek su mie nia. Świę ty za chę ca, aby stał się on pod sta wą każ -

de go dnia. Swo jej du cho wej cór ce na pi sał: „nie kładź się do
łóż ka, nie zro biw szy wcze śniej ra chun ku su mie nia. Za sta -
nów się, w ja ki spo sób spę dzi łaś dzień i wszyst kie my śli
skie ruj do Bo ga”.14 Ta ka wła śnie prak ty ka po ma ga po znać
sie bie na ty le, by zo ba czyć przy po mo cy kie row ni ków du -
cho wych, co w ży ciu na le ży zmie nić, co jest nie wła ści we 
i jak nad tym pra co wać. 

Zda rza ło się, że mu siał od mó wić udzie le nia roz -
grze sze nia. Ten fakt stał się po wo dem wy rzu tu jed ne go ze
współ bra ci, na któ ry Oj ciec Pio tak od po wie dział: „gdy byś
wie dział, jak bar dzo cier pię, mu sząc od mó wić roz grze sze -
nia… Wiedz, że le piej jest tu, na zie mi być na po mnia nym
przez czło wie ka niż przez Bo ga w dru gim ży ciu”.15 Wi dać
więc, że Świę ty czuł ogrom ną od po wie dzial ność za grzesz ni -
ków, któ rzy ja ko pe ni ten ci przy cho dzą do nie go po po moc.
To dzia ła nie Świę te go mia ło jed nak kon kret ne prze ło że nie,
po nie waż każ dy, kto zo stał ode sła ny bez roz grze sze nia, od -
czu wał głę bo kie wy rzu ty su mie nia, któ re w kon se kwen cji
do pro wa dza ły go do na wró ce nia. Oj ciec Pio tak że za wsze
ota czał mo dli twą te oso by, któ rym od mó wił roz grze sze nia.
One zaś, osta tecz nie skru szo ne, wra ca ły do Świę te go, któ ry
– wi dząc skru chę – mógł ich roz grze szyć.16

Św. Oj ciec Pio bar dzo prze ży wał każ dą spo wiedź,
an ga żo wał się w nią, wy ni ka ło to z po czu cia ogrom nej od po -
wie dzial no ści za du sze, któ re zo sta ły mu po wie rzo ne.
Świad ko wie mó wią, że by wał wi dzia ny, jak pod czas spo wie -
dzi pła cze. Za py ta ny o ten fakt od po wie dział: pła czę „z po wo -
du nie wdzięcz no ści lu dzi wo bec Naj wyż sze go Do bro dzie ja.
Co jesz cze mógł uczy nić Je zus, ten bied ny Je zus, a nie uczy -
nił?”17 Wy da je się więc, że Świę ty mi styk, bar dziej niż prze -
cięt ny czło wiek, zda je so bie spra wę z ogro mu do bro dziej -
stwa, ja ki się wią że z sa kra men tem po ku ty i po jed na nia. 
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Dla te go też ubo -
le wa on nad tym,
że lu dzie nie ko -
rzy sta ją z te go,
co zo sta ło im da -
ne przez Bo ga.
Pew ne go ra zu,
po wyj ściu z kon -
fe sjo na łu, po wie -
dział do in ne go za kon ni ka: „(…) my ślisz, że grzech to prze -
kro cze nie pra wa. Nie! Grzech to zdra da mi ło ści”.18 Czy li
skut kiem grze chu nie jest wy łącz nie zła ma nie ja kichś za sad,
ale jest ra ną za da ną Te mu, któ ry ko cha czło wie ka, chce je -
go do bra i zba wie nia, po nie waż go stwo rzył z mi ło ści.

Zda rza ło się, że lu dzie nie otrzy maw szy roz grze sze -
nia szu ka li in ne go spo wied ni ka, któ ry im by go udzie lił. Oj -
ciec Pio zwykł wte dy ma wiać: „znajdź spo wied ni ka, któ ry
udzie li ci roz grze sze nia, a do pie kła pój dzie cie obaj”.19 Świę -
ty użył ta kie go okre śle nia, po nie waż pe ni tent, któ ry jest
świa do my, że w obec nym sta nie nie otrzy ma roz grze sze nia,
a wy mu sza je na in nym spo wied ni ku po przez za ta je nie cze -
goś, bądź też przez nie roz trop ność te goż spo wied ni ka, to
otrzy ma ne roz grze sze nie jest nie waż ne.

Oj ciec Pio po uczał rów nież, że nie na le ży się spo -
wia dać z grze chów wy zna nych już przy po przed nich spo -
wie dziach: „Przy kon fe sjo na le nie na le ży wra cać my ślą do
prze win wy zna nych (…), dzię ki na szej skru sze Je zus prze -
ba czył je pod czas od by wa nia po ku ty”.20 Uka zu je to praw dę,
któ rą gło si chrze ści jań stwo, a mia no wi cie, że ży cie nie jest
cią głym po ku to wa niem za daw ne grze chy, jest ra czej ucie -
ka niem się w swo jej sła bej, grzesz nej na tu rze do mi ło sier -
dzia Bo że go. Świę ty Oj ciec Pio był ce nio nym spo wied ni -

kiem, po nie waż je go ży cie by ło świa dec twem te go, iż to,
cze go na ucza, jest praw dą. Na przy kład „po za koń cze niu
spo wie dzi na tych miast uda wał się do ko ścio ła, aby się mo -
dlić”.21 Ta po sta wa spra wia ła, że był ona dla wszyst kich czło -
wie kiem au ten tycz nym. Dla te go też „za rów no ci pe ni ten ci,
któ rym Świę ty udzie lił roz grze sze nia, jak i ci, któ rym go od -
mó wił, od cho dząc od kon fe sjo na łu, by li ab so lut nie prze ko -
na ni, że ta spo wiedź nie by ła for mal no ścią (…), lecz wal ką
wy da ną grze cho wi”.22

Za chę ce ni przy kła dem Oj ca Pio, nie bój my się czę -
sto ko rzy stać z oczysz cze nia w sa kra men cie po ku ty i po jed -
na nia. Ma jąc ta ką moż li wość w na szej pa ra fii, po myśl my,
czy nie war to by ko rzy stać z po mo cy sta łe go spo wied ni ka,
któ ry nam jesz cze bar dziej po mo że nie cho wać się przed
Bo giem, ale po zwa lać Mu się zna leźć. 

Dk. Jan Rze sze wicz
Przypisy:
1 - Rdz. 3,9
2 - Por. Łk. 15,21
3 - Łk. 19,10
4 - J. 20,23
5 - G. Preziuso, Ojciec Pio Apostoł konfesjonału, Wrocław 2002, str. 172
6 - Por. List z 23.05.1931 [w:] L. Peroni, Ojciec Pio, tom II, Kraków 2011, str. 68
7 - Por. G. Preziuso, str. 173
8 - L. Peroni, Ojciec Pio, tom II, str. 88
9 - Por. R. Allegri, Cuda Ojca Pio, Karków 1997, str. 205-208
10 - Zob. G. Preziuso, str. 176
11 - Por. tamże str. 172
12 - Por. Wj 32,31-32
13 - List z 20.11.1921 [w:] M. da Pobladura (red.), Listy … Tom I Część I, str. 53
14 - List z 17.12.1914 [w:] J. Piestrak (red.), str. 93
15 - G. Preziuso, str. 174
16 - Tamże str. 175
17 - Tamże str. 176
18 - B. Strzechmiński, W konfesjonale, [w:] Głos Ojca Pio nr. 2, Kraków 2000, str. 16
19 - L. Peroni, Ojciec Pio, tom II, str. 90
21 - Tamże str. 97
22 - Tamże str. 98

Pomóż nam, Panie, iść za Tobą,
Umacniaj Twoim Świętym Ciałem,
By sił starczyło iść pod górę
I wciąż za Tobą iść z zapałem.

Byśmy cierpliwie – jak Ty, Panie Jezu –
Naszego życia krzyż dźwigali,
Byśmy – jak Szymon Cyrenejczyk –
Nieść krzyże bliźnim pomagali.

Byśmy – jak święta Weronika –
Zawsze przy Tobie odważnie trwali,
Byśmy – jak święty Piotr – w słabościach
Nad swoim grzechem zapłakali.

Byśmy – jak Maria Magdalena –
Łzami Twe stopy obmywali,
Byśmy – jak święty Jan z Twą Matką –
Wiernie przy krzyżu Twoim stali.  

Byśmy na końcu naszej drogi
Ujrzeli krzyż Twój – pełen chwały –
I w zachwyceniu dziękowali,
I w zachwyceniu pozostali. 

Anna Trzeciak

Dziękujemy Ci Panie Jezu, że te okrutne cierpienia i zniewagi przyjąłeś z wielkiej i niezgłębionej miłości do nas. 
Swoim przebitym bokiem i przybitymi do krzyża rękami, otworzyłeś nam bramy Nieba.
Ty, Panie Jezu, jesteś naszą Drogą do Ojca Niebieskiego.
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„LUX CORDIS” DM 

Świę ta Bo że go Na ro dze nia to czas nie zwy kle ro -
dzin ny... Wi gi lia i pierw sze świę to upły wa ją czę sto
pod zna kiem spo tkań w gro nie naj bliż szych, z któ -
ry mi łą czą nas wię zy krwi. 

Zwy cza jem na szej mło dzie żo wej wspól no ty
Lux Cor dis jest spę dza nie dru gie go dnia świat 
z ty mi, z któ ry mi łą czą nas wię zy wia ry i przy jaź -
ni... 26 grud nia od by ła się już po raz trze ci świą -

tecz na noc fil mo wo -gro wo -in te gra cyj na. By ło coś
na ząb (świą tecz na „sza ma”), coś dla in te gra cji
(plan szów ki i za ba wy) i coś na uspo ko je nie tych
emo cji… (film). Naj bar dziej wy trwa li noc za koń -
czy li… udzia łem we Mszy św. o 6.30.
Cie szy my się z obec no ści wśród nas „gim ba zy”…
Ma my na dzie ję, że do łą czy do na szej ro dzin ki…    

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

III noc filmowa
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Zakoñczenie Rorat

1. Nagrodzony wiersz

LITANIA RORATNIA
– Go sia Lip ska z ma mą

JONASZU, co od po wie dzia łeś na Bo że po wo ła -
nie? 
– daj nam usły szeć każ de Pa na za wo ła nie 
MOJŻESZU, wiel ki mi strzu pra wo rząd no ści
– nie po zwól nam prze ga pić Bo żej mi ło ści
DAWIDZIE, tyś zna ny z mu zy kal no ści 

– na ucz nas głę bo kiej ser ca wraż li wo ści
DANIELU, ty czło wie kiem by łeś nie złom nym 
– wśród dzi siej szych, złych lwów ucz nas być
przy tom nym
TOBIASZU, ob da rzo ny ła ską mę stwa 
– daj nam dziel nie kro czyć dro gą do zwy cię stwa
IZAJASZU, pro ro ku i otwar to ści wzo rze
– ucz nas słu chać Pa na w Każ dej po rze
JUDYTO, ty za sły nę łaś z od wa gi wiel kiej 
– po móż nam na co dzień wy cho dzić z opre sji
wszel kiej
HIOBIE, ca za ufa niem ob da rzy łeś do bre go Bo ga
– daj nam się nie lę kać, gdy wo kół wiel ka trwo ga
ELIASZU, tyś pa nem zde cy do wa nia
– daj nam słusz nych spraw bro nić bez wa ha nia
ABRAHAMIE, je steś wier nym ojem wszyst kich
lu dzi
– spraw bym jak ty za ufa nie wśród bra ci bu dził
NOE, ty za rad nie ko cha łeś zwie rzę ta
– po móż, by Bóg mnie ja ko do bre go czło wie ka za -
pa mię tał
RUT, mat ką jest pięk nej skrom no ści 
– niech da nam si łę, by nie za gu bić się w próż no -
ści
SALOMONIE, któ ryś w spra wie dli wość wie rzył
– ucz nas jak od da wać in nym to, co się na le ży
ZACHARIASZU, nie brak ci by ło do braj cie ka wo -
ści
– spraw by śmy nie za mil kli ze swej nie wier no ści 
JÓZEFIE, by łeś ci chym i pra co wi tym czło wie -
kiem
– niech i dla nas pra ca bę dzie na le ni stwo le kiem 
ELŻBIETO, któ ras ra do ścią try ska łaś w każ dej
chwi li 
– daj bym umiał nad bliź nim z uśmie chem się po -
chy lić
SAMUELU, Ty by łeś mę żem pro sto li nij nym
– spraw bym był Sło wu Bo że mu za wsze wier nym 
MARYJO, po kor na Mat ko wszyst kich lu dzi 
– Two ja oso ba do bro w mej du szy obu dzi.

Strażnikiem światła chciałbym się stać, by Boga i
ludzi bezgranicznie kochać, by dobro nieść
innym swoimi uczynkami i serce mieć czyste i
walczyć z grzechami!

Do te go rocz ne go Bo że go Na ro dze nia przy go to -
wy wa li na szą pa ra fię bo ha te ro wie bi blij ni. Lek cje
od sta ro - i no wo te sta men tal nych po sta ci pod czas
ro rat po bie ra ły nie tyl ko dzie ci, ale i do ro śli. Naj -
młod si jed nak po sta no wi li zro bić coś, co po zwo li
utrwa lić pro mo wa ne ce chy i cno ty. Przez ca ły
czas ad wen tu dzie cia ki ukła da ły ry mo wan ki, ma -
ją ce sta no wić swo iste pod su mo wa nie po szcze gól -
nych dni. Dwa naj pięk niej sze dzie ła zo sta ły na -
gro dzo ne wy jaz dem na ko lo nie, któ re na sza pa ra -
fia bę dzie or ga ni zo wa ła na po cząt ku wa ka cji. Lau -
re at ka mi są: Go sia Lip ska oraz Do rot ka Nie wia -
row ska. 

Na gro dy dla zwy cięz ców i wy róż nio nych
dzie ci, któ ry mi by li: Zo sia, Ma ry sia i Do bru sia
Sach se, Se ba stian Si ko ra, Ja dzia i Mo ni ka Chmie -
lew skie, Ania Ucie chow ska, zo sta ły wrę czo ne 27
grud nia, pod czas Mszy św. o 11.00. Po ni żej pre -
zen tu je my pra ce na szych po etek, a tak że wy bra -
ne po je dyn cze wier szy ki au tor stwa in nych
uczest ni ków ro rat.

Ks. Pro bosz cz i ks. Krzysz to fem Bo ry se wi cz z dziećmi nagrodzonymi 
w kon kur sie na wierszyki o po sta ciach – bo ha te rach Ro rat w 2016 r.
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LITANIA RORATNIA
– Do ro ta Nie wia row ska

Jo nasz (Za wie rze nie)
Gdy Jo na sza Pan Bóg wzy wa
On się wca le nie wy ry wa
Chce ucie kać stat kiem w dal
Bóg ma jed nak in ny plan.
Kie dy w koń cu mu za wie rza
Czy ni z Nie go dusz pa ste rza

Moj żesz (Pra wo rząd ność)
Moj żesz na ród wy pro wa dza,
Bóg mu w dzie le nie prze szka dza
Tam się mo rze roz stą pi ło
I Egip cjan po grą ży ło.
Pra wo rząd ność Bo gu mi ła,
Za wsze mu to wa rzy szy ła.

Da wid (Mu zy kal ność)
Mu zy kal ny, roz tań czo ny
Tak król Da wid przed sta wio ny
Psal my two rzy, śpie wa chęt nie
Słu ży Bo gu umie jęt nie.

Da niel (Nie złom ność)
Da niel w nie złom no ści sta ły,
Wszyst ko to dla Bo żej Chwa ły.
Lwy w ja ski ni go nie ru szą,
Pa na Bo ga słu chać mu szą.

To biasz (Mę stwo)
To biasz ry bę po ko nu je,
Z mi sji swej nie re zy gnu je.
Anioł Ra fał pod po wia da,
Jak w prze szko dy te nie wpa dać
To biasz dziś nas uczy mę stwa,
I pro wa dzi do zwy cię stwa.

Iza jasz (Otwar tość)
Iza jasz otwar ty na Bo ga we zwa nie,
Uczy nas słu chać, wy peł nić za da nie.
Bo Pan Bóg mi sję ma dla każ de go,
Ko chać bliź nie go jak sie bie sa me -
go.

Ju dy ta (Mę stwo)
Ju dy ta się wiel ką od wa gą wsła wi ła,
I wszyst kich po sta wą swą za sko -
czy ła.
Wie jak ma do trzeć do ser ca mę -
skie go,
Po świę ca się sa ma dla lu du swo -
je go.

Hiob (Za ufa nie)
Hiob do Pa na Bo ga miał wiel kie za -
ufa nie,
O spra wy du cho we miał za wsze sta -
ra nie.
Pan dał i Pan za brał, to by ło mot to
je go
Uczy nas uf no ści do Bo ga Naj wyż -
sze go.

Eliasz (Zde cy do wa nie)
Eliasz wiel ki pro rok nie sie sło wo
Bo ga
U wdo wy za miesz kał i jeść się do -
ma ga.
Ni mą ki, ni oli wy ni gdy nie bra ku je,
Mat ka sy na, choć umarł cu dem od -
zy sku je.
Tak zde cy do wa nie Pan Bóg wy na -
gra dza
Gdy wiesz i gdy pro sisz, na cie bie
spro wa dza.

Abra ham (Wier ność)
Abra ham wier no ścią Pa nu Bo gu
słu ży,
Na we zwa nie Je go sta je do po dró ży.
Wiel kie na dzie je w Pa nu Bo gu
wznie cał.
Pan licz ne po tom stwo za to mu obie -
cał.

Noe (Za rad ność)
Za rad ny nie wąt pli wie.
Po stę po wał spra wie dli wie.
Ar kę ogrom ną zbu do wał.
Przed po to pem ro dzi nę ra to wał.
Noe po słu chał Pa na Bo ga swe go,
Bóg go oca lił od po to pu wiel kie go.

Rut (Skrom ność)
Rut skrom na nie wąt pli -
wie,
O in nych trosz czy się
gor li wie.
Nie my śli o po trze bach
swo ich
Na stra ży życz li wo ści
stoi.

Sa lo mon (Spra wie dli -
wość)
Sa lo mon mą drość zy sku -
je,
Pa nu Bo gu za to dzię ku je.

Nie osą dza po błaż li wie,
lecz roz strzy ga spra wie dli wie.

Za cha riasz (Cie ka wość)
Za cha riasz służ bę peł ni w świą ty ni,
Pan Bóg mu wiel ką ra dość uczy ni.
Cie ka wość wznio sła ka pła na zja da,
Ga briel sy na mu za po wia da.

Elż bie ta (Ra dość)
Ra dość wiel ką w ser cu mia ła,
I Ma ry ję wi dzieć chcia ła
Jej dzie ciąt ko też wie dzia ło,
Pa na swe go spo tkać chcia ło
Bo Elż bie ta wia rę mia ła,
Pa nu Bo gu za ufa ła.

Jó zef (Pra co wi tość)
Pra co wi ty skrom ny wiel ce,
Jó zef czy ste miał swe ser ce.
Gdy go anioł in for mu je,
On na tych miast wy ko nu je
Dba o mat kę i ma leń stwo,
Trosz czy o ich bez pie czeń stwo.

Sa mu el (Pro sto li nij ność)
U Hel le go wy cho wa ny,
Bo gu w służ bę przy pi sa ny
Do po ku ty na wo ły wał,
Na wró ce nie na ka zy wał.
Mó wił Pan i słu chał słu ga,
Licz ba za sług je go dłu ga.

Ma ry ja (Po ko ra)
Z wszyst kich ko biet naj pięk niej sza,
Pa nu Bo gu Naj wier niej sza.
Mat ka Bo ga, Mat ka lu dzi,
Do bro w ser cach na szych bu dzi
Uczy ko chać Sy na swe go,
W Be tle jem na ro dzo ne go.

2. Nagrodzony wiersz
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Eliasz mó wił o Bo gu bar dzo zde cy do -
wa nie.
Każ dy po świę ci chwi lę na je go słów
słu cha nie,
a że ogrom ne by ło je go wie rze nie
kru ki przy nio sły mu je dze nie.

Ja dzia Chmie lew ska

Na śla duj my zde cy do wa nie pro ro ka
Elia sza, 
świad ka wia ry nie złom ne go, 
wy peł nia ją ce go na ka zy Pa na 
i za wsze nie ustra szo ne go!

Mar cel Ura siń ski

Da wid psal my na cześć Bo ga wy ko nu je
A Bóg go kró lem Izra ela mia nu je.

Mar tyn ka Bru de rek

Gdy stra cił wszyst ko
nie zdję ła go trwo ga
bo cia łem i du szą
na le ża ła do Bo ga

***
Pasł owce na po lu,
tań czył na pu sty ni,
a gdy zo stał kró lem
wszyst kim do brze czy nił.

***
40 lat wraz z lu dem przez pu sty nię wę -
dro wał,
10 przy ka zań w Ar ce prze cho wał.

Do bru sia Sach se

Da wid psal my nam ukła da,
wiel ki mu zyk ber łem wła da.
Da wid Kró lem psal mów jest,
niech po pły nie pie śni cześć.

***
Moj żesz prze szedł ca łe mo rze,
Pra wo rząd ność gło sić mo że.

Olim pia Urba niak

Za sa dy pra wo rząd no ści
Bóg przez Moj że sza
dał ca łej ludz ko ści.

Mar cel Ura siń ski

Nie złom ny Da niel Bo ga mi ło wał
a Bóg go od śmier ci w ja ski ni z lwa mi
ura to wał.

Mar ty na Bru de rek

Mę stwo To bia sza
złe du chy od stra sza.

Kin ga Tyl man

To biasz dla oj ca wy ru szył w dro gę.
Był go tów po wie dzieć: Ja Ci po mo gę.
A anioł Ra fał cią gle go wspie rał.
Gdy pro blem lub smu tek nie raz do -
skwie rał.

Se ba stian Si ko ra

Da wid do Bo ga pięk ne pie śni śpie wa
i w ludz kie ser ca du żo mi ło ści wle wa

***
Bóg z lu dzi grzech zmyć chciał,
No emu więc za da nie dał.
Za rad no ścią się pro rok ce cho wał
i zwie rzę ta na ar ce ura to wał.

***
Za cha ria sza Bóg ob da rzył,
Dał mu to o czym ma rzył.

Aga ta Żuk

Da wid do śpie wa nia za grze wa,
bo mo dli się po dwój nie ten kto śpie wa!

***
Po sta wa bi blij nej Ju dy ty
nas uczy,
że wia ra, po boż ność, od wa ga
i mę stwo
w bez na dziej nej sy tu acji
da dzą nam zwy cię stwo!

Mar cel Urań ski 

Nic mnie po ko nać nie zdo ła, bo mam
przy so bie anio ła.
To biasz jest dla mnie wzo rem mę stwa
dla te go dą żę do zwy cię stwa.

Ce le sty na Li twiń ska

Za wsze i wszę dzie ufać Bo gu bę dę.
Nie strasz ne mi po ku sy bo Hio bo we
sło wa mam w du szy

***
Król Sa lo mon uczy mnie
jak być mą drym w każ dy dzień.

Oskar Wit kow ski

Za rad ny Noe na po le ce nie Bo ga, ar kę
zbu do wał,
zwie rzę ta i do brych lu dzi od śmier ci
ura to wał.

Mar ty na Bru de rek

Rut skrom ną nie wia stą by ła
i swą po sta wą bo ga cza za uwa ży ła.
Do sta ła pra cę przy zbie ra niu zbo ża
i już się nie mar twi ła co do garn ka
wło ży.

Wik to ria But kie wicz

Abra ham w Bo ga wie rzył
Bar dziej niż w sie bie
i dzie ci miał ty le
co gwiazd na nie bie.

Da ria Po toc ka

Za cha ria sza cie ka wi ło
Wszyst ko co na świe cie by ło.
Bło go sła wio na by ła je go ro dzi na
Bo choć zwąt pił – do stał sy na !

***
Elż bie ta się ra do wa ła
Na wet gdy, pra co wać mia ła.
Bo gu po świę ci ła ży cie
A jej sy nem był Jan Chrzci ciel
Elż bie ta uczy ra do ści,
Ży cia bez grze chu i zło ści.

***
Sa lo mon mieć mą drość chciał
Pa na Bo ga się nie bał.
Więc po mo dlił się w po ko rze
by mógł wła dzę spra wo wać do brze.
Spraw na gło wie miał nie ma ło
Da wał każ de mu co się na le ża ło.
Sa lo mon po tra fił w ten spo sób żyć,
Każ dy z nas po wi nien spra wie dli wym
być.

***
Sa lo mon na uczy cie lem spra wie dli wo -
ści,
da je nam przy kład ży cio wej mą dro ści…
Mar tyn ka Bru de rek
Rut bar dzo skrom na by ła,
byt naj bliż szej za pew ni ła.
Swej te ścio wej po ma ga ła,
na gro dę za to do sta ła.
Każ dy z nas mo że być skrom ny,
czło wiek skrom ny to bo ha ter ogrom ny!

***
Od pły nę ła w dal
Ar ka No ego
Do brym zwie rza kom
Nie sta nie się nic złe go!
40 dni deszcz
Na zie mię pa dał
Z bez piecz ne go stat ku
Nikt nie wy sia dał!
Zło znisz czo ne
Zo sta ło cał ko wi cie
Ra zem z tę czą za czę ło
się no we ży cie!

Go sia Lip ska

Dzię ku je my za po moc re dak cyj ną 
Ma te uszo wi Or ło wi ;) 

ks. Krzysz tof Borysewicz

Wybrane rymowanki na temat postaci biblijnych
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W nie dzie lę 13 grud nia 2015 w cza -
sie Mszy św. o godz. 9.00 zo sta li
usta no wie ni no wi lek to rzy: 
Kac per Ome lań czuk, Da wid Ka miń -
ski, Mi ko łaj Kor nac ki i Ma te usz
Zwa ra. 
Do gro na mi ni stran tów oł ta rza zo -
sta li przy łą cze ni: 
Do mi nik Przy bo row ski, Szy mon
Szcze pań ski oraz An drzej Wi śniew -
ski. 
Ja ko aspi rant roz po czął czas przy go -
to wa nia i pró by Da mian Woj cie szek. 

ks. Wojciech Lange

Liturgiczna S³u¿ba O³tarza
Z ŻYCIA PARAFII

„LUX CORDIS” DA 

19 stycznia, w ramach spotkania duszpasterstwa akademickiego, członkowie wspólnoty „Lux Cordis” wybrali się na samochodową wycieczkę do Wejherowa.



GŁOS BRATA NR 1(67)2016 19

Z ŻYCIA PARAFII

Kandydaci do bierzmowania w Warzenku
Przed świą tecz ny week end dla wie lu osób to naj lep szy czas
na po rząd ki. My cie, od ku rza nie, go to wa nie... Ale nie to jest
naj waż niej sze. To, co naj istot niej sze w przy go to wa niu do
świąt od kry ła mło dzież gim na zjal na, któ ra przy go to wu je się
do przy ję cia sa kra men tu bierz mo wa nia. Od piąt ko we go wie -
czo ru do nie dziel ne go po po łu dnia na sza „gim ba za” uczest -
ni czy ła w re ko lek cjach ke ryg ma tycz nych, któ re od by ły się
w nie zwy kle go ścin nym Ośrod ku Tu ry stycz nym w Wa rzen -
ku. Te ma ty ka te go cza su kon cen tro wa ła się na naj waż niej -
szych spra wach ży cia du cho we go – od mi ło ści Bo żej, po -
przez grzech, zba wie nie, na wró ce nie, na wspól no cie skoń -
czyw szy. Dla wie lu był to na praw dę nie zwy kły czas, któ ry
za owo co wał praw dzi wym i szcze rym od kry ciem Je zu sa. Nie
za bra kło re flek sji, ale i za ba wy. Chwa ła Pa nu!

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, dzię ki któ rym na sze
sku pie nie mo gło się od być: ro dzi com, pra cow ni kom Ośrod -
ka, księ dzu pro bosz czo wi, a przede wszyst kim na szej pa ra -
fial nej Wspól no cie Mło dzie żo wej Lux Cor dis – za po dzie le -
nie się swo im ra do snym do świad cze niem Pa na Bo ga i po ka -
za nie, że mło dość moż na po łą czyć z ży wą wia rą. 

Dzię ku je my też pa ni Do ro cie z ka to lic kiej „ga dże -
ciar ni” Day enu za za pro jek to wa nie ilu stra cji do po szcze gól -
nych blo ków te ma tycz nych oraz pa nu Bart ko wi za ich re ali -
za cję :) 

Po niż sze ob ra zy to stresz cze nie na szych re ko lek cji...  

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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Wigilia „Lux Cordis” 

Spotkanie op³atkowe Domowego Koœcio³a

Z ŻYCIA PARAFII

Czas przedświąteczny to w Kościele, oprócz adwentowego
oczekiwania, także moment spotkań opłatkowych dla
różnych wspólnot. W czwartek 17 grudnia odbyła się wigilia
wspólnoty młodzieżowej, wspólnoty studenckiej i scholi,
działających pod wspólnym szyldem „Lux Cordis”. 

Razem z naszymi duszpasterzami: ks. Proboszczem, ks.
Krzysztofem i ks. Mateuszem, podzieliliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia, a następnie
zasiedliśmy do uroczystej wieczerzy :-)

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Spotkanie op³atkowe KSM „Semper Filelis”
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Koncert kolêd w nieznanej ods³onie
W so bot ni wie czór 30 stycz nia 2016 r. na sza świą ty nia wy -
peł ni ła się dźwię ka mi ko lęd w nie sa mo wi tych aran ża cjach.
Wszyst ko za spra wą na szej scho li „Lux Cor dis”, któ ra przy -
go to wa ła dla nas bo żo na ro dze nio wy kon cert w ryt mie go -
spe lo wo -roc ko wo -jaz zo wym. Ze spół wy ko nał tra dy cyj ne
ko lę dy w no wym, po ry wa ją cym brzmie niu oraz za pre zen to -
wał kil ka współ cze snych utwo rów. 

Wy peł nio ne wszyst kie ław ki i bu rze okla sków
świad czą, że at mos fe ra by ła fan ta stycz na, a wie czór dla
wszyst kich uda ny!

Z ŻYCIA PARAFII

W sobotę 16 stycznia 2016 r. odbyły się w naszej parafii warsztaty pt. „7 kluczy do szczęśliwego macierzyństwa”. Trwające cały dzień
spotkanie było skierowane do kobiet pełniących rolę matek. Celem warsztatów było odkrycie wartości płynących z „bycia mamą”.

Warsztaty dla mam (kobiet-matek)
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia katecheza dla przedszkolaków 

Temat: Stajenka betlejemska

Temat: Chrzest Pański
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia katecheza dla przedszkolaków 

Temat: Jezus pomaga innym

Temat: Rozpoczynamy Wielki Post
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Z ŻYCIA PARAFII

Jak co ro ku nasz chór pa ra fial ny św. Bra ta Al ber -
ta za pro sił pa ra fian na wspól ne ko lę do wa nie.
Kon cert od był się w nie dzie lę, 24 stycz nia. 

Oso by, któ re uczest ni czy ły w tym wy da -
rze niu, mo gły po słu chać pięk nych utwo rów oraz
po śpie wać zna ne ko lę dy. Dzię ku je my wy ko naw -
com i uczest ni kom.

ks. Pro boszcz

28 stycz nia nasz Chór Pa ra fial ny im. św. Bra ta Al ber ta od wie dził
miesz kań ców Do mu Sa mot nych Ma tek z Dzieć mi i Osób Star szych
PCPB, któ ry znaj du je się w Gdań sku. Chó rzy ści spo tka li się z nie zwy -
kle mi łym przy ję ciem. Miesz kań cy do mu, głów nie mat ki z ma ły mi
dzieć mi, bar dzo chęt nie uczest ni czy li w kon cer cie ko lęd i wspól nym
ich śpie wa niu. Pięk nie włą czy ły się w śpiew dzie ci, spo śród któ rych
kil ko ro wy ra zi ło chęć wstą pie nia do chó ru. Nie któ re ko lę dy śpie wa no
wspól nie na ży cze nie pen sjo na riu szy. Człon ko wie chó ru po zo sta ją 
w na dziei, że wnie śli zia ren ko ra do ści w ser ca słu cha czy. Spo tka nie za -
koń czy ło się wspól nym od śpie wa niem ko lę dy „Bóg się ro dzi” i od czy -
ta niem przez  chó rzy stę Krzysz to fa Bra nic kie go ży czeń dla miesz kań -
ców do mu i je go pra cow ni ków. Kon cert i ży cze nia tak się po do ba ły, że
chór zo stał za pro szo ny na przy szłość, a ży cze nia sko pio wa no na pa -
miąt kę.

Koń cząc okres ko lę do wy Chór Pa ra fial ny wy brał się tak że 
z kon cer tem ko lęd do Li se wa Mal bor skie go, gdzie znaj du je się go tyc -
ki ko ściół pw. Św. Mi ko ła ja, któ ry po wstał w XIV wie ku. We wnątrz ko -
ścio ła za cho wa ło się ory gi nal ne wy po sa że nie: oł tarz głów ny, na któ -
rym przed sta wio na zo sta ła sce na ko ro na cji św. Mi ko ła ja oraz wi ze ru -

nek św. Ma rii Mag da le ny, a tak że am bo na pod trzy my wa na przez anio -
ła, chrzciel ni ca, or ga ny i drew nia na fi gu ra Mat ki Bo skiej. W ko ściel nej
wie ży znaj du je się dzwon z 1674 r. Pro bosz czem pa ra fii jest ks. An drzej
Jaź dziew ski. Naj pierw chó rzy ści uczest ni czy li we Mszy Św., na po cząt -
ku któ rej wy ko nał ko lę dę „Bra cia, pa trz cie je no”. „Psalm” od śpie wał
Krzysz tof Bra nic ki, na to miast Pierw szy List świę te go Paw ła do Ko ryn -
tian od czy tał Mie czy sław Ro ga la. Na or ga nach grał Krzysz tof Dą brow -
ski. Po mszy zgro ma dze ni wier ni z li sew skiej pa ra fii mie li moż ność wy -
słu cha nia kil ku ko lęd. Wspól nie zaś od śpie wa no „Wśród noc nej ci szy”,
„Ci chą noc” a na za koń cze nie „Bóg się ro dzi”. Po kon cer cie ksiądz pro -
boszcz za pro sił chó rzy stów, spon so rów i miej sco wych dzia ła czy na
ple ba nię na słod ki po czę stu nek. By ło to bar dzo mi łe do świad cze nie dla
chó rzy stów, któ rzy po zo sta ją w na dziei, iż spra wi li ra dość rów nież
miej sco wej lud no ści. Na po że gna nie chór zo stał za pro szo ny do Li se wa
na uro czy stość ob cho dów 700- le cia ist nie nia tu tej sze go ko ścio ła. 

I jesz cze fot ki ze spo tka ń opłat ko wych.

Sylwia Stankiewicz

Koncerty chóru parafialnego
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Ostatnie dni karnawa³u
Jak co ro ku, zgod nie z tra dy cją w na szej pa ra fii od był się bal
kar na wa ło wy dla na szych naj młod szych pa ra fian. De ko ra -
cja, wy strój sa li oraz stro je, w któ re prze bra ne by ły dzie ci w
peł ni pa so wa ły do ob cho dzo nej uro czy sto ści w Szko le Pod -
sta wo wej nr 79 w Gdań sku. 

Dzie ci za pre zen to wa ły się w stro jach swo ich ulu -
bio nych po sta ci z ba jek i fil mów. By ły kró lew ny, ry ce rze, pi -
ra ci i su per bo ha te ro wie. W świet nych na stro jach dzie ci
wraz z ro dzi ca mi ba wi ły się przy ulu bio nych prze bo jach,
nikt nie pod pie rał ścian.  Za ba wę uatrak cyj nia ły kon kur sy 
z na gro da mi. 

Dzie ci otrzy ma ły wie le nie spo dzia nek. Za ba wa prze bie ga ła
w mi łej i ra do snej at mos fe rze, do star czy ła dzie ciom wie lu
prze żyć i mi łych wra żeń a sło dy cze da ły nie zbęd ną ener gię
do za ba wy. Wszy scy ba wi li się zna ko mi cie. 

Dzię ku je my księ dzu pro bosz czo wi Grze go rzo wi 
i Wspól no cie Do mo we go Ko ścio ła, Pa ni Ka ta rzy nie Si tar -
skiej, Pa ni Mar cie Szy mań czak, mło dzie ży, stu den tom 
i wszyst kim za an ga żo wa nym za wszel ką po moc i wspar cie.
Na stęp ny bal kar na wa ło wy już za rok...

ks. Tyberiusz Kroplewski
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Przymorze w Rzymie
W związ ku z trwa ją cym Świę tym Ro kiem Mi ło sier dzia, czter -
dzie sto oso bo wa gru pa na szych pa ra fian (i nie tyl ko) uda ła się
na pię cio dnio wą piel grzym kę do Rzy mu. Po je cha li śmy tam z za -
mia rem po chy le nia się nad ta jem ni cą Bo że go Mi ło sier dzia i sko -
rzy sta nia z łask, któ re zwią za ne są z przej ściem przed Drzwi
Świę te czte rech pa pie skich ba zy lik. Pod czuj nym okiem prze by -
wa ją ce go w Rzy mie z ra cji stu diów ks. Krzysz to fa Ki now skie go
od wie dzi li śmy to, co w Wiecz nym Mie ście ko niecz ne jest do zo -
ba cze nia. 

Piel grzy mo wa nie roz po czę li śmy od Mszy św. w Ba zy -
li ce św. Pio tra i mo dli twy przy gro bie św. Ja na Paw ła II. Chęt ni
we szli na ko pu łę ko ścio ła Księ cia Apo sto łów. Na na szej pierw -
szo dnio wej, in ten syw nej tra sie zna la zły się tak że Cir co Mas si -
mo, Pa la tyn, Awen tyn z ko ścio łem św. Sa bi ny, gdzie ha bit za -
kon ny przy jął św. Ja cek Od ro wąż. Po tem rzut oka na pa no ra mę
Rzy mu oraz wi zy ta w ko ście le San ta Ma ria in Co sme din (Boc ca
del la Ve ri ta'), Tra ste ve re oraz w Ba zy li ce NMP na Za ty brzu. 

So bo ta roz po czę ła się od mo dli twy w ko ście le św. Pio -
tra w Oko wach, gdzie znaj du je się słyn na rzeź ba Moj że sza z ro -
ga mi. Po tem Msza świę ta w Ba zy li ce Mat ki Bo skiej Więk szej 
i spa cer do ko ścio ła, w któ rym po czą tek bie rze kult Mat ki Bo żej
Nie usta ją cej Po mo cy. Świę te Scho dy, Ba zy li ka św. Ja na i bap ty -
ste rium, w któ rym ochrzczo ny zo stał ce sarz Kon stan tyn to
punkt kul mi na cyj ny wi zy ty na La te ra nie. A po tem jesz cze Piaz -
za del Po po lo, ko ściół MB del Po po lo i ob ra zy słyn ne go Ca ra -
vag gio, Tri ni ta' dei Mon ti, Plac Hisz pań ski, Fon tan na di Tre vi 
i Plac Bar be ri ni. Ostat nim punk tem dnia by ło zwie dze nie ossu -
arium w ko ście le ka pu cy nów.

Nie dzie lę roz po czę li śmy od spa ce ru przez sta ro żyt ny
Rzym: Za mek Anio ła, Plac Na vo na, Pan te on, San ta Ma ria so pra
Mi ne rva, Area Sa cra in Lar go Ar gen ti na, Plac We nec ki, Ka pi tol,
Fo ra Rzym skie, Ko lo seum, Łuk Kon stan ty na. We Mszy świę tej
uczest ni czy li śmy wraz ze wspól no tą Po la ków miesz ka ją cych 
w Rzy mie w pol skim ko ście le św. Sta ni sła wa Kost ki. 

Po nie dział ko we przed po łu dnie prze zna czy li śmy za
mo dli twę w Ba zy li ce św. Paw ła za Mu ra mi.

Bo gu niech bę dą dzię ki za zy ska ne ła ski du cho we,
wspa nia łą at mos fe rę bu do wa ną przez piel grzym ko wą wspól no tę
i… za do brą po go dę! :)  

ks. Krzysz tof  Bo ry se wicz



Ofi cjal ne bar wy Świa to wych Dni Mło dzie ży
Kra ków 2016 to bia ły, czer wo ny, żół ty i nie -
bie ski. Te sa me ko lo ry ma ją ró żań ce, któ re
przez ca łą so bo tę, w za ini cjo wa nej przez sie -
bie ak cji „Ró żań co bra nie”, wy ko ny wa ła mło -

dzież z na szej pa ra fii przy go to wu ją ca się do lip co we go spo -
tka nia z pa pie żem. 

Wy star czy nie wie le: żył ka, kil ka pa cior ków i krzy -
żyk. I tak 500 ra zy. Wy ko na nie ty lu wła śnie ró żań ców po sta -
wio no so bie za cel. A dla cze go? Aby w naj bliż szym cza sie
tra fi ły do na szych pa ra fian – z proś bą o mo dli twę w in ten cji
Świa to wych Dni Mło dzie ży.

Ró żań ce to dzie ło na szej mło dzie ży – mo dli twa bę -
dzie dzie łem nas wszyst kich! Wy pa truj cie ró żań ców. Już
nie dłu go w na szym ko ście le :-)

ks. Ma te usz
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„Lux Cordis” – RÓ¯AÑCOBRANIE
Z ŻYCIA PARAFII

23 stycz nia, za spra wą człon ków DA „Lux Cor dis”, pod ło ga 
w sal ce na ple ba nii za mie ni ła się w… par kiet! Zor ga ni zo wa li -
śmy bo wiem kar na wa ło wą za ba wę, któ ra przy cią gnę ła uwa gę
wie lu go ści. 

Spo tka nie za in au gu ro wa li śmy po lo ne zem, po czym
sku pi li śmy się na in dy wi du al nych ukła dach ta necz nych. :-) 

Za rów no mę ska jak i żeń ska część na szej wspól no ty
wy ka za ła się w tej kwe stii god nym po dzi wu do świad cze niem.
Mie li śmy oka zję po dzi wiać cie ka we stro je, któ re uroz ma ica ły
kar na wa ło wą za ba wę. 

Cze ka ły na nas tak że za ska ku ją ce kon ku ren cje, dzię ki
któ rym mo gli śmy prze ko nać się o ukry tych umie jęt no ściach
na szych ko le gów i ko le ża nek. Oczy wi ście nie za bra kło też
wspól nych roz mów przy pysz nym je dze niu, któ re przy go to wa -
li śmy.

Za ba wę uzna je my za bar dzo uda ną, w związ ku z czym
ma my pla ny na zor ga ni zo wa nie po dob ne go spo tka nia w przy -
szłym ro ku. :-)

Aga ta

„Lux Cordis” na parkiecie
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Od dłuż sze go cza su szu ka łem cie ka we go ma te ria łu do na -
sze go no we go nu me ru „Gło su Bra ta”. Bar dzo za cie ka wił
mnie ar ty kuł ks. pro fe so ra Wal de ma ra Chro stow skie go w
jed nym z nu me rów „Na sze go Dzien ni ka” z dnia 12 i 13
grud nia 2015 ro ku. Wstęp do te go ar ty ku łu uka zu je tra sę,
któ rą mie li po ko nać pąt ni cy do Ka zach sta nu i któ rej po czą -
tek miał miej sce w Ta iń czy. Już w au to ka rze ks. prof. Chro -
stow ski wy py ty wał kie row cę au to ka ru o moż li wość zbo cze -
nia z wcze śniej za pla no wa nej tra sy i od wie dze nia miej sco -
wo ści Ozior no je, sły ną cej z cu du, któ ry miał tam miej sce w
la tach dru giej woj ny świa to wej.

Miej sco wość Ozior no je znaj du je się oko ło 30 km od
Ta iń czy. Pla nu jąc wy pra wę, piel grzy mi z pew no ścią wie -
dzie li, że na tra sie nie mo że za brak nąć naj bar dziej zna nej
osa dy pol skich wy gnań ców z Oj czy zny. Po wy jeź dzie z Ta iń -
czy, kie row ca po wie dział piel grzy mom, że „je że li nie bę dzie
pa dać deszcz, to po ko na my tra sę z Kel le rów ki do Ozior no je
w cią gu dwóch go dzin, ale gdy po pa da - to nie wia do mo”?
Dro ga fak tycz nie ob fi to wa ła w licz ne utrud nie nia, któ re mi -
mo wszyst ko uda ło się szczę śli wie po ko nać. Więk szość piel -
grzy mów sły sza ła, że w prze szło ści miał tam miej sce praw -
dzi wy cud na zwa ny przez miesz ka ją cych tam pol skich wy -
gnań ców „cu dem ryb”.  

Ozior no je jest po dob ne do po ło żo nej ok. 80 km na
wschód Ta iń czy, gdzie w czerw cu 1936 ro ku przy wie zio no
kil ku set Po la ków w ra mach przy mu so wych de por ta cji za -
rzą dzo nej przez Sta li na. Przez kil ka na ście lat wpro wa dza nia
ko mu ni zmu miesz ka ją cy tam Po la cy prze ży li praw dzi we
pie kło. Przy mu so we de por ta cje mia ły osta tecz nie po ło żyć
kres ich obec no ści w są siedz twie Rzecz po spo li tej. Sza cu je
się, że łącz na licz ba de por to wa nych w tam tych cza sach tzw.
spec pie re sie lień cow wy no si ła ok. 70 tys. osób. Po kil ku dnio -
wej po dró ży w by dlę cych wa go nach wy gnań ców osa dzo no
na Sy be rii, w pół noc nym Ka zach sta nie. Ze sta cji Ta iń cza by -
li roz wo że ni
al bo zmu -
sze ni do dal -
szej dro gi
pie szo. Wy -
cień cze ni i
upo ko rze ni
z a  k ł a  d a  l i
swe pierw -
sze, nędz ne
osa dy. 

Na -
zwa osa dy
O z i o r  n o  j e
po cho dzi od
znaj du ją ce go
w po bli żu je zio ra, co wy róż nia ło ją na bez kre snym ste pie,
po zba wio nym drzew i krze wów. Po cząt ko wo wy gnań cy
chro ni li się w pro wi zo rycz nych na mio tach, wy ko na nych z
cze go się da ło. Jed nak przed zbli ża ją cą się su ro wą w tym re -
gio nie Ka zach sta nu zi mą, za czę li bu do wać zie mian ki i pro -
wi zo rycz ne cha ty z gli ny zmie sza nej ze sło mą i kro wim łaj -
nem z wy su szo ny mi tra wa mi. 

Pierw sze la ta by ły dla de por to wa nych nie zwy kle
dra ma tycz ne, szcze gól nie dla osób star szych i dzie ci, któ re
umie ra ły ma so wo z wy cień cze nia. Li cząc na skłó ce nie Po la -
ków z Niem ca mi, opraw cy do wieź li de por to wa nych Niem -
ców, za miar nie po wiódł się, po nie waż wszy scy ze słań cy
wspie ra li się na wza jem, po wie rza jąc swój los Opatrz no ści
Bo żej. Ka tor gę prze ży wa li lu dzie naj sil niej si du cho wo i fi -
zycz nie. Naj waż niej szym prze ży ciem du cho wym by ła mo dli -
twa, a zwłasz cza gru po we od ma wia nie Ró żań ca. Wy gnań cy
by li po zba wie ni opie ki ka pła nów, nie mie li żad nej moż li wo -
ści uczest ni cze nia w Eu cha ry stii. Oba wia li się prze śla do wań
ze stro ny ko mu ni stycz nych opraw ców bez względ nie tę pią -
cych wszel kie ob ja wy re li gij no ści. Bez świa tła, zbie ra li się w
le pian kach z za sło nię ty mi okna mi, mo dli li się i w ta ki spo -
sób do da wa li so bie na wza jem otu chy. Na stro je bar dzo się
po gor szy ły, gdy do Ozior no je do tar ła wia do mość o hi tle row -
skiej i sta li now skiej agre sji na Pol skę. Zi mą 1940 ro ku pa no -
wał ogrom ny głód, zbie ra jąc ko lej ny raz śmier tel ne żni wo. 

Z po cząt kiem wio sny, 25 mar ca 1941 ro ku w uro czy -
stość Zwia sto wa nia NMP, wy cień cze ni wy gnań cy do świad -
czy li praw dzi we go cu du. Pod czas gwał tow nych roz to pów,
wo da ze śnie gu i lo du ob fi cie wy peł ni ła te ren ni żej po ło żo ny
na za chód od wsi. W cią gu nie speł na trzech dni po wsta ło je -
zio ro o dłu go ści pię ciu ki lo me trów i głę bo ko ści do oko ło 7
me trów. Na tych miast po ja wi ło się w nim mnó stwo ryb. Był
to czas na przed nów ku, naj trud niej szy okres w ca łym ro ku.
Ry by po ja wi ły się na gle i w ogrom nych ilo ściach tak, że wy -
star cza ło ich i dla in nych, licz nie przy by wa ją cych z oko licz -
nych osad. Miesz kań cy Ozior no je i ich są sie dzi zgod nie
uzna li to za cud spra wio ny za po śred nic twem Ma ryi. 

Po ude rze niu hi tle row skich Nie miec na ZSRR sy tu -
acja wy gnań ców zmu sza nych do nie wol ni czych prac na po -
trze by wo jen ne znacz nie się po gor szy ła. Za bie ra no lu dziom
plo ny oraz wszel ką żyw ność, ży cie w ta kich wa run kach by -

ło by nie moż li -
we, gdy by nie
wiel ka ilość
ryb w je zio rze.
W tych wa run -
kach je zio ro
peł ne ryb za -
pew ni ło de por -
to wa nym Po la -
kom i oko licz -
nym miesz kań -
com oca le nie
od nie chyb nej
śmier ci gło do -
wej. Cud Ryb

miał rów nież
bar dzo waż ny wy miar du cho wy i po twier dził po trze bę i sku -
tecz ność uf nej mo dli twy pod trzy mu ją cej wia rę w Opatrz -
ność Bo żą. Je zio ro wy kar mi ło ca łą oko li cę. Cud prze trwał
ca ły okres dru giej woj ny świa to wej. Wieść o nim tak się ro -
ze szła, że cię ża rów ki przy by wa ły po ry by aż z od da lo nej o
350 km Ka ra gan dy. Wy peł nio ne po brze gi sa mo cho dy po -
zwa la ły prze trwać ty siąc om wy gnań ców. 

WSPOMNIENIA

Cud ryb

Miejsce dawnego jeziora i „Cudu ryb”
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Cho ciaż pod ko niec la ta wo dy w je zio rze
uby wa ło, to jed nak ry by za wsze w nim by -
ły. Po woj nie po ziom wo dy sta le się ob ni żał
a w 1955 ro ku je zio ro pra wie cał ko wi cie wy -
schło i ni gdy nie po ja wi ło się tam już ta kie
mnó stwo ryb. 

Z da la od cy wi li za cji wzmoc nił się
kult Ma ryi kar mią cej ry ba mi. Nie zwy kły
znak da wał do my śle nia nie tyl ko wy gnań -
com, ale rów nież lud no ści lo kal nej. Pa mięć
o Cu dzie Ryb prze trwa ła i zo sta ła upa mięt -
nio na. Obec nie na brze gu daw ne go je zio ra
wzno si się fi gu ra Mat ki Bo żej z Ry ba mi wy -
ko na nej w Pol sce i po świę co nej przez Ja na
Paw ła II pod czas po by tu w Pol sce, w Po zna -
niu 24 czerw ca1997 ro ku. Fi gu ra przed sta -
wia Ma ry ję, któ ra po chy la się i wy cią ga sieć
wy peł nio ną ry ba mi i przy wo dzi na pa mięć
wy obra że nia ko ja rzo ne z Je zio rem Ga li lej -
skim i ob fi tym po ło wem ryb po ka za nym
mo cą Je zu sa Chry stu sa.

Pięk na fi gu ra Mat ki Bo żej sto ją ca
nad brze giem je zio ra to wo tum wdzięcz no -
ści ze słań ców i miej sco wej lud no ści. W
okre sie gło du ry by sta ły się ra tun kiem dla
miesz kań ców Ozior no je i in nych oko licz -
nych miej sco wo ści. To wy da rze nie ode bra -
no ja ko od po wiedź Mat ki Bo żej na za no szo -
ne mo dli twy. 

Kie dy na de szły cza sy pie re stroj ki,
de le ga cja miesz kań ców Ozior no je po je cha -
ła do Mo skwy, aby pro sić o po zwo le nie na bu do wę ko ścio -
ła. Do ku ment z po zwo le niem no si da tę 19 mar ca 1990 r.
Plac pod bu do wę po świę cił o. Jan Pa weł Len ge, póź niej szy
ar cy bi skup Ka ra gan dy. 

Do Ozior no je za czę ły przy by wać pie sze piel grzym -
ki. W 1994 ro ku ks. bp Len ge ogło sił Naj święt szą Ma ry ję
Pan nę – Kró lo wą Po ko ju i głów ną pa tron ka Ka zach sta nu.

Sam ko ściół Kró lo wej Po ko ju, po bło go sła -
wił Pry mas Pol ski Kar dy nał Jó zef Glemp.
W Ozior no je wy gło sił sło wa, któ re moż na
uznać za pro roc two „mi nie kil ka dzie siąt lat
i sło wo Ozior no je bę dzie się wy po wia dać
ra zem ze sło wa mi Czę sto cho wa, Gu ada lu -
pe, Lo ur des i Fa ti ma. 

Rok po po sta wie niu fi gu ry Mat ki
Bo żej z ry ba mi nad je zio rem, na Gór ce Wo -
łyń skiej, opo dal Ozior no je usta wio no dwu -
na sto me tro wej wy so ko ści krzyż, któ ry po -
świę cił  bp Jan Pa weł Len ge. W 2001 ro ku
Ka zach stan od wie dził pa pież Jan Pa weł II.
Po Mszy św. od pra wio nej w sto li cy - Asta -
nie - Oj ciec Świę ty po wie dział: „w tej chwi -
li pra gnę udać się w du cho wą piel grzym kę
do wa sze go na ro do we go [sank tu arium]
Ma ryj ne go w Ozior no je. Tam czci cie Naj -
święt szą Ma ry ję Pan nę pod we zwa niem
Kró lo wej Po ko ju”.

W 2014 ro ku w Ozior no je po sta -
wio no Oł tarz ad o ra cji „Gwiaz da Ka zach sta -
nu”, dar „Wspól no ty Kró lo wej Po ko ju” 
z sie dzi bą w Ra do miu. W ten spo sób Sank -
tu arium w Ozior no je sta ło się czę ścią
„Świa to we go Pro jek tu Mo dli twy o Po kój”
– 12 Gwiazd w ko ro nie Kró lo wej Po ko ju.
Kie dyś ktoś za py tał by łe go pro bosz cza w
Ozior no je, czy dziś tak że zda rza ją się cu -

da w Ozior no je? Tak. –  od po wie dział ka płan. –  Trwa cud
mo dli twy. Ma my co dzien ną ad o ra cję Naj święt sze go Sa -
kra men tu.                                                                                      

Hu bert Bar tel 
wg ar ty ku łu ks. pro fe so ra Wal de ma ra Chro stow skie go

(Nasz Dzien nik 12 XII 2015 r.)

WSPOMNIENIA

Ołtarz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”
powstał w pracowni Mariusza Drapikowskiego i jego syna

Siostry Karmelitanki Bose z fundacji Karmelu pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
i Niepokalanego Serca Maryi w Oziornoje modlą się nieustannie o pokój

Figura Matki Bożej z Rybami poświęcona przez
papieża Jana Pawł II, umieszczona 

na brzegu jeziora 24 czerwca 1997 roku
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W tym ro ku bę dzie my hucz nie ob cho dzić
1050 rocz ni cę chrztu Pol ski. Tym cza sem
miesz kań cy Mal ty świę tu ją chrzest swo -
je go kra ju rów nie uro czy ście co ro ku 10
lu te go. Jest to za wsze dzień wol ny od pra -
cy, gdyż Mal tań czy cy są nie zwy kle re li -
gij ni, o czym świad czą m.in. pła sko rzeź by
z mo ty wa mi re li gij ny mi czy na wet mi nia -
tu ro we ka plicz ki umiesz cza ne na ścia nie
tuż przy drzwiach wej ścio wych do każ de -
go nie mal pry wat ne go bu dyn ku. Wzbu -
dza ją one po dziw wszyst kich prze chod -
niów, gdyż są rów nie kunsz tow ne jak ko -
łat ki drzwio we. Na sto sun ko wo ma łej
Mal cie (ca ły ten kraj ma po wierzch nię
zbli żo ną do na sze go wo je wódz twa) znaj -
du je się aż ok. 400 ko ścio łów roz lo ko wa -
nych na trzech głów nych wy spach: Mal -
cie, Go zo i Co mi no. Z każ de go za kąt ka
wy spy wi dać za tem za wsze wie żę ja kie -
goś ko ścio ła. Naj bar dziej cha rak te ry -
stycz na jest ko pu ła trze cie go co do wiel -
ko ści ko ścio ła ro tun do we go na świe cie 
w mie ście Mo sta, któ ry oca lał cu dow nie od znisz cze nia 
w cza sie II woj ny świa to wej, a bom bę lot ni czą, któ ra wpa dła
wów czas do za kry stii, ale nie wy bu chła, moż na tam oglą dać
do dziś w nie na ru szo nym sta nie.   

10 lu te go we wszyst kich ko ścio łach na Mal cie od -
by wa ją się co ro ku uro czy ste pro ce sje ku czci św. Paw ła.
Jest tam mnó stwo ko ścio łów pod je go we zwa niem, gdyż jest
on pa tro nem Mal ty, ale naj więk sze uro czy sto ści ma ją miej -
sce w ko ście le św. Paw ła Roz bit ka w obec nej sto li cy Mal ty,
Va let cie, w któ rym znaj du je się rów nież frag ment mar mu ro -
wej rzym skiej ko lum ny, przy któ rej ścię to Apo sto ła Na ro -
dów oraz frag ment ko ści je go rę ki. Pięk ne fre ski przed sta -
wia ją na to miast licz ne sce ny z po by tu św. Paw ła na Mal cie,
m.in. sce nę po że gna nia apo sto ła z wy spą i ze św. Łu ka szem
Ewan ge li stą.  

We dle prze ka zów bi blij nych św. Pa weł po ja wił się
na Mal cie zu peł nie nie ocze ki wa nie je sie nią 60 r. n.e. pod -
czas sztor mo wej po go dy wła śnie ja ko roz bi tek. Zo stał wcze -
śniej aresz to wa ny w Pa le sty nie, ale do ma gał się pro ce su –
ja ko oby wa tel rzym ski - przed ob li czem ce za ra. Wy sła no go
za tem stam tąd dro gą mor ską do Rzy mu, do któ re go do tarł
w re zul ta cie na swą mę czeń ską śmierć, lecz do pie ro trzy
mie sią ce póź niej, gdyż po dro dze miał jesz cze do ko nać
chrztu Mal ty. Sta tek, któ rym go tam wie zio no wraz z in ny -
mi 274 oso ba mi, naj pierw osiadł na mie liź nie, a po tem zo stał
roz trza ska ny przez wzbu rzo ne fa le o wy so kie mal tań skie
kli fy. Miej sce, w któ rym wy lą do wa li rzym scy roz bit ko wie,
no si dziś mia no Za to ki Świę te go Paw ła. Moż na tam zo ba -
czyć m.in. XVII-wiecz ną, ba ro ko wą ka pli cę, któ rą wznie sio -
no na ru inach dwóch śre dnio wiecz nych ko ściół ków.  

Z po by tem św. Paw ła na Mal cie zwią za nych jest też
wie le cu dów. Po zej ściu na ląd, gdy zbie rał chrust na ogni -
sko, uką si ła go żmi ja. Wszy scy wi dzie li, jak gad wbił ja do we
kły w rę kę apo sto ła, któ re mu jed nak nic się nie sta ło. 

Po tym fak cie Mal tań czy cy okrzyk nę li go
na wet mia nem bo ga. Pu bliusz, rzym ski
na miest nik Mal ty, ja ko pierw szy przy jął
chrzest z rąk apo sto ła po tym, jak ten cu -
dow nie uzdro wił je go ro dzi ców. Miał on
zo stać tak że pierw szym bi sku pem Mal ty,
któ ra ja ko pierw sza ko lo nia rzym ska, i to
tak licz nie, prze szła na chrze ści jań stwo, 
o czym świad czą licz ne ka ta kum by z II w.
n.e. Świę ty Pa weł miał być wię zio ny 
w jed nej z ja skiń w dzi siej szym Ra ba cie.
Nad tą sły ną cą z licz nych uzdro wień gro -
tą zbu do wa no ko ściół, w któ re go głów -
nym oł ta rzu znaj du je się ob raz pędz la Ste -
fa na Erar die go, przed sta wia ją cy ka ta stro -
fę stat ku wio zą ce go apo sto ła. W po bli -
skiej Mdi nie, daw nej sto li cy kra ju, gdzie
miał nie gdyś stać dom rzym skie go na -
miest ni ka Pu bliu sza, znaj du je się dziś ka -
te dra i sie dzi ba ar cy bi sku pa Mal ty. Dru -
ga waż na świą ty nia, kon ka te dra św. Ja na
w obec nej sto li cy Va let cie, zbu do wa na zo -

sta ła nie co póź niej przez za kon jo an ni tów,
któ rzy tak że ode gra li ogrom ną ro lę w hi sto rii Mal ty, gdyż
obro ni li ją przed ata kiem wojsk tu rec kich w XVI w. (do dziś
sym bol te go za ko nu, krzyż mal tań ski, wid nie je w go dle Mal -
ty). Śla da mi św. Paw ła na Mal cie po dą żał wie lo krot nie św.
Jan Pa weł II, cze go do wo dem są je go licz ne ta bli ce pa miąt -
ko we i po mni ki, roz sia ne po wszyst kich mal tań skich wy -
spach. 

W tym ro ku nie mie li śmy nie ste ty oka zji zo ba czyć
żad nej uro czy stej pro ce sji ku czci św. Paw ła, gdyż mia ła ona
miej sce wy jąt ko wo ty dzień wcze śniej z uwa gi na to, że 10 lu -
te go wy pa da ło też in ne waż ne świę to ko ściel ne, a mia no wi -
cie Śro da Po piel co wa. Był to dzień cał ko wi te go wy ci sze nia
po hucz nych po cho dach kar na wa ło wych, któ re na Mal cie
przy po mi na ją swo im roz ma chem te z Rio de Ja ne iro.
Oprócz ol brzy mich wo zów kar na wa ło wych z kar to no wy mi
mo ty wa mi z hi sto rii i kul tu ry Mal ty, cią gną cych uli ca mi Va -
let ty, po dzi wiać tam moż na wte dy rów nież wy stę py licz nych
grup roz śpie wa nych i roz tań czo nych Mal tań czy ków ubra -
nych w bar dzo ory gi nal ne i barw ne stro je. Ta swo ista fie sta
trwa co dzien nie od póź ne go wie czo ra do bia łe go ra na po -
cząw szy od Tłu ste go Czwart ku aż do ostat ko we go wtor ku.
Nie co in ny cha rak ter ma kar na wał na sio strza nej wy spie
Go zo, gdzie w miej sco wo ści Nad ur za ba wa kar na wa ło wa 
z uwa gi na upior ne ma ski bie siad ni ków przy po mi na ra czej
Hal lo we en i przy cią ga tłu my, głów nie mło dych lu dzi. Naj -
bar dziej po pu lar nym miej scem roz ryw ki na Mal cie jest jed -
nak Pa ce vil le, któ re zda je się ni gdy nie za sy piać. I mo że dla -
te go wła śnie tam pod naj wyż szym biu row cem na wy spie
zbu do wa no bar dzo ory gi nal ną ka pli cę mi le nij ną, do któ rej
za wsze moż na zaj rzeć, by ode rwać się na chwi lę mo dli twy
od ota cza ją ce go nas zgieł ku, gdyż jest ona otwar ta przez 24
go dzi ny na do bę. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

WSPOMNIENIA

Œw. Pawe³ jako chrystianizator Malty

relikwie św. Pawła – fragment kości ręki 
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WSPOMNIENIA

cudowna grota św. Pawła w Rabacie katakumby św. Pawła w Rabacie

konkatedra św. Jana w Valetcie

ołtarzyki i płaskorzeźby przy drzwiach domów 

kościół rotundowy w Mosta 



W hi sto rii Kre sów tra gicz nie za pi sa ły się la ta dru giej woj ny
świa to wej i okre su bez po śred nio po jej za koń cze niu. Pod -
czas oku pa cji nie miec kiej lud ność pod da wa na by ła ma so wej
eks ter mi na cji. Ofia ra mi jej by li głów nie: in te li gen cja i oso by
kon se kro wa ne. Po za koń cze niu woj ny, na za anek to wa nych
te re nach te sa me gru py spo łecz ne pod da wa ne by ły re pre -
sjom, gdyż w oczach wła dzy sta no wi ły one głów ną prze szko -
dę we wpro wa dza niu no wych po rząd ków. Szcze gól nie re -
pre sjo no wa ni by li księ ża ka to lic cy, gdyż sta no wi li oni głów -
ną prze szko dę we wpro wa dza niu po wszech nej ate iza cji. Do
ro ku 1953 na Bia ło ru si aresz to wa no po nad 90 pro cent księ -
ży, któ rzy po woj nie nie opu ści li swo ich wier nych. Po nad
po ło wę z nich ska za no na wie lo let ni po byt w ła grach. Ko -
ścio ły za my ka no i za mie nia no na skła dy opa ło we i ma ga zy -
ny lub prze zna cza no na in ne, nie re li gij ne ce le. Z 387 ko ścio -
łów ist nie ją cych w 1945 ro ku, po zo sta ło je dy nie 86 czyn nych
w ro ku 1986. Za słu gą lud no ści ka to lic kiej utoż sa mia ją cej się
z na ro do wo ścią pol ską by ło to, że nie wszyst kie ko ścio ły zo -
sta ły za mknię te. Wie le ko ścio łów ogra bio no z naj cen niej -
szych za byt ko wych ele men tów, głów nie ikon. W tym cza sie
ist niał wiel ki po pyt, zwłasz cza na Za cho dzie, na ten ro dzaj
sztu ki sa kral nej. W wie lu ko ścio łach wier ni peł ni li ca ło do bo -
we dy żu ry, chro niąc w ten spo sób ich wy po sa że nie przed
kra dzie żą.

Po ro ku 1986 wie le ko ścio łów zwró co no wier nym. 
I tu taj wier ni wy ka za li wie le he ro izmu w przy wra ca niu ko -
ścio łom na leż ne go im wy glą du. Przy kła dem wiel kie go za an -
ga żo wa nia pa ra fian w od bu do wę swo je go ko ścio ła mo że być
pa ra fia pw. Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła w Hnie znej (7 km
od Woł ko wy ska). Znaj du ją cy się tam ko ściół zbu do wa ny zo -
stał w XVI wie ku w sty lu póź ne go go ty ku i jest uni kal nym
obiek tem hi sto rycz ne go dzie dzic twa. Opo wia dał nam ks.
pro boszcz tej pa ra fii, że w pod no sze niu z ru in ko ścio ła bra li
udział wszy scy pa ra fia nie, rów nież ko bie ty i dzie ci, a na wet
wier ni ko ścio ła pra wo sław ne go. Prze wod ni czą cy koł cho zu
do star czył ma te ria ły bu dow la ne i środ ki trans por tu.

Wie le ko ścio łów zo sta ło opusz czo nych. Pa ra fii 
o ma łej licz bie wier nych wy zna nia rzym sko -ka to lic kie go nie
stać by ło na pod ję cie się kosz tow nej od bu do wy swo ich świą -
tyń. Los nie oszczę dził pięk ne go ko ścio ła pw. Świę tej Trój cy
w Ły sko wie, w ob wo dzie brze skim, zbu do wa ne go w dru giej
po ło wie XVII wie ku w sty lu ba ro ku wi leń skie go. Do dzi siaj
po zo sta je w ru inie. Ko ściół czę sto na wie dza ją pol scy tu ry ści,
po nie waż w miej scu, gdzie daw niej był przy ko ściel ny cmen -
tarz, znaj du je się mo gi ła Fran cisz ka Kar piń skie go (1741-
1825), au to ra pie śni: „Kie dy ran ne wsta ją zo rze”, „Wszyst kie
na sze dzien ne spra wy”, „Bóg się ro dzi...”.

Nisz cze je rów nież pięk na świą ty nia pw. Na wie dze -
nia NMP w Brzo sto wi cy Wiel kiej, w ob wo dzie gro dzień -
skim, wy bu do wa na w 1615 r. w sty lu ba ro ko wym, ufun do -
wa na przez het ma na Chod kie wi cza. Świą ty nię za bra no ka to -
li kom w 1863 r. za ich udział w po wsta niu stycz nio wym. Tej
świą ty ni do dzi siaj nie od da no, w 1993 r. za mie nio no ją na
ma ga zyn, a w 1993 r. pod pa lo no.

Kar tu zi, zna ni nam z po zo sta wio nych licz nych śla -
dów swo jej dzia łal no ści na Po mo rzu, dzia ła li rów nież na
wschod nich ob sza rach Pol ski. Na zwa miej sco wo ści Be re za

Kar tu ska (miej sco wość zna na w Pol sce ja ko miej sce od -
osob nie nia dla prze ciw ni ków po li tycz nych w II Rze czy po -
spo li tej) po cho dzi od przy by łe go tam za ko nu kar tu zów. 
W miej sco wo ści tej w la tach 1648-89 wy bu do wa no klasz tor 
i świą ty nię fun da cji Ka zi mie rza Lwa Sa pie hy. Klasz tor, zbu -
do wa ny w sty lu ba ro ko wym, zaj mo wał wraz z ogro dem po -
wierzch nię 50 hek ta rów i na le żał do naj więk szych w Rze czy -
po spo li tej. Cen tral nym obiek tem bu dow li był ko ściół pw.
Świę te go Krzy ża. By ła to ogrom na trój na wo wa ba zy li ka 
o dłu go ści 50 m z ośmio bocz ną wie żą na kry tą ba ro ko wą ko -
pu łą. Klasz tor bar dzo ucier piał pod czas pol sko -ro syj skich
walk w 1772 r ., a w ro ku 1831 zo stał przez wła dze car skie
za mknię ty. W la tach 1866-68 klasz tor i ko ściół ro ze bra no.

Re li gij nym, du cho wym i kul tu ro wym dzie dzic twem
Ko ścio ła na Bia ło ru si są sank tu aria. Cen tral ne miej sce zaj -
mu je Na ro do we Sank tu arium Mat ki Bo żej w Bud sła wiu po -
ło żo nym 150 km na pół noc od Miń ska, bia ło ru skiej Czę sto -
cho wie. Czczo ny jest, znaj du ją cy się w ko ście le pw. Wnie bo -
wzię cia NMP, cu dow ny ob raz Mat ki Bo żej Bud sław skiej -
pa tron ki Bia ło ru si.

Mia nem pol skie go okre śla się Die ce zjal ne Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Tro kiel skiej w Tro kie lach (die ce zja
gro dzień ska).Ob raz mie ści się w pięk nym, drew nia nym,
przy po mi na ją cym styl za ko piań ski, ko ście le. W pierw szą
nie dzie lę lip ca przy by wa ją tu taj licz nie piel grzym ki z ca łej
die ce zji.

32

Na kresowym szlaku – cz. 5
WSPOMNIENIA

Bereza Kartuska. Brama wjazdowa do klasztoru kartuzów

Hniezna. Kościół Świętego Michała Archanioła
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Kołdyczewo. Tablica pamiątkowa
pomordowanych

WSPOMNIENIA

Łysków. Ruiny kościoła Świętej Trójcy Słonim. Kwatera żołnierzy
poległych w latach 1919-1920

Jed no z naj słyn niej szych sank tu ariów No wo gród -
czy zny mie ści się w Ży ro wi cach. Ży ro wi ce to Czę sto cho wa
uni tów. W so bo rze Za śnię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
znaj du je się sły ną cy ła ska mi nie wiel ki (4 ra zy 5 cm) wi ze ru -
nek Mat ki Bo skiej Ży ro wic kiej wy ko na ny w ja spi sie. We -
dług pra wo sław nej tra dy cji wi ze ru nek zo stał zna le zio ny
przez pa stusz ków na drze wie gru szy w 1470 ro ku. Mat ka
Bo ska Ży ro wic ka czczo na jest rów nież w ko ście le ka to lic -
kim. Piel grzy mo wa li do niej kró lo wie pol scy: Jan Ka zi mierz,
Jan III So bie ski, Au gust II Moc ny i Sta ni sław Po nia tow ski.

Na Bia ło ru si znaj du ją się sku pi ska lud no ści ta tar -
skiej. Jed no z ta kich sku pisk ży je  w miej sco wo ści Iwie (ob -
wód gro dzień ski). Pierw si Ta ta rzy osie dli li się tu taj w ro ku
1398. W ro ku 1884 z fun da cji hra bi ny El fry dy Za moy skiej
wy bu do wa no czyn ny obec nie me czet. W po bli żu me cze tu
znaj du je się mi zar – cmen tarz mu zuł mań ski.

Obec nie ka to li cy wy zna nia rzym sko -ka to lic kie go li -
czą oko ło 1,5 mi lio na wier nych (14 pro cent spo łe czeń stwa
Bia ło ru si). W 619 pa ra fiach pra cu je 407 księ ży, w tym 161 z
Pol ski. Wspól no ty Ko ścio ła rzym sko -ka to lic kie go po sia da ją
451 obiek tów sa kral nych, ko lej nych 35 znaj du je się w bu do -
wie. Da ne te za czerp nię te zo sta ły z in ter ne tu.

Zie mię bia ło ru ską po kry wa ją licz ne kwa te ry 
i cmen ta rze woj sko we żoł nie rzy po le głych w la tach 1920 
i 1939, kwa te ry i po je dyn cze gro by żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej
oraz mo gi ły po wstań ców stycz nio wych. Są też miej sca,
gdzie spo czy wa ją w zbio ro wych mo gi łach ty sią ce ofiar roz -
strze la nych przez NKWD w la tach 1939-41 (Ku ro pa ty, Głę -
bo kie). Prze mil cza nym w pu bli ka cjach jest obóz za gła dy 
w Koł dy cze wie (ko ło Za osia). W obo zie tym Niem cy wraz 
z bia ło ru ski mi na cjo na li sta mi za mor do wa li oko ło 22 ty sią ce
osób, głów nie Ży dów i Po la ków, a tak że Bia ło ru si nów, Ro -
sjan i Ro mów. Z obo zu te go nikt nie wy szedł ży wy. Eks hu -
ma cje zwłok w zbio ro wych mo gi łach wy ka za ły, że mor dów
do ko ny wa no za po mo cą pa łek. Świad czą o tym: brak śla dów
po ku lach (gdy by by li roz strze li wa ni) oraz du ża licz ba pa łek
po zo sta wio nych w obo zie.

Wiel kim prze ży ciem dla osób ma ją cych kre so we
ko rze nie jest na wie dze nie miejsc ich dzie ciń stwa i mło do -
ści. Pa mię tam, gdy pod czas prze jaz du au to ka rem przez
pew ną miej sco wość jed na z pań ocie ra jąc łzy wes tchnę ła: 

w tym ko ście le przy stę po wa łam do pierw szej Ko mu nii Świę -
tej, a na tym pla cu sy pa łam kwiat ki pod czas pro ce sji Bo że go
Cia ła. In na pa ni wska zy wa ła na wy sa dzo ną drze wa mi ale ję,
któ ra pro wa dzi ła do nie ist nie ją ce go już do mu, gdzie przy -
szła na świat i spę dzi ła dzie ciń stwo.

Z pew no ścią po dob ne prze ży cia by ły udzia łem Cze -
sła wa Nie me na (Cze sła wa Wy drzyc kie go), gdy po la tach
przy je chał do Wa si li szek Sta rych, miej sca  swo je go dzie ciń -
stwa. W do mu, w któ rym się uro dził urzą dzo no mu zeum 
z je go pa miąt ka mi, a w pięk nym ko ście le wmu ro wa no ta bli -
cę po świę co ną je go pa mię ci.

Wzru sza ją ce są po wi ta nia przy jeż dża ją cych z Pol ski
tu ry stów przez miej sco wą lud ność. Spo ty ka ją się oso by zna -
ne z opo wia dań ro dzi ców lub zu peł nie so bie ob ce. Prze ja wia
się w tym pra gnie nie szer sze go kon tak tu z Po la ka mi, przy -
naj mniej po przez krót ką roz mo wę.

Pol skość na Bia ło ru si prze trwa ła w naj trud niej -
szych cza sach i trwa w znacz nej mie rze dzię ki Ko ścio ło wi
ka to lic kie mu, pra cy dusz pa ster skiej ka pła nów od pra wia ją -
cych Msze świę te  w ję zy ku pol skim, ka te che tów i sióstr za -
kon nych uczą cych po pol sku dzie ci re li gii w pa ra fial nych
ko ścio łach.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Żyrowice. Cerkiew Zaśnięcia MB. Częstochowa unitów

Trokiele. 
Cudowny obraz MB Trokielskiej
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Polacy na Białorusi. Spotkanie po latach

Łysków. Mogiła Franciszka Karpińskiego

Wasiliszki Stare. Dom rodzinny Czesława Niemena

List – pragnienie kontaktu

WSPOMNIENIA

WIERSZE

ZMARTWYCHWSTANIE

Nasz Pan zmartwychwstał, nadzieja żyje!
Dziś – Alleluja! – głos się roznosi,
Jezus zmartwychwstał i miłość żyje,
Jak wiosna z sobą radość przynosi.

Nasz Jezus żyje, niech żyje wiara,
Niech w naszych sercach wzrasta 
i rozkwita.

U tych, co wiarę utracili
Niech, jak wiosna, na nowo zakwita.

Niech beznadzieja w nadzieję się zmienia,
Ból i rozterka – w pokój, radość serca.
Chwile słabości niechaj utoną
W łaskach Bożego Miłosierdzia.

Bożego Miłosierdzia wystarczy dla   
wszystkich,

Bo rośnie razem z naszymi prośbami.
Bóg dał je poznać przez Faustynę,
Która się teraz wstawia za nami.

Dziś Cię prosimy, św. Faustyno,
Wypraszaj łaski u Boga dla nas
Byśmy umieli tak kochać Jezusa
Jak w swoim życiu Ty Go kochałaś.

Byśmy umieli czerpać z Miłosierdzia,
Które z Miłości Bożej się rodzi.
Z niego wyrasta Krzyż Zbawiciela,
On sprawiedliwość Bożą łagodzi.

Zabierz nas, Matko, pod drzewo krzyża,
Na którym umarł Twój Syn ukochany,
By nas wyzwolić z ciemności grzechu,
Aby rozerwać niewoli kajdany.

W krzyżu ratunek i w krzyżu nadzieja,
To narodziny naszego bycia,
Przez śmierć Chrystusa z Krzyża wyrasta
Dla nas początek nowego życia.

Prowadź nas, Jezu, drogą miłości,
Która zawiedzie do Domu Ojca.
Niech – Alleluja! – w sercu rozbrzmiewa,
Gdy życie dotknie ziemskiego końca.

Anna Trzeciak
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Jed nym z naj waż niej szych ele men tów du cho wych przy go -
to wań do Świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go jest dla
wspól no ty Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”
uczest nic two w za mknię tych re ko lek cjach, ja kie co rocz nie
od by wa ją się w Do mu Re ko lek cyj nym w Stra szy nie. 

Te ma ty kę te go rocz nych re ko lek cji (12-14 lu te go
2016 r.) okre ślił ogło szo ny 8 grud nia 2015 ro ku przez Oj ca
Świę te go Fran cisz ka Nad zwy czaj ny Ju bi le usz Mi ło sier dzia,
na zy wa ny rów nież Ro kiem Mi ło sier dzia. Ma on przy po mi -
nać świa tu isto tę orę dzia Chry stu sa: Bóg prze ba cza każ de
zło, je śli Go tyl ko o to pro si my. W tym du chu pro wa dzo ne
by ły kon fe ren cje i pre lek cje. Pre le gen ta mi by li: Ar chi die ce -
zjal ny Dusz pa sterz KSM ks. ka no nik Zdzi sław Róż oraz Dy -
rek tor Dusz pa ster stwa Mło dzie ży Ar chi die ce zji Gdań skiej
ks. Krzysz tof No wak, gość re ko lek cji.

Szcze gól ne wa run ki, ja kie stwa rza Dom Re ko lek -
cyj ny – ka pli ca z Naj święt szym Sa kra men tem do stęp na
przez ca ły czas na sze go po by tu, na bo żeń stwo Dro gi Krzy -
żo wej, po ran na i wie czor na mo dli twa bre wia rzo wa stwo rzy -
ły moż li wość głę bo kie go prze ży wa nia re ko lek cji.

Ks. Krzysz tof mó wił o przy go to wa niach Ar chi die -
ce zji Gdań skiej do przy ję cia za gra nicz nych go ści ma ją cych
uczest ni czyć w Świa to wych Dniach Mło dzie ży w Kra ko wie.
Szcze gól na ro la przy pad nie tu taj bra ciom KSM. Do świad -
cze nia, ja kie bra cia zdo by li pod czas za bez pie cza nia wi zyt
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu mo gą oka zać się
bar dzo cen ne, za rów no pod czas ogól nych zgro ma dzeń na
te re nie Gdań ska jak i w gru pach pa ra fial nych.

Szcze gól nym wy da rze niem by ło przy by cie w ostat -
nim dniu re ko lek cji ar cy bi sku pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia 
i od pra wie nie Mszy świę tej w in ten cji ca łej wspól no ty KSM.
Ks. abp przy bli żył nam nie któ re pro ble my, z ja ki mi zma ga
się ar chi die ce zja. Mó wił mię dzy in ny mi o bu do wie sank tu -
arium w Ło sto wi cach po świę co ne mu św. Ja no wi Paw ło wi II
i mu zeum, ja kie ma po wstać dla za bez pie cze nia pa mią tek
zwią za nych z Je go po by tem na Wy brze żu.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

XVIII Rekolekcje Wielkopostne
KSM Semper Fidelis

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Kraków 2016
22 lu te go mło dzież z na szej pa ra fii, przy go to wu ją ca się do Świa to wych Dni Mło dzie ży, od wie dzi ła
Dom Se nio ra Ca ri tas przy ul. From bor skiej, w któ rym po słu gu je rów nież nasz dusz pa sterz, ks. Ta -
de usz Po lak. Z ra do ścią gło si li śmy orę dzie pa pie ża Fran cisz ka, któ ry szcze gól nie wspo mi na o Bo -
żym Mi ło sier dziu. Pro si li śmy cho rych o mo dli twę i ofia ro wa nie cier pie nia w in ten cji te go rocz nych
Świa to wych Dni Mło dzie ży. Od wie dza jąc cho rych, pra gnie my im za wsze po dzię ko wać za ich obec -
ność i wspar cie. Dla nas mło dych, są oni wiel kim przy kła dem wier no ści Bo gu i ogrom ną si łą du -
cho wą. Od wie dzi ny w Do mu Se nio ra by ły dla nas, mło dych, po krze pia ją cym do świad cze niem mi -
ło ści Bo ga.

Ka sia Czer liń ska
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA

*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ży cie mo ich bli -
skich. Pro szę Cię o dal szą opie kę dla nich na każ dy dzień 
i wszel kie po trzeb ne ła ski.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w bar dzo trud -
nych i cięż kich chwi lach. Wy pra szaj dla mnie i ca łej Ro dzi -
ny ła skę po ko ry i cier pli wo ści oraz po słu szeń stwa wo li Bo -
żej. 
*  Pro szę o Du cha Świę te go, mi łość, mą drość, od wa gę 
w po dej mo wa niu de cy zji dla Iwo ny, o cier pli wość i mę stwo
w trud no ściach.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o prze mia nę na sze go
ży cia, o uzdro wie nie re la cji w Ro dzi nie, by zło do brem zwy -
cię żać. Pro szę o wsta wien nic two Two je u Je zu sa dla wszyst -
kich do bro czyń ców.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie wy pra szaj ła ski Bo że dla Ani ty,
Mar ci na i Bar ba ry, któ rzy po ma ga ją bied nym. Opie kuj się
Mag da le ną, któ ra jest w trud nej sy tu acji ży cio wej.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie wspie raj w po słu dze dusz pa ster -
skiej na szych Ka pła nów i Sio stry Be tan ki. Pro szę tak że za
mo ich bli skich i wszyst kich, któ rym obie ca łam mo dli twę.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę o Two je wsta wien nic two
dla człon ków na szej ro dzi ny: Elż bie ty, An drze ja, Ka si, Na ta -
lii, Ma te usza, Ha ni, Ża ne ty, Krzysz to fa i Oleń ki oraz dal -
szych człon ków ro dzi ny. Pro szę za na szą Pa ra fię, na szych
Ka pła nów, Księ ży Bi sku pów i po trzeb ne ła ski dla sióstr za -
kon nych.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę Cię o po moc w ro ze zna niu
dro gi po wo ła nia, szu ka nia wo li Bo żej i przy ję cia jej z po ko -
rą.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie dzię ku jąc Bo gu za do tych cza so -
we ła ski dla Ro dzi ny proszę o Bo że bło go sła wień stwo i opie -
kę oraz o zdro wie dla Ma te usza i ca łej Ro dzi ny.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla Do mi ni ka 
i po trzeb ne ła skie dla Ro dzi ny.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie pro szę o Bo że bło go sła -
wień stwo i opie kę, wia rę, nadzie ję, ra dość, po kój, si ły i zdro -
wie dla Ma mu si i Ro dzeń stwa w Dniu ich Uro dzin.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie po le cam Ci wszyst kie trud no ści 
w Ro dzi nie. Pro szę Cię tak że za mi sjo na rzy o po moc w ich
pra cy mi syj nej.
*  Dro gi Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę Cię o wyj ście z na -
ło gu pi jań stwa i bez dom no ści  dla Ada ma.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wia rę, na dzie -
ję, mi łość, zdro wie i uwol nie nie z na ło gów, ła ski Bo że i środ -
ki do ży cia dla Asi, An ny, Pio tra i Ada ma – z wia rą Asia.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o: uwol -
nie nie z na ło gów, spo wiedź i Ko mu nię Świę tą, wia rę mi łość
i po kój w ser cu dla Ada ma w Dniu Uro dzin. Sio stra Asia
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wsta -
wien nic two u Bo ga i upro szenie łask Bo żych, opie ki, zdro -
wia, ra do ści, po ko ju, po mo cy Bo żej dla Ma mu si An ny 
w Dniu Imie nin.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie u Bo ga łask
Bo żych: Świa tło Du cha Świę te go by śmy ży li zgod nie z przy -

ka za nia mi Bo ży mi , i Ko ściel ny mi, pro szę o zdro wie dla Pa -
ni Kry sty ny i opie kę dla ca łej Jej Ro dzi ny. Świę ty Bra cie Al -
ber cie, wsta wiaj się za na mi.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o Bo że
bło go sła wień stwo i opie kę, wia rę, ra dość, po kój, zdro wie
i mi łość, uwol nie nie z na ło gów dla Pio tra w Dniu Uro dzin.
*  Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie opie kuj się mo imi dzieć mi.
Po le cam Ci wszyst kie spra wy mo jej ro dzi ny. Za wie rzam Ci
mo ją cór kę uwol nij ją z na ło gów.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o zdro wie,
si ły i bez piecz ną piel grzym kę dla Oj ca Świę te go Fran cisz ka. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę o do bre owo ce re ko lek cji,
świa tło Du cha Świę te go dla Księ dza Re ko lek cjo ni sty i Ka -
pła nów, o dar na wró ce nia dla nas.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę o zdro wie i po moc ma te -
rial ną dla An ny, Pio tra, Ada ma i Asi. Dzię ku ję. 
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o po moc
i ra tu nek dla nas!
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę o uzdro wie nie we wnętrz -
ne dla mnie i mo ich bli skich.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Two im wsta wien nic -
twem o po trzeb ne ła ski, opiekę Mat ki Bo żej na każ dy dzień
dla Alek san dry, Jej ro dzi ców, dla Sy na z żo ną i ich dzie ci
oraz o pro wa dze nie dla Elż bie ty i po moc w roz wią zy wa niu
trud nych spraw ro dzin nych. Na szym zmar łym wy pra szaj
prze by wa nie w Kró le stwie Bo żym.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz pa tro nie pro szę o po trzeb ne
ła ski, opie kę św. Ja na Paw ła II  i zdro wie dla Ma te usza, Ju lii
i ca łej Ro dzi ny. Pro szę o nie bo dla zmar łych.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę o ła skę od ro dze nia du cho -
we go wspar cie i opie kę Mat ki Bo żej nad na szą ro dzi ną.
*  Świę ty. Bra cie Al ber cie opie kuj się na szą Pa ra fią, bło go -
sław na sze mu Księ dzu Pro bosz czo wi i na szym ka pła nom 
i Sio strom. Wy proś dla nas  wszyst kich  umoc nie nie w wie -
rze, na dziei i mi ło ści. Wspie raj nas swo ją mo dli twą.
*  Pa tro nie na szej pa ra fii, Ko cha ny św Bra cie Al ber cie pro -
szę Cię o bło go sła wieństwo, prze ba cze nie i po jed na nie w na -
szej ro dzi nie. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie To bie się po le cam w wia do mej
spra wie. Nasz po śred ni ku u Bo ga pro szę Cię wstaw się za
mną u Pa na Je zu sa Chry stu sa.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie Wiel ki Orę dow ni ku przed
Pa nem Je zu sem po móż mi w pew nej spra wie To bie wia do -
mej.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się u Bo ga za
cięż ko cho rą pa nią Kry styną. Pro szę o umoc nie nie w cier -
pie niu i po wrót do zdro wia. Go rą co pro szę Cię o zdro wie dla
cho rych z Ro dzi ny.
*  Dro gi Bra cie Al ber cie, po le cam Ci spra wę Bo gu wia do -
mą i pro szę o sil ną wia rę i mi łość. 
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem
przy cho dzi na tych mia sto wa po moc. Pro szę w spra wach mo -
jej cór ki. Dzię ku ję za wszyst ko. Two ja czci ciel ka.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za
wszel kie ła ski, któ re nam wy pra szasz. Szcze gól nie za po pra -
wę mo je go zdro wia fi zycz ne go. Pro szę o świa tło Du cha
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Świę te go dla mo ich dzie ci i wnu ków. Pro szę by ży li zgod nie
z przy ka za niami Bo ży mi i ko ściel ny mi. Świe ty Pa tro nie nie
opusz czaj nas.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła -
ski, któ re mam wy pro si łeś. Szcze gól nie za po pra wę mo je go
zdro wia. Pro szę, orę duj o Mi ło sier dzie Bo że nad na mi.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski,
któ re nam wy pra szasz: da ry Du cha Świę te go i po trzeb ną po -
moc w przy stą pie niu do Sa kra men tu Po ku ty, za opie kę i po -
pra wę mo je go zdro wia. Pa tro nie nasz Świę ty dzię ku ję i pro -
szę wsta wiaj się za na mi.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Pa nu Bo gu za otrzy ma -
ne ła ski przez Two je wsta wien nic two w każ dej po trze bie. Ni -
gdy się na To bie nie za wio dłam. Dzię ku ję – Two ja czci ciel -
ka.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Bo gu za do tych cza so -
we ła ski, za po wrót do zdro wia, że mo gę cho dzić. Bar dzo
pro szę o Mi ło sier dzie dla mo ich naj bliż szych, by nie opusz -
cza li nie dziel nej Mszy Św. Pro szę o świa tło Du cha Świę te go
i ła ski zgod ne z wo lą Bo żą. Świę ty nasz Pa tro nie wstaw się
do Bo ga na sze go.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, wy pra szaj po trzeb ne ła ski dla mo -
ich bli skich oraz dla pa ni Ali ny, Gra ży ny, Ur szu li, Elż bie ty 
i zdro wie dla pa ni Kry sty ny.
*  Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o upro sze -
nie u Bo ga łask, zdro wia, mi ło ści, ra do ści i po ko ju dla Ewy
w Dniu Uro dzin.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie pro szę o  po moc i ra tu nek
dla nas!
*  Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z pro szę o upro sze nie u Bo -
ga da rów Du cha Świę te go i łask, zdro wia, wia ry, mi ło ści, ra do -
ści i po ko ju dla Pio tra w Dniu Uro dzin. Sio stra Asia
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę  z ca łe go ser ca za wszyst -
kich, któ rym win ni śmy wdzięcz ność i na szą mo dli twę. Pa -
tro nie nasz Świę ty  pro szę wsta wiaj się za ni mi.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, Bo że bło go sła -
wień stwo i szczę śli wą opera cję dla Kry sty ny i wszel kie po -
trzeb ne ła ski dla le ka rzy i per so ne lu me dycz ne go. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski ja kie
nam wy pra szasz u Do bre go Bo ga. Módl się pro szę o Mi ło -
sier dzie Bo że nad na mi.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski,
któ re nam wy pra szasz asz szcze gól nie za po pra wę mo je go
zdro wia, o któ re da lej pro szę. Pro szę o świa tło Du cha Świę -
te go dla mo ich naj bliż szych – o uczest nic two w Mszach
świę tych i sa kra men tach. Po le cam Pa nią Kry się w Jej cho -
ro bie. Ko cha ny nasz Pa tro nie miej nas w swo jej opie ce.
*  O mi łość, jed ność i prze ba cze nie. Wsta wiaj się za mną do
Bo ga, by do tknął mnie i mo ich bli skich.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy -
pra szasz – za szczę śli wą po dróż cór ki i za mo je zdro wie, 
o któ re da lej pro szę. Po le cam Ci Pa nią Kry się. 
*  Pro szę o świa tło Du cha Świę te go dla mo ich naj bliż szych
i o przy stą pie nie do sa kramen tu po ku ty. Pro szę o mi ło sier -
dzie dla nich, by nie lek ce wa ży li uczest nic twa we Mszy
Świę tej. Świę ty nasz Pa tro nie wsta wiaj się za na mi.

*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc pie nięż ną i zdro -
wie. Piotr, Asia, Ania, Adam. Dzię ku ję.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pra szasz – za zdro wie i opie kę w po -
dró ży dla wnucz ki Ani. Pro szę za mo je zdro wie. Po le cam Ci
Zię cia w 51 Uro dzi ny i Sy na. Pro szę o świa tło Du cha Świę -
te go i ży cie zgod ne z przy ka za nia mi Bo ży mi i ko ściel ny mi.
Pro szę o te ła ski, któ re są zgod ne z wo lą Bo żą.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kich, któ rzy 
z mi ło ścią udzie la ją mi swych rad. Wy proś mi u Bo ga świę -
tość. Dzię ku ję za dzie ci i wnu ki i pro szę o świa tło Du cha
Świę te go i o mi ło sier dzie dla nich. Po le cam Ci wszyst kich
do bro czyń ców.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za na szych Ka pła nów.
Szcze gól nie po le cam Ci Księ dza Ar cy bi sku pa Sła wo ja Lesz -
ka Głó dzia, któ ry w tych dniach prze ży wa swój Ju bi le usz 25-
le cia Kon se kra cji bi sku piej. Pro szę dla Nie go o wszel kie po -
trzeb ne ła ski, pro szę o da ry Du cha Świę te go i zdro wie.

PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA za zmar łych

*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o ła skę ży cia
wiecz ne go dla zmar łych z ro dzi ny, ka pła nów, osób kon se -
kro wa nych i do bro czyń ców na szej pa ra fii oraz za du sze 
w czyść cu cier pią ce.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga o zba wie nie wiecz ne
dla wszyst kich zmar łych z ro dzi ny.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o ła skę ży cia
wiecz ne go dla zmar łych z ro dzi ny: mę ża, Ro dzi ców, Dziad -
ków  oboj ga stron, krew nych, przy ja ciół, do bro dzie jów.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie. pro szę o mo dli twę za świę tej pa -
mię ci Je rze go, An drze ja, Krzysz to fa, Paw ła i Ja dwi gę, Ed -
mun da i Ja ni nę.

s. Li dia

*   *   * 

Z ŻYCIA PARAFII

Poświęcenie pomnika patrona parafii pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej przez 
ks. proboszcza Jana Pępka. Boże Narodzenie 2014 r. Statua, odlew spiżowy, 

zaprojektowany przez Ryszarda Gwoździa.  
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Aniela i Zdzisław Bogdańscy 5 marca

Zofia i Franciszek Sałagan 28 marca

Zofia i Zygmunt Wurscy 1 stycznia 

Jadwiga i Marian Skowrońscy 30 stycznia

Jadwiga i Józef Roszkowscy 19 lutego

Maria i Ludwik Falkowscy 21 lutego

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: s. Amanda. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz, ks. Tyberiusz, 
ks. Wojciech, ks. Krzysztof, ks. Tadeusz, młodzież oraz zdjęcia z archiwum parafii. Okładka: Andrzej Sowiński.

Rita Emanuela Kochanowska 13.12.2015 r. 

Igor Niebieszczański 13.12.2015 r. 

Szymon Marek Banach 13.12.2015 r. 

Jan Jakub Kardasz 13.12.2015 r. 

Zuzanna Alina Kitowska 25.12.2015 r. 

Dawid Krieger 25.12.2015 r. 

Wojciech Witold Płotycia 25.12.2015 r. 

Hanna Kolecka 10.01.2016 r. 

Nikola Maja Wszelaka 10.01.2016 r. 

Krzysztof Kunda 10.01.2016 r. 

Hanna Julia Strobel 10.01.2016 r. 

Leon Michał Szcześniak 17.01.2016 r. 

Marianna Kowalczuk 30.01.2016 r. 

Hanna Julia Siedlecka 06.02.2016 r. 

Halina Maja Sołomin 14.02.2016 r. 

Filip Ryszard Szczuka 14.02.2016 r. 

Jan Mateusz Szyca 14.02.2016 r. 

Amelia Banaszak 28.02.2016 r. 

Maciej Krzysztof Chmielewski 28.02.2016 r. 

Adam Karol Garbowski 28.02.2016 r. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZ 65-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Helena i Franciszek Ukleja 6 stycznia

Śp. Leszek Uzdrowski, lat 60 
Śp. Janina Skałuba, lat 81 
Śp. Helena Nowicka, lat 84 
Śp. Agnieszka Gościnna, lat 85 
Śp. Janusz Pfeiffer, lat 55 
Śp. Anna Ornat, lat 80 
Śp. Jerzy Zimoch, lat 55 
Śp. Czesław Jaroszek, lat 95 
Śp. Maria Jung, lat 73 
Śp. Zygmunt Wielgórski, lat 84 
Śp. Eugeniusz Spich, lat 80 
Śp. Kazimiera Głogowska, lat 69 
Śp. Kazimierz Grzesiuk, lat 84 
Śp. Krystyna Piśk, lat 74 
Śp. Teresa Markowska, lat 83 
Śp. Jan Rudak, lat 76 
Śp. Sergiusz Skubiszewski, lat 79 
Śp. Gertruda Lademan, lat 92 
Śp. Mieczysław Brzeziński, lat 81 
Śp. Władysława Wojtczak, lat 69 
Śp. Krzysztof Zakszewski, lat 58 
Śp. Irena Denkowska, lat 89 
Śp. Teresa Majkowska, lat 77 
Śp. Edward Szczepocki, lat 63 
Śp. Mirosława Dobrowolska, lat 87 
Śp. Anna Żynda, lat 78 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Dawid Suprynowicz i Katarzyna Korbolewska
19.12.2015 r. 

Ryszard Stefan Banach i Małgorzata Rybicka 
02.01.2016 r. 

Adam Bartłomiej Siedlecki i Alina Lipska
06.02.2016 r.
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Wszystkim Czytelnikom „Głosu Brata”
w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 
w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia 
z okazji Świąt Wielkanocnych 2016 roku
życzymy potrzebnych łask Bożych od Chrystusa Zmatwychwstałego

oraz radości i wdzięczności Bogu 
za wielkie rzeczy, które uczynił dla naszej
Ojczyzny, naszych Rodzin i nas samych.
Niech woda święcona z domowych kropielnic
przypomina nam o Opatrzności Bożej.

Redakcja 

PRACE BUDOWLANE

Nowy rok rozpoczęliśmy od intensywnych prac we wnętrzu naszej świątyni. Tym razem zajęliśmy się położeniem kilku kilomentrów kabla do nowego
oświetlenia, instalacji alarmowej oraz uzupełniliśmy okablowanie do realizacji ostatniego etapu nagłośnienia. 


