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Przed na mi Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Czas wy ci -
sze nia, ro dzin nych spo tkań i oso bi stej re flek sji.
Chciał bym za pro po no wać, aby w tym cza sie się gnąć
po naj now szy nu mer Gło su Bra ta. Jak za wsze Re dak -
cja pod okiem ks. Krzysz to fa przy go to wa ła wie le cie -
ka wych ar ty ku łów do ty czą cych ży cia ko ścio ła i na -
szej pa ra fii. Bar dzo im za to dzię ku ję. 

Z dniem Bo że go Na ro dze nia wią że się 
w tym ro ku spe cjal na oko licz ność. Sto lat te mu, wła -
śnie w ten dzień na ro dził się dla nie ba nasz pa tron
Św. Brat Al bert, opie kun nę dza rzy i wy dzie dzi czo -
nych – „Brat na sze go Bo ga”, jak traf nie okre ślił go
św. Jan Pa weł II. Set na rocz ni ca śmier ci sta no wi do -
sko na łą oka zję, by przy bli żyć wszyst kim tę nie zwy -
kłą po stać. Na proś bę Epi sko pa tu Sejm Rzecz po spo -
li tej Pol skiej ogło sił rok 2016/2017 Ro kiem Św. Bra -
ta Al ber ta. To wiel ki dar, któ ry w na szej Wspól no cie
Pa ra fial nej chce my pięk nie za go spo da ro wać. Szcze -
gó ło wy plan po da my nie ba wem.

A na czas bo żo na ro dze nio wej ra do ści ży czy -
my wszyst kim ob fi to ści Bo żej ła ski.

Z uśmie chem, życz li wo ścią i mo dli twą
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

18 IX – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi za pro si ła na wie czor ną Mszę św. oraz na
ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu po łą czo ną z mo dli twą wsta wien ni czą.
20 IX – Wspól no ta św. Mi cha ła od ma wia ła no wen nę przed świę tem Ar cha -
nio łów Mi cha ła, Ga brie la i Ra fa ła. 
24 IX – roz po czę li śmy ko lej ny rok pra cy z naj młod szy mi na za ję ciach „Spo -
tka nia z Bi blią dla przed szko la ków”.
24-25 IX – od by ła się XXXII Ogól no pol ska Piel grzym ka Mał żeństw i Ro dzin
na Ja sną Gó rę. W na szej pa ra fii pod czas każ dej Mszy św. by ła moż li wość od -
no wie nia mał żeń skich ślu bów.
7-10 X – od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do Wil na oraz Trok.
28 IX – Wspól no ta św. Mi cha ła Ar cha nio ła mo dli ła się w pa ra fii pw. św. Mi -
cha ła w So po cie z oka zji świę ta Ar cha nio łów.
1 X – roz po czę li śmy mie sięcz ną mo dli twę ró żań co wą.
2 X – w za kry stii od by ło się spo tka nie chłop ców, któ rzy chcą być mi ni stran -
ta mi.
2 X – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co ne ró żań ce dzie ci, któ -
re przy go to wu ją się do I Ko mu nii św.
2 X – mło dzież aka de mic ka roz po czę ła Mszą św. ko lej ny rok dzia łal no ści
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”.
3 X –  w sal ce na ple ba nii od by ła się pierw sza po wa ka cyj na pró ba chó rzy stów
i no wych człon ków.
7 X – dzie ci, któ re chcą le piej po zna wać Pi smo Świę te, roz po czę ły za ję cia na
Dzie cię cym Uni wer sy te cie Bi blij nym.
9 X – ob cho dzi li śmy dzień re flek sji nad dzie łem, któ re go do ko nał w cza sie
swo je go pon ty fi ka tu św. Jan Pa weł II. Ha słem te go rocz ne go Dnia Pa pie skie -
go jest za wo ła nie „Jan Pa weł II – Bądź cie świad ka mi mi ło sier dzia”. Przy wyj -
ściu z ko ścio ła skła da li śmy ofia rę na sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży przy zna -
wa ne przez Fun da cję „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”.
12 X – po prze rwie wa ka cyj nej od by ło się spo tka nie Klu bu Se nio ra.
16 X – pa ra fia św. Jó ze fa za pro si ła wier nych na co mie sięcz ne spo tka nia pt.
„Wie czór ła ski”, któ re swo im pro gra mem obej mu ją for ma cję (ka te che za ke -
ryg ma tycz na) oraz mo dli twę (mo dli twa Sło wem Bo żym wraz z ad o ra cją Naj -
święt sze go Sa kra men tu i mo dli twą uwiel bie nia). 
29 X – mło dzież klas 5 SP-2 gim. spo tka ła się w gru pie „Young Cor dis” (Mło -
de Ser ca).
31 X – w Sank tu arium MB Fa tim skiej na Ża bian ce od był się wie czór mo dli -
tew ny „Ho ly Wins – Świę ty zwy cię ża” pod ha słem „Wyjdź z gro bu”, bę dą cy al -
ter na ty wą dla hal lo we en.
2 XI – Dzień Za dusz ny. Wie czor na Msza św. po łą czo na by ła z nie szpo ra mi za
zmar łych.
3 XI – przez ca ły ty dzień od ma wia li śmy ró ża niec za zmar łych po łą czo ny 
z wspo min ka mi.
4-6 XI – od by ły się re ko lek cje „No we Ży cie” or ga ni zo wa ne przez Wspól no tę
Je zu so wej Ło dzi oraz Gdań ską Szko łą No wej Ewan ge li za cji. 
8 XI – po świę ce nie ksią że czek dzie ciom przy go to wu ją cym się do pierw szej
Ko mu nii św.
13 XI – w na szej świą ty ni, któ ra by ła ko ścio łem sta cyj nym, na stą pi ło za koń -
cze nie Ro ku Mi ło sier dzia pod czas Mszy św. o godz. 18.00. 
19 XI – kon cert uwiel bie nia na za koń cze nie Ro ku Mi ło sier dzia w wy ko na niu
ze spo łu „Whi te So ul wraz z Przy ja ciół mi”
20 XI – w Uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech świa ta pod czas Mszy św. 
o godz. 8.00 od mó wi li śmy Ju bi le uszo wy Akt Przy ję cia Je zu sa Chry stu sa za
Kró la i Pa na.
• Pod czas Eu cha ry stii o godz. 15.00 mo dli li śmy się za po nad 140 pa ra fian,
któ rych w ostat nim ro ku od pro wa dzi li śmy do wiecz no ści.
• Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi za pro si ła na Mszę św. o godz. 18.00, a po jej za -
koń cze niu na ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu po łą czo ną z mo dli twą
wsta wien ni czą.
21 XI – pod czas uro czy stej Mszy św. kon ce le bro wa nej mo dli li śmy się w in -
ten cji zmar łych księ ży, któ rzy pra co wa li bądź po cho dzi li z na sze go de ka na tu.
26 XI – o godz. 17.30 roz po czę li śmy czas Ad wen tu na bo żeń stwem zwa nym
LUCENARIUM. Pod czas nie szpo rów po łą czo nych z uro czy stym śpie wem za -
pa li li śmy pierw szą świe cę na wień cu ad wen to wym. 
26 XI – Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła zor ga ni zo wa ła tra dy cyj ną za ba wę
an drzej ko wą dla pa ra fian w go ścin nym Gim na zjum nr 21.
27 XI – Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej ofi cjal nie za in au gu ro wa ła na te re nie
na szej pa ra fii sprze daż świec w ra mach Wi gi lij ne go Dzie ła Po mo cy Dzie ciom.
Przed ko ścio łem od był się kier masz prac wy ko na nych przez oso by nie peł no -
spraw ne oraz moż na by ło już na być świe ce Ca ri ta su.
3 XII – pa ra fia nie uczest ni czy li w ob cho dach 25-le cia po wsta nia Ra dia
Ma ry ja. 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 
Odszedł ks. Bronisław Izdeberski

Ksiądz Bro ni sław Alek san der Iz de ber ski
uro dził się 3 wrze śnia 1960 r. w Gdań sku, 
w ro dzi nie Mi ko ła ja i Ja dwi gi, gdzie wy cho -
wy wał się wraz z trój ką ro dzeń stwa w at -
mos fe rze praw dzi wej i głę bo kiej po boż no -
ści. W 1981 ro ku zo stał przy ję ty do Gdań -
skie go Se mi na rium Du chow ne go w Gdań -
sku -Oli wie, w któ rym od był stu dia fi lo zo -
ficz no -teo lo gicz ne, za koń czo ne obro ną pra -
cy ma gi ster skiej.

Świę ce nia ka płań skie otrzy mał 4 czerw ca 1988 r. z rąk Księ dza
Bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go i zo stał skie ro wa ny do na szej pa ra fii
(1988 -1993). Na stęp nie pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fiach: pw. Pod wyż -
sze nia Krzy ża Świę te go w Gdań sku -Cheł mie (1993-2001), pw. św. Woj cie -
cha w Gdań sku -Świę tym Woj cie chu (2001-2009), pw. Naj święt sze go Ser ca
Je zu so we go w Gdań sku -Wrzesz czu (2009-2016).

Ksiądz Bro ni sław Iz de ber ski zmarł na gle 28 paź dzier ni ka 2016
r. w Świę to Świę tych Apo sto łów Szy mo na i Ju dy Ta de usza, w 57. ro ku ży -
cia i 29. ro ku ka płań stwa. Za wsze po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko bar dzo
po god ny i głę bo ko wie rzą cy ka płan. Ce cho wa ła go po ko ra, ra dość, po świę -
ce nie i od da nie. Po sia dał wiel kie do świad cze nie i wy czu cie pa sto ral ne, któ -
rym dzie lił się chęt nie ze współ pra cu ją cy mi z nim ka pła na mi. Mi mo że
przez wie le lat dźwi gał krzyż cho ro by zwią za ny ze znacz ną utra tą wzro ku,
po zo sta wał uśmiech nię ty i pe łen na dziei. Był bar dzo ce nio nym spo wied ni -
kiem. Sta rał się za wsze po móc, wy słu chać i roz trop nie po ra dzić. Z wiel kim
za an ga żo wa niem przez wie le lat przy go to wy wał do ro słych do sa kra men -
tów świę tych.

Uro czy sto ści po grze bo we pod prze wod nic twem Księ dza Bi -
sku pa od by ły się w śro dę 2 li sto pa da br. o 11.30, we Wspo mnie nie Wszyst -
kich Wier nych Zmar łych, w Ko le gia cie Gdań skiej pw. Naj święt sze go Ser -
ca Je zu so we go w Gdań sku -Wrzesz czu. Po Mszy Świę tej na stą pił po chó -
wek na cmen ta rzu Sre brzy sko.
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Z ŻYCIA PARAFII

Rzecz o Adwencie
Ła ciń skie sło wo ad ven tus jest tłu ma cze -
niem grec kie go epi fa ne ia i pa ru sia. W sta ro -
żyt nym Rzy mie ter mi nem tym ozna cza no
ocze ki wa nie na przy jazd dy gni ta rza pań -
stwo we go po ob ję ciu urzę du. W ję zy ku re li -
gij nym ad ven tus zna czy ło co rocz ne przy -
cho dze nie bó stwa do świą ty ni. Chrze ści jań -
stwo prze ję ło ten ter min, na zy wa jąc nim
czas przy go to wa nia na przyj ście Chry stu sa.
To przyj ście moż na ro zu mieć dwo ja ko. Po
pierw sze: w wy mia rze hi sto rycz nym, kie dy
to wspo mi na my Je go Wcie le nie przed dwo -
ma ty sią ca mi lat. Po dru gie: w wy mia rze
escha to lo gicz nym, kie dy mó wi my o przy go -
to wa niu na po wtór ne Je go przyj ście. Po dział
ów wi docz ny jest w li tur gii cza su Ad wen tu,
choć wy stę pu je on w od wrot nej ko lej no ści.
W pierw szej czę ści (trwa ją cej od po cząt ku
Ad wen tu, czy li od nie dzie li na stę pu ją cej po
Nie dzie li Chry stu sa Kró la do 16 grud nia),
za rów no w tek stach mo dlitw, jak i tek stach
bi blij nych, do mi nu je te mat ocze ki wa nia na
po wtór ne przyj ścia Je zu sa Chry stu sa na
koń cu cza sów. Dru ga część (trwa ją ca od 17
grud nia do I Nie szpo rów Bo że go Na ro dze -
nia) sku pia uwa gę na na ro dzi nach Je zu sa.
Po dział Ad wen tu pod kre śla ją nam tak że 
(i to bar dzo wy raź nie) pie śni na ten czas.
Nie ste ty ich wła ści wy do bór w na szych ko -
ścio łach po zo sta wia wie le do ży cze nia…

Pierw sza hi sto rycz na wzmian ka 
o spe cjal nym cza sie przy go to wu ją cym do
ob cho dów ta jem ni cy Wcie le nia i Ob ja wie -
nia Pań skie go po cho dzi z IV wie ku i to z li tur gii wca le nie rzym -
skiej, lecz ga lij skiej. Od te go cza su Ad went prze cho dził róż ne eta -
py: był po nad sze ścio ty go dnio wym cza sem, w któ rym po szczo no
trzy ra zy w ty go dniu, póź niej pró bo wa no upodob nić go do Wiel kie -
go Po stu, roz cią ga jąc na okres czter dzie stu dni (w nie któ rych za ko -
nach roz po czy nał się on 30 paź dzier ni ka lub na wet 14 lub 24 wrze -
śnia). Do pie ro od V wie ku, w związ ku z upo wszech nie niem się da -
ty Bo że go Na ro dze nia (na 25 grud nia), stał się Ad went okre sem
przy go to wa nia do tej wła śnie uro czy sto ści. Do dat ko wo bar dzo du -
ży ak cent kła dzio no wte dy na przy go to wa nie do po wtór ne go przyj -
ścia Chry stu sa. W związ ku z tym Ad went przy brał for mę po ku ty.
Stąd fio le to wy ko lor szat li tur gicz nych, jak i brak hym nu Chwa ła na
wy so ko ści Bo gu, co prze ję ła póź niej tak że li tur gia rzym ska.

W dniu dzi siej szym po strze ga nie Ad wen tu ma cha rak ter
ra do sne go ocze ki wa nia. I to w po dwój nym zna cze niu: cze ka my za -
rów no na ob cho dy uro czy sto ści na ro dze nia Je zu sa Chry stu sa, jak
i na Je go po wtór ne przyj ście. I tak na przy kład Chwa ła opusz cza
się nie z te go sa me go po wo du co w Wiel kim Po ście, ale dla te go,
aby aniel ski hymn w noc Bo że go Na ro dze nia był za śpie wa ny jak -
by na no wo. Ko ściół w ten spo sób chce wy ra zić swo ją ra dość ze
spo tka nia z Chry stu sem w ta jem ni cy Je go na ro dze nia. W tym miej -
scu na le ża ło by za sta no wić się nad za sad no ścią wy ko ny wa nia te go
śpie wu pod czas Mszy ro rat nich… A fio le to wy ko lor szat li tur gicz -
nych - czyż nie przy po mi na ko lo ru nie ba przed wscho dem słoń ca?
Nie ma też żad nych prze ciw wska zań, aby oł ta rze przy ozda biać
kwia ta mi.

W okre sie Ad wen tu na sze my śli czę sto zwra ca ją się ku
tej, któ ra przy ję ła od wiecz ne Sło wo do swo je go ło na i oto czy ła Je
mat czy ną opie ką. Ku czci Ma ryi w Ad wen cie spra wu je się tzw.

Msze ro rat nie („ro ra ty” – sło wo
po cho dzą ce od pierw sze go sło wa
ła ciń skiej pie śni ad wen to wej Ro -
ra te ca eli – Zro ście nie bio sa).
Msze te spra wu je się (w sza tach
ko lo ru bia łe go) za zwy czaj w po -
ran nych go dzi nach, by w ten spo -
sób pod kre ślić go to wość na spo -
tka nie z mo gą cym przyjść w każ -
dej chwi li Pa nem. Mszy ta kiej to -
wa rzy szą pięk ne zwy cza je. Choć -
by ta ki jak za pa la nie w po bli żu oł -
ta rza świe cy zwa nej ro rat ką, sym -
bo li zu ją cej Naj święt szą Ma ry ję
Pan nę ja ko Ju trzen kę przed przyj -
ściem Słoń ca – Je zu sa Chry stu sa.
Do daj my jesz cze, że w ostat niej
fa zie Ad wen tu (od 17 do 24 grud -
nia), za cho wu jąc tra dy cyj ny cha -
rak ter Mszy wo tyw nej o Mat ce
Bo żej oraz bia ły ko lor szat, uży wa
się for mu la rzy prze wi dzia nych na
te dni w Msza le, po nie waż ma ją
one wy raź nie cha rak ter ma ryj ny.

Gdy cho dzi o in ne zwy cza je,
co raz czę ściej w na szych ko ścio -
łach po ja wia ją się wień ce ad wen -
to we. Umiesz cza nie te go zie lo ne -
go krę gu z czte re ma świe ca mi
swo je źró dło ma w Ko ście le pro -
te stanc kim. Sym bo li ka ele men -
tów tej de ko ra cji wska zu je na
świa tło (świe ce), na dzie ję i ży cie

(zie leń), nie skoń czo ne go Bo ga (okrąg). Za pa la nie co nie dzie lę ko -
lej nej świe cy wska zu je na prze mi ja nie cza su i zbli ża ją ce się spo tka -
nie z przy cho dzą cym Chry stu sem.

Trwa jąc w tym nie zwy kłym cza sie przy go to wań, war to za -
głę bić się w tre ści, któ re po da je nam w tych dniach Ko ściół.
Przede wszyst kim w tek sty li tur gicz ne – za rów no w czy ta nia bi blij -
ne, jak i w mo dli twy mszal ne. Niech prze bo ga ty świat sym bo li
obec nych w Ad wen cie po mo że rów nież nam od kryć zna cze nie
tych tre ści i przy go to wu je nas do prze ży wa nia ci szy Bo żo na ro dze -
nio wej no cy. Tak nie wie le trze ba, aby te ad wen to we prze sła nia zo -
sta ły za głu szo ne przez czy sto ko mer cyj ny wy miar przy go to wań do
świąt. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz 

BIBLIOGRAFIA:
Sor bo ni S., Ad went, prze ży wa nie i świę to wa nie chrze ści jań skiej na -
dziei, Kra ków 2001
Bu rza wa S., Ad went, Kra ków 1994
Na dol ski B., Li tur gi ka, t.II, Pal lot ti num, Po znań 1991
Kon gre ga cja ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów, Dy rek -
to rium o po boż no ści lu do wej i li tur gii, Pal lot ti num 2003
Kow nac ki J. (red.) Ka len darz li tur gicz ny Ar chi die ce zji Gdań skiej,
Gdańsk 2003 

Za chę ca my do za po zna nia się z ca łym ar ty ku łem za miesz -
czo nym na pa ra fial nej stro nie in ter ne to wej: 
http://www.bra tal bert.com.pl/ak tu al no sci/swiat/19944/rzecz -o -
-ad wen cie



GŁOS BRATA NR 4(70)2016 5

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Uroczystoœæ
Chrystusa
Króla
Wszechœwiata

20 li sto pa da ob cho dzi li śmy Uro czy stość Je zu sa Chry stu sa
Kró la Wszech świa ta, któ ra za koń czy ła rok li tur gicz ny od -
zwier cie dla ją cy naj waż niej sze zda rze nia w dzie jach zba wie -
nia. Te go dnia do ko na li śmy w na szej świą ty ni Uro czy ste go
Ak tu Przy ję cia Chry stu sa za Kró la i Pa na. Pro kla ma cję Ju bi -
le uszo we go Ak tu po prze dzi ła no wen na. 

W Pol sce pierw szy Akt In tro ni za cji Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa zo stał do ko na ny przez Pry ma sa Pol ski
kard. Ed mun da Dal bo ra na Ja snej Gó rze w 1920 r., w przed -
dzień Cu du nad Wi słą. Rok póź niej akt ten zo stał od no wio -
ny w Kra ko wie w ba zy li ce Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
z udzia łem ca łe go Epi sko pa tu Pol ski wraz z po nad stu ty -
sięcz ną rze szą wier nych.

11 grud nia 1925 r., na za koń cze nie Ro ku Ju bi le -
uszo we go, pa pież Pius XI en cy kli ką „Qu as Pri mas” wpro wa -
dził do ka len da rza li tur gicz ne go Uro czy stość Chry stu sa
Kró la. Uro czy stość ta mia ła w swo im cha rak te rze prze ciw -
sta wić się ów cze snym sil nym ten den cjom ate istycz nym i la -
ic kim, wska zy wa ła na Chry stu sa ja ko Kró la, ma ją ce go wła -
dzę nad czło wie kiem i ca łym świa tem.

28 paź dzier ni ka 1951 r. trze ci raz w Pol sce za wie -
rze nia Na ro du Pol skie go Naj święt sze mu Ser cu Je zu so we -
mu do ko nał Pry mas Ty siąc le cia, abp Ste fan Wy szyń ski. 
W świę to Chry stu sa Kró la uro czy sty Akt In tro ni za cji do ko -
na ny zo stał we wszyst kich ka te drach i ko ścio łach pa ra fial -
nych. W spe cjal nym orę dziu Epi sko pat pod kre ślał je go zna -
cze nie, tłu ma cząc: „przez to uro czy ste po świę ce nie Na ro du
wy ra ża my nie złom ną wo lę, by wszyst kie dzie dzi ny ży cia na -
sze go, za rów no pry wat ne, jak i pu blicz ne, by ły urzą dzo ne
we dług za sad Je zu sa Chry stu sa”.  25 lat póź niej, w 1976 r.,
w ostat nią nie dzie lę ro ku ko ściel ne go, w ko ścio łach po no -
wio no akt od da nia Na ro du Ser cu Pa na Je zu sa.

W obec nym ro ku, w Uro czy stość Chry stu sa Kró la
Wszech świa ta, Ju bi le uszo we go Ak tu do ko na li śmy we
wszyst kich ko ścio łach w Pol sce. 

Uro czy stość Ak tu Przy ję cia Je zu sa za Kró la i Pa na
roz po czę ła się w so bo tę 19 li sto pa da o godz. 10.00 w Kra ko -
wie -Ła giew ni kach. To zwień cze nie Nad zwy czaj ne go Ro ku
Mi ło sier dzia oraz Ju bi le uszu 1050. rocz ni cy Chrztu Pol ski.
Jej kul mi na cyj nym punk tem by ła li tur gia Mszy św. o godz.
12.00. Ju bi le uszo wy Akt zo stał pro kla mo wa ny przed Pa nem
Je zu sem wy sta wio nym w Naj święt szym Sa kra men cie.

– Ju bi le uszo wy Akt jest na de wszyst ko ak tem wia -
ry, któ ry po twier dza wy bór Chry stu sa i ob li gu je nas do ży -
cia na mia rę za war te go z Nim przy mie rza – pod kre śla li bi -
sku pi w li ście pa ster skim, za chę ca ją cym do przy go to wa nia
du cho we go do te go wy da rze nia. Do da ją, że w pro kla ma cji
Ak tu nie cho dzi tyl ko o wy raz ze wnętrz ny, ale „po sta wę głę -
bo ko we wnętrz ną, du cho wą, któ ra ma swo je kon se kwen cje
w ży ciu i pro mie niu je na wszyst kie sfe ry ży cia, na in nych lu -
dzi i owo cu je w spo łe czeń stwie”.

–  Zo staw cie „ka na pę” i rusz cie w dro gę, za bie ra jąc
z so bą ca ły en tu zjazm wia ry, po nie waż re ali za cja dzie ła in -
tro ni za cji, czy li wy wyż sze nia Je zu sa w na szym ży ciu oso bi -
stym, ro dzin nym, ko ściel nym i na ro do wym nie bę dzie
czymś ła twym – pi sa li bi sku pi do wier nych. 

Ko ściół na ucza, że Je zus otrzy mał god ność kró lew -
ską od Oj ca, Bo ga Wszech mo gą ce go, Stwo rzy cie la nie ba 
i zie mi, a czło wiek nic tu do dać ani ująć nie jest w sta nie. 

Przez Akt In tro ni za cyj ny przyj mu je my i uzna je my
nad so bą kró lew ską wła dzę Je zu sa, wy zna je my ją wo bec in -
nych oraz chce my ją po twier dzać ca łym ży ciem. Treść Ak tu
trze ba do brze po znać, w ser cu roz wa żyć, ma ona być „jak
moc ne ude rze nie w dzwon, by śmy się obu dzi li i z ra do ścią
pod ję li trud ne za da nie, prze ko na ni o je go nie odzow no ści”.

za: www.episkopat.pl
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W Ro ku Świę tym Mi ło sier dzia pa pież Fran ci szek ogło sił ko -
lej nych świę tych i bło go sła wio nych. Wszy scy Oni ma ją
ogrom ną war tość dla Ko ścio ła, jed nak sku pię się tyl ko na
dwóch waż nych po sta ciach, zna nych i ce nio nych w Pol sce.
Jest to św. Mat ka Te re sa z Kal ku ty, któ ra po świę ci ła swo je
ży cie po ma ga jąc ubo gim w In diach i bł. ks. Wła dy sław Bu -
ko wiń ski – wię zień so wiec kich ła grów i bo ha ter ski apo stoł
ze słań ców do Ka zach sta nu.

„Anioł ubo gich”
19 lat po śmier ci Mat ki Te re sy z Kal ku ty pa pież Fran ci szek
na pla cu Świę te go Pio tra w Wa ty ka nie, 4 wrze śnia, pod czas
uro czy stej Eu cha ry stii, ofi cjal nie ogło sił, że bł. Mat ka Te re -
sa zo sta ła uzna na świę tą. By ło to moż li we przez cu dow ne
uzdro wie nie Bra zy lij czy ka z wi ru so we go za pa le nia mó zgu
po tym, jak mo dlił się do Mat ki Te re sy.

Pro ces be aty fi ka cyj ny Mat ki Te re sy był prze pro wa -
dzo ny w cza sie trwa nia pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II. Oj ciec
Świę ty pod czas uro czy sto ści be aty fi ka cyj nych w Rzy mie 
w 2003 r. po wie dział: „By ła da rem dla Ko ścio ła i świa ta”.
Mat ka Te re sa zo sta wi ła po so bie wie le dzieł, w tym tak że
ślad w Rzy mie – wraz z Ja nem Paw łem II, z któ rym łą czy ła
ją głę bo ka przy jaźń, za ło ży li w 1988 r. przy tu łek dla bez dom -
nych „Dar Ma ryi”. 

Uro czy sto ści ka no ni za cyj ne na pla cu św. Pio tra 
w Rzy mie zgro ma dzi ły czci cie li Mat ki Te re sy oraz wo lon ta -
riu szy i pra cow ni ków dzieł mi ło sier dzia, dla któ rych ka no ni -
za cja za ło ży ciel ki Mi sjo na rek Mi ło ści by ła kul mi na cyj nym
punk tem ich Ju bi le uszu. 

Pa pież Fran ci szek w swo jej ho mi lii po wie dział:
„Niech Mat ka Te re sa z Kal ku ty bę dzie wzo rem dla ca łe go
świa ta wo lon ta ria tu. Niech ta nie stru dzo na słu żeb ni ca mi ło -
sier dzia po ma ga nam zro zu mieć co raz bar dziej, że na szym
je dy nym kry te rium dzia ła nia ma być bez in te re sow na mi -
łość, wol na od wszel kiej ide olo gii i od wszel kich ogra ni czeń,
skie ro wa na do wszyst kich nie za leż nie od ję zy ka, kul tu ry, ra -
sy czy re li gii”.

Pa pież pod kre ślił, że dla mi ło sier dzia nie ma al ter -
na ty wy. Ci, któ rzy słu żą bra ciom, są ludź mi mi łu ją cy mi Bo -
ga, na wet gdy by o tym nie wie dzie li: „I każ dy z nas mo że po -
wie dzieć: «Tak jak Pan wy szedł mi na spo tka nie i po chy lił
się na de mną w chwi li po trze by, po dob nie i ja wy cho dzę na
spo tka nie z Nim i po chy lam się nad ty mi, któ rzy utra ci li wia -
rę i ży ją tak, jak by Bo ga nie by ło, nad mło dy mi po zba wio ny -
mi war to ści i ide ałów, nad ro dzi na mi prze ży wa ją cy mi kry zy -
sy, nad cho ry mi i więź nia mi, uchodź ca mi i imi gran ta mi, nad
sła by mi i bez bron ny mi na cie le i na du chu, nad nie let ni mi
po zo sta wio ny mi so bie sa mym, a tak że nad oso ba mi star szy -
mi opusz czo ny mi w sa mot no ści». Wszę dzie, gdzie ktoś wy -
cią ga rę kę, pro sząc, by po móc mu po wstać, tam po win na
być na sza obec ność i obec ność Ko ścio ła, któ ra wspie ra i da -
je na dzie ję. A czy niąc to sta le ma my pa mię tać o rę ce, któ rą
do mnie wy cią gnął Pan, kie dy ja le ża łem na zie mi”.

W tym kon tek ście Pa pież wska zał wo lon ta riu szom
przy kład Mat ki Te re sy z Kal ku ty. To ona dla po trze bu ją -
cych cał ko wi cie od da ła się Chry stu so wi: „Mat ka Te re sa

przez ca łe swo je ży cie by ła hoj ną sza far ką Bo że go mi ło sier -
dzia, sta jąc się dys po zy cyj ną dla wszyst kich po przez przy ję -
cie i obro nę ży cia ludz kie go, za rów no nie na ro dzo ne go, jak 
i opusz czo ne go i od rzu co ne go. Za an ga żo wa ła się w obro nę
ży cia, nie ustan nie gło sząc, że «ten, kto się jesz cze nie na ro -
dził jest naj słab szym, naj mniej szym, naj bied niej szym». Po -
chy la ła się nad oso ba mi ko na ją cy mi, po rzu co ny mi, by umar -
li na po bo czu dro gi, uzna jąc god ność, ja ką ob da rzył je Bóg;
mó wi ła moż nym zie mi, aby uzna li swo je wi ny w ob li czu
prze stępstw ubó stwa, któ re sa mi stwo rzy li. Mi ło sier dzie by -
ło dla niej so lą, na da ją cą smak każ de mu z jej dzieł oraz świa -
tłem roz ja śnia ją cym ciem no ści tych, któ rzy nie mie li na wet
łez, aby opła ki wać swo je ubó stwo i cier pie nie. Jej mi sja na
obrze żach miast i na pe ry fe riach eg zy sten cjal nych po zo sta -
je do dzi siaj wy mow nym świa dec twem bli sko ści Bo ga wo -
bec naj uboż szych z ubo gich” – po wie dział Oj ciec Świę ty. 

Mat ka Te re sa by ła wie lo krot nie kry ty ko wa na i zda -
rza ło się, że źle oce nia no jej dzia łal ność. W ży ciu cier pia ła
nie tyl ko fi zycz nie, ale do świad cza ła wie lu cier pień du cho -
wych. Nie by ła jed nak ni gdy agre syw na. Do swo ich sióstr
ma wia ła: „Spo sób, w ja ki spo glą dasz na lu dzi, spo sób, w ja -
ki się do lu dzi uśmie chasz, spo sób, w ja ki ich do ty kasz, po -
ka zu je im, czy ich ko chasz. Nie ma więk szej si ły, jak si ła
czu ło ści”. 

Mat ka Te re sa uzna ła abor cję za „naj więk sze go
nisz czy cie la po ko ju na świe cie”. Py ta na o sens cier pie nia od -
po wia da ła, że nie za sta na wia się na tym, tyl ko wi dząc je, pró -
bu je po móc. To, co u niej by ło wy ra zi ste, to kon tem pla cyj na
re flek sja oraz mi łość bliź nie go.

Na po cząt ku lat 70. Mat ka Te re sa sta ła się zna na na
ca łym świe cie. Zo sta ła uho no ro wa na wie lo ma na gro da mi 
i od zna cze nia mi kra jo wy mi i mię dzy na ro do wy mi, w tym
pre sti żo wą Po ko jo wą Na gro dą No bla w 1979 r. 

Za ło żo ne przez nią Zgro ma dze nie Sióstr Mi sjo na -
rek Mi ło ści z In dii po wę dro wa ło na ca ły świat, gdzie za kła -
da ło sie ro ciń ce i ho spi cja. Jej wy cho wan ki dzia ła ją w kil ku
pol skich mia stach. Po wsta ła tak że mę ska ga łąź zgro ma dze -
nia – Bra cia Mi sjo na rze Mi ło ści.

*   *   *

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Nowi Œwiêci w Roku Mi³osierdzia
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Apo stoł Ka zach sta nu
W grud niu 2015 ro ku Kon gre ga cja Spraw Ka no ni za cyj nych
uzna ła cud za wsta wien nic twem ks. Wła dy sła wa Bu ko wiń -
skie go. Na tych mia sto we i trwa łe uzdro wie nie pol skie go ka -
pła na ze skut ków wy le wu sta ło się cu dem ko niecz nym do
ogło sze nia bło go sła wio nym ks. Wła dy sła wa. Cud zda rzył
się w czerw cu 2008 ro ku w se mi na rium w Ka ra gan dzie. Do -
ty czy on pol skie go księ dza, ks. Ma riu sza Ko wal skie go, 
u któ re go stwier dzo no wy lew. Le ka rze twier dzi li, że naj -
praw do po dob niej nie prze ży je dwóch -trzech dni.

Sio stry kar me li tan ki z klasz to ru w Ka ra gan dzie 
i księ ża, któ rzy w tym cza sie przy by li do se mi na rium z ca łe -
go Ka zach sta nu na re ko lek cje, roz po czę li no wen nę przez
wsta wien nic two ks. Bu ko wiń skie go o uzdro wie nie ks. Ma -
riu sza. Bi skup po moc ni czy Ata na zy Schne ider udał się do
szpi ta la i udzie lił księ dzu na masz cze nia cho rych. Oprócz sa -
kra men tów, wziął ze so bą ko ści – dziś mo że my po wie dzieć
re li kwie – księ dza Bu ko wiń skie go, któ re zo sta wił w izo lat ce
przy cho rym ka pła nie – re la cjo nu je ks. An drzej Scą ber, któ -
ry ba dał spra wę cu du w pro ce sie be aty fi ka cyj nym ks. Wła -
dy sła wa Bu ko wiń skie go.

Kie dy ra no przy szła do cho re go księ dza pie lę gniar -
ka i za sta ła go przy tom ne go, we zwa ła le ka rzy, któ rzy za czę -
li ba da nia spraw dza ją ce je go stan zdro wia. Jesz cze przez ty -
dzień prze by wał w szpi ta lu na ob ser wa cji, ale już nie po trze -
bo wał żad nej in ter wen cji le kar skiej. „Uzdro wie nie by ło na -
tych mia sto we i trwa łe. Póź niej sze ba da nia to mo gra fem
kom pu te ro wym gło wy po twier dzi ły, że nie ma żad ne go śla -
du prze by te go wy le wu krwi do mó zgu” – mó wi ks. Scą ber.

*   *   *

Wła dy sław Bu ko wiń ski uro dził się 22 grud nia 1904 r. w Ber -
dy czo wie, w po boż nej ro dzi nie Cy pria na Jó ze fa Bu ko wiń -
skie go, z wy kształ ce nia agro no ma i dy rek to ra cu krow ni,
oraz Ja dwi gi Sci pio del Cam po, po cho dzą cej ze spo lsz czo nej
ro dzi ny wło skiej. Dzie ciń stwo spę dził na Ukra inie. Je go ro -
dzi na w 1920 ro ku prze nio sła się na te ry to rium II RP. Stu -
dio wał pra wo, a po tem teo lo gię na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. W 1931 ro ku otrzy mał świę ce nia ka płań skie. Pięć lat
póź niej wy je chał na Kre sy i zo stał wy kła dow cą w Se mi na -
rium Du chow nym w Łuc ku. Od 1939 r. był pro bosz czem
tam tej szej ka te dry. W 1940 ro ku zo stał uwię zio ny przez
NKWD, a po opusz cze niu wię zie nia w 1941 r. ak tyw nie po -
ma gał ucie ki nie rom i jeń com. W la tach 1945-1954 prze by -
wał w ra dziec kich wię zie niach i obo zach pra cy w Ki jo wie,
Ba kał, Cze la biń sku i Dżez ka zga nie. Tam, po wy czer pu ją cej,
kil ku na sto go dzin nej pra cy od wie dzał cho rych w wię zien -
nym szpi ta lu, umac niał współ więź niów w wie rze i na dziei,
udzie lał sa kra men tów, pro wa dził re ko lek cje w róż nych ję zy -
kach. W ła grze wy kła dał rów nież hi sto rię Pol ski na pod sta -
wie pod ręcz ni ka, któ ry sam na pi sał.

W 1954 r. zo stał ze sła ny do Ka ra gan dy, gdzie pro -
wa dził taj ne dusz pa ster stwo. Od był wy pra wy mi syj ne m.in.
do Ta dży ki sta nu, Ał ma ty, Se mi pa ła tyń ska, Ak tiu biń ska.
Czte ry la ta póź niej po now nie uwię zio no go i ze sła no do ła -
grów. Prze by wał tam łącz nie po nad 13 lat. Póź niej kon ty nu -
ował pra cę dusz pa ster ską w Ka ra gan dzie, gdzie zmarł 3
grud nia 1974 r.

Św. Jan Pa weł II w cza sie swo jej po dró ży apo stol skiej do Ka -
zach sta nu w 2001 r. po wie dział o nim: „Księ dza Wła dy sła wa
Bu ko wiń skie go wie lo krot nie spo ty ka łem i za wsze po dzi wia -
łem za ka płań ską wier ność i apo stol ski za pał. Był szcze gól -
nie zwią za ny z Ka ra gan dą. Pra gnę dzi siaj zło żyć w imie niu
Ko ścio ła hołd za rów no je mu, jak i wszyst kim ze słań com”.

Gre ko ka to lic ki ks. Eliasz Gło wac ki tak wspo mi nał
swo ją zna jo mość z ks. Wła dy sła wem z cza sów obo zu pra cy:
„W tym pie kle zła, nie spra wie dli wo ści, krzyw dy, bó lu i cier -
pie nia szu ka łem czło wie ka – wzo ru dla sie bie. Tym wzo rem
czło wie ka był dla mnie przez 9 lat w ła grach i po zo sta nie na
za wsze obec ny ks. Wła dy sław Bu ko wiń ski. Wy so ki, wy chu -
dły, w li chej odzie ży, lecz za wsze po god ny i uśmiech nię ty.
Chcia łem jak naj prę dzej na wią zać kon takt oso bi sty, lecz to
spra wa nie ła twa, za wsze był oto czo ny współ więź nia mi, 
o coś py tał, od po wia dał na py ta nia, tłu ma czył, po cie szał, nie -
raz po wie dział żar to bli we słów ko. Dla nas ka pła nów urzą -
dzał re ko lek cje, dla świec kich grup mó wił na uki w ję zy ku
ro syj skim, ukra iń skim i nie miec kim. Ile świa tła, po cie chy 
i si ły wle wa ły w na sze ser ce je go sło wa, dzię ki któ rym prze -
trwa li śmy. Nie tyl ko sło wem gło sił mi łość, ale czy nem prak -
ty ko wał na co dzień. Po ma gał in nym no sić drze wo, dzie lił
się skrom ną por cją chle ba, od da wał in nym cie plej szą bie li -
znę, nie pa trząc na na ro do wość lub po cho dze nie. Kie dy bli -
żej go po zna łem, sta ra łem się go na śla do wać. Kon tak ty 
z nim pod trzy my wa ły mię na du chu, zro zu mia łem war tość
cier pie nia, dzię ki cze mu nie za ła ma łem się – ow szem, wzro -
sła we mnie wia ra i na dzie ja lep sze go ju tra.”.

*   *   *

W Ro ku Mi ło sier dzia dzię ku je my Pa pie żo wi Fran cisz ko wi
za wy nie sie nie na oł ta rze tych dwo je Świę tych, któ rzy 
w swo im ży ciu by li przy kła dem he ro icz ne go mi ło sier dzia
wo bec bliź nich, nie śli po moc po trze bu ją cym nie ma jąc
wzglę du na ich wia rę czy na ro do wość. Dzia ła li w kra jach, 
w któ rych wia ra ka to lic ka by ła wy zna wa na przez mniej szość
lud no ści, a mi mo to przy no si ła wiel kie owo ce.

W li tur gii Ko ścio ła wspo mi na my św. Mat kę Te re sę
– 5 wrze śnia, a bł. ks. Wła dy sła wa Bu ko wiń skie go – 20
czerw ca.

Te re sa So wiń ska 
za Nie dzie la.pl / KAI / Kre sy.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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W dniach 12-16 wrze śnia na si pa ra fial ni wo lon ta riu sze ŚDM ko -
rzy sta li z go ścin no ści Ko ścio ła die ce zji Luc ca we Wło szech. 
Do te go uro cze go to skań skie go mia stecz ka uda li śmy się na za -
pro sze nie mło dych, któ rzy przy by li do na szej pa ra fii w ra mach
Dni w Die ce zji, po prze dza ją cych Świa to we Dni Mło dzie ży 
w Kra ko wie. Tym ra zem to my, wo lon ta riu sze z pa ra fii pw. św.
Bra ta Al ber ta, po słu gi wa li śmy się słow nicz ka mi, mie sza jąc ła -
ma ny an giel ski z po je dyn czy mi wło ski mi zwro ta mi, pod kre śla -
jąc je ty po wy mi dla na szych przy ja ciół z po łu dnia ge sta mi.
Mie li śmy oka zję za sma ko wać cha rak te ry stycz nych dań kuch -
ni wło skiej, ta kich jak pa sta, piz za, pa ni ni czy też foc ca cia. Na -
si go spo da rze po ka za li nam swo je pięk ne, re ne san so we mia -
sto, któ re – przy naj mniej zda niem więk szo ści z nas – do rów nu -
je po bli skiej Pi zie. Luc ca za chwy ci ła nas swo im nie po wta rzal -
nym kli ma tem i do star czy ła nam wie lu wra żeń es te tycz nych.
Szcze gól nie spodo bał się nam śre dnio wiecz ny układ mia sta, z
za cho wa nym mu rem ota cza ją cym sta rów kę. 

War to przy bli żyć szcze gó ły kil ku punk tów na sze go
pro gra mu: po cie płym po wi ta niu w die ce zjal nym se mi na rium,
su tym po czę stun ku po łą czo nym ze zło że niem ży czeń uro dzi no -
wych uczest nicz ce wy pra wy – Aga cie – ro ze szli śmy się do do -
mów ro dzin, któ re nas przy ję ły. Wi gi lia Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go, któ re jest naj waż niej szym świę tem w mie ście, jest po -
wią za na z lo kal nym kul tem fi gu ry Chry stu sa ukrzy żo wa ne go,
zwa ną Vol to San to – Świę te Ob li cze. Od da wa na Je zu so wi 
w tym dniu cześć wią że się z uro czy stym po cho dem uli ca mi
mia sta, któ re są oświe tlo ne nie zli czo ny mi świe ca mi, oka la ją cy -
mi okna i drzwi oko licz nych skle pów i do mów. Ma gicz na at -
mos fe ra by ła do peł nio na przez śpiew pie śni re li gij nych, w tym

hym nu Świa to wych Dni Mło dzie ży 2016 „Bło go sła wie ni Mi ło -
sier ni” w ję zy kach wło skim i pol skim.

Ko lej nym mia stem, któ re go urok obez wład nia każ de -
go, jest Flo ren cja, ścią ga ją ca zde cy do wa ną więk szość – żąd -
nych zdjęć ty pu „sel fie” – tu ry stów. Miej sco wość zna na z wy jąt -
ko wej ar chi tek tu ry, mu ze ów, hi sto rii i wi do ków. Świa to wa 
sto li ca mo dy mę skiej i żeń skiej po sia da wy jąt ko wo pięk ną ka te -
drę, w któ rej mie li śmy oka zję spo tkać star sze go pol skie go księ -
dza i krót ko z nim po roz ma wiać. Wy jazd oka zał się wiel ką przy -
go dą, a za ra zem lek cją hi sto rii. Przy wieź li śmy z Włoch do bre
wspo mnie nia, przy jaź nie, drob ne pa miąt ki, co nie któ rzy wi no, 
a wszy scy – ki lo gram sie bie wię cej, bo nie da się oprzeć się wło -
skiej kuch ni. I prze ko na nie o wiel ko ści Ob lu bie ni cy Chry stu so -
wej – ro dzi ny, ja ką jest Ko ściół.

Bar dzo dzię ku je my na szym przy ja cio łom: księ dzu
Mar ko wi, Gil ber to, Ric car do, kle ry kom, w tym Lu igie mu, któ ry
opro wa dził nas po Flo ren cji; wszyst kim gosz czą cym nas ro dzi -
nom i ich dzie ciom, któ re po ka za ły nam swo je pięk ne mia sto.
Dzię ku je my za wspól ne prze ży wa nie świę ta Pod wyż sze nia
Krzy ża, za wspól ny śpiew i wy śmie ni te je dze nie w do mo wej at -
mos fe rze. Za śmiech i mo dli twę. Czy wró ci my do Włoch? Chy -
ba każ dy z nas chciał by jesz cze raz przejść się w pa lą cym słoń -
cu wą skich uli czek mia sta, któ re nie jest ani Pi zą, ani Flo ren cją.
Któ re sta ło się dla nas czymś wię cej, niż tyl ko tu ry stycz ną atrak -
cją, a któ re go, za pew ne, do koń ca ży cia nie za po mni my.

Piotr Wojsz wił ło

Œwiatowe Dni M³odzie¿y wci¹¿ trwaj¹
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Gdañskie Dziêkczynienie za ŒDM – 1 X
1.10.2016 r. w Ba zy li ce Ma riac kiej zo sta ła od pra wio na uro czy sta
Msza św. w po dzię ce Bo gu za dar Świa to wych Dni Mło dzie ży
oraz przy jazd Oj ca Świę te go Fran cisz ka do Pol ski. Mszy Świę tej
prze wod ni czył i wy gło sił ho mi lię ks. kard. Ze non Gro cho lew ski
z Wa ty ka nu. Kon ce le bran sa mi by li: ks. abp Sła woj Le szek Głódź,
bp Wie sław Szla chet ka i bp Zbi gniew Zie liń ski oraz ka pła ni re -
pre zen tu ją cy po szcze gól ne pa ra fie. Ks. Ar cy bi skup dzię ko wał
oso bom, in sty tu cjom i or ga ni za cjom za wszel ką po moc, ja kiej
udzie li li w przy go to wa niu i prze ży wa niu nie za po mnia nych Dni.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ro wał do wo lon ta riu szy i ro dzin,
któ re go ści ły piel grzy mów.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. Kar dy nał wy mie nił głów ne
in ten cje od pra wia nej Mszy św.: po dzię ko wa nie Bo gu za wspa nia -
łe wy da rze nia, ja ki mi by ły Świa to we Dni Mło dzie ży prze ży wa ne
w 1050. rocz ni cę Chrztu Pol ski oraz mo dli twa za wszyst kich, któ -
rzy przy czy ni li się do te go, że te uro czy sto ści wy pa dły pięk nie 
i wy da ły ob fi te owo ce. Ks. Kar dy nał wska zał na bo gac two prze -
żyć to wa rzy szą cych nam pod czas ŚDM: mo dli twę, ra dość, po -
czu cie bra ter stwa, uczest nic two w Sa kra men tach Świę tych.

Zwra ca jąc się głów nie do mło dzie ży, przy po mniał waż -
ne wąt ki prze mó wie nia Oj ca Świę te go, wy gło szo ne go pod czas
czu wa nia mo dli tew ne go z mło dzie żą na „Cam pus Mi se ri cor diae”
w Brze gach w dniu 30 lip ca. „Pa pież wska zał na dwie prze ciw -
staw ne po sta wy ży cio we, wzy wa jąc do te go, aby po rzu cić pierw -
szą z nich i od waż nie re ali zo wać dru gą, zdol ną prze mie niać
świat. Ob ra zo wo mó wił do mło dzie ży, aby nie my li ła szczę ścia 
z ka na pą, to zna czy, by żyć wy god nie, spo koj nie, prze nieść się 
w świat gier wi deo i spę dzać go dzi ny przed kom pu te rem. Pa pież
mó wił, że ta ka po sta wa mo że nas znisz czyć, naj bar dziej mo że
znisz czyć mło dzież. Mo że stać się pa ra li żem, a to dla te go, że czy -
ni lu dzi ospa ły mi, ogłu pio ny mi, otu ma nio ny mi, pod czas gdy in -
ni, mo że bar dziej ży wi, ale nie lep si, de cy du ją o na szej przy szło -
ści. Pa pież wzy wa do in nej po sta wy. «Aby pójść za Je zu sem, trze -
ba mieć tro chę od wa gi, trze ba zde cy do wać się na za mia nę ka na -
py na pa rę bu tów, któ re po mo gą ci cho dzić po dro gach, o ja kich
ni gdy ci się nie śni ło, ani na wet o ja kich nie po my śla łeś, po dro -
gach, któ re mo gą otwo rzyć no we ho ry zon ty, zdol ne za ra żać ra -
do ścią, tą ra do ścią, któ ra ro dzi się z mi ło ści do Bo ga (…) W dzi -
siej szych cza sach nie po trze ba  mło dych ka na po wych, ale mło -
dych lu dzi w bu tach, naj le piej w bu tach do brze do pa so wa nych.
Te cza sy ak cep tu ją je dy nie czo ło wych gra czy, nie ma miej sca dla
re zer wo wych. Dzi siej szy świat do ma ga się od was, by ście by li
ak tyw ny mi twór ca mi hi sto rii, bo ży cie jest pięk ne za wsze, kie dy
chce my je prze ży wać, za wsze wte dy, gdy chce my po zo sta wić
ślad. Hi sto ria wy ma ga dziś od nas, by śmy bro ni li na szej god no -
ści i nie po zwa la li, aby in ni de cy do wa li o na szej przy szło ści»”.

W koń co wej czę ści swo jej ho mi lii ks. Kar dy nał po wie -
dział: „Świa to we Dni Mło dzie ży to nie to, co się skoń czy ło, co
prze mi nę ło, ale to ra czej po czą tek re ali za cji te go, do cze go nas te
Dni we zwa ły. To za ini cjo wa nie od no wy ży cia re li gij ne go, od no -
wy na szej wia ry, bio rąc za punkt wyj ścia to, co dzia ło się we
wspo mnia nych Dniach”.

Na za koń cze nie uro czy sto ści po da no kil ka da nych sta -
ty stycz nych zwią za nych z or ga ni za cją i prze bie giem ŚDM. Ar -
chi die ce zja go ści ła 71 grup piel grzy mów z 33 kra jów, łącz nie
3707 osób, w tym: z Eu ro py oko ło 2000 osób, z Ame ry ki Po łu -
dnio wej oko ło 800 osób, z Ame ry ki Pół noc nej oko ło 800 osób.
Naj licz niej re pre zen to wa ni by li Fran cu zi - po nad 1100 osób, Ko -
lum bij czy cy – po nad 350 osób, Mek sy ka nie – bli sko 400 osób,
Ar gen tyń czy cy – bli sko 300 osób, Niem cy – 250 osób. Da ne te
moż na uzu peł nić na szą lo kal ną sta ty sty ką. De ka nat przy mor ski
przy jął po nad 200 osób z Mar ty ni ki, Fran cji i Włoch.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
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W dniu li tur gicz ne go wspo mnie nia św. Sta ni sła wa Kost ki
(18 wrze śnia), pa tro na pol skiej mło dzie ży, pod czas Mszy
św. o 9.30 ucznio wie trze cich klas gim na zjum uro czy ście
roz po czę li okres przy go to wań do sa kra men tu bierz mo wa -
nia. I choć na uki roz po czę li już w kwiet niu, to wła śnie dziś
wy zna li wia rę oraz otrzy ma li bło go sła wień stwo od swo ich
ro dzi ców. Ob rzę do wi to wa rzy szy ły sło wa: 

Wszech mo gą cy Bo że, naj lep szy Oj cze! Bło go sła wi -
my Cię i wy sła wia my, bo wiel ka jest Two ja do broć. Dzię ku -
je my Ci za chrzest świę ty, przez któ ry po wo ła łeś na sze go sy -
na/cór kę (N) do ży cia wiecz ne go i wszcze pi łeś go/ją w Mę -
kę, Śmierć i Zmar twych wsta nie Two je go Sy na Je zu sa Chry -
stu sa. Pro si my Cię, abyś na peł nił go/ją da ra mi Du cha Świę -
te go i przez na masz cze nie upodob nił do Twe go umi ło wa ne -
go Sy na. Na peł nij go/ją mo cą z wy so ka i po ślij, aby z ra do -
ścią ob ja wiał/a Two ją obec ność w dzi siej szym świe cie i po -
cią gał/a do Chry stu sa. Niech Two ja opie ka i Two je bło go -
sła wień stwo po zo sta nie z nim/nią na za wsze. Amen. 

Przy pie czę to wa niem mo dli twy był znak krzy ża i po -
ca łu nek zło żo ny na czo łach gim na zja li stów. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Z ŻYCIA PARAFII
Przygotowanie do bierzmowania

Akcja – „Adoptuj do bierzmowania”
W śro do wy wie czór (26 paź dzier ni ka) od by ło się co mie -
sięcz ne spo tka nie człon ków wspól no ty Ży we go Ró żań ca.
Pod czas oko licz no ścio wej kon fe ren cji jej uczest ni cy zo sta li
za pro sze ni do... „ad op cji kan dy da tów do bierz mo wa nia”.
Ak cja po le ga na co dzien nym „oma dla niu” kon kret nej oso by
przy go to wu ją cej się w na szej pa ra fii do sa kra men tu doj rza -
ło ści chrze ści jań skiej. Dzię ki te mu, że pro po zy cja zo sta ła

przy ję ta z du żym za in te re so wa niem i otwar ciem, od dzi siaj
każ dy mło dy czło wiek ob ję ty ak cją ma swo je go du cho we go
opie ku na, któ ry przez ca ły okres przy go to wań bę dzie go
wspie rał du cho wo. Uczest ni cy spo tka nia otrzy ma li kart kę
ze spe cjal ną mo dli twą i wy pi sa nym imie niem gim na zja li sty. 

ks. Krzysztof Borysewicz
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Pielgrzymka do Sianowa – 2 X

XVI Dzieñ Papieski 

Tra dy cyj nie po wa ka cjach pa no wie z Ko ściel nej Służ by „Sem per Fi de lis”, se nio rzy mi ni stran ci oraz pa nie, któ re po słu gu ją
w na szej pa ra fii, uczest ni czy li w au to ka ro wej piel grzym ce do Sia no wa. W Sank tu arium Mat ki Bo żej Kró lo wej Ka szub
uczest ni czy li we Mszy św., a na stęp nie spo tka li się przy sto le w go ścin nym Raj skim Ogro dzie.                                   

ks. Wojciech Lange

9 października obchodziliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 

Księ ża bi sku pi wy sto so wa li z tej oka zji list pa ster ski.
Przy po mi na ją w nim, że świat bar dzo po trze bu je dziś Bo że go mi -
ło sier dzia. Du chow ni na zy wa ją te go rocz ny Dzień Pa pie ski kon ty -
nu acją i do peł nie niem Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie,
któ rym to wa rzy szy ły sło wa: „Bło go sła wie ni mi ło sier ni, al bo wiem
oni mi ło sier dzia do stą pią”. Za chę ca ją do po now ne go po chy le nia
się nad dru gą en cy kli ką Pa pie ża Po la ka „Di ves in mi se ri cor dia”,
któ rej treść ma fun da men tal ne zna cze nie dla ro zu mie nia mi ło -
sier nej mi ło ści Bo ga. 

„Św. Jan Pa weł II sło wem i czy nem za chę cał nas, aby śmy
by li już nie tyl ko gło si cie la mi czy apo sto ła mi mi ło sier dzia, ale
wzy wał z mo cą, by śmy sta wa li się au ten tycz ny mi
świad ka mi mi ło sier dzia, a więc ty mi, któ rzy mi -
ło sier dzie gło szą ży ciem” – czy ta my w prze -
sła niu.

W tym dniu zbie ra li śmy pie nią dze na
sty pen dia z Fun da cji Dzie ło No we go Ty siąc le -
cia dla uta len to wa nej mło dzie ży, a ofia ro daw cy 
z na szej pa ra fii otrzy ma li spe cjal ną na klej kę.

Z ŻYCIA PARAFII
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W ra mach ostat nie go z wtor ko wych spo tkań Dusz pa ster -
stwo Aka de mic kie „Lux Cor dis” wy bra ło się na edu ka cyj no -
-in te gra cyj ną wy ciecz kę do Oli wy. :-)

Stu den ci naj pierw dziel nie zdo by li wzgó rze Pa cho -
łek, po czym uda li się do Ar chi ka te dry Oliw skiej. Na miej -
scu cze kał na nich ksiądz pro boszcz Wal de mar Wa luk i to
wła śnie on peł nił ro lę prze wod ni ka po za byt ko wym ko ście -
le, opo wia da jąc o hi sto rii i cie ka wost kach do ty czą cych

gdań skiej Ar chi ka te dry. Wszy scy ra zem prze mie rzy li bu dy -
nek wzdłuż, wszerz, a na wet w gó rę i w dół, za chwy ca jąc się
nie sa mo wi tym wnę trzem i opo wie ścią o lo sach ko ścio ła.

Nie po zo sta je nic in ne go, jak tyl ko za chę cić wszyst -
kich do od wie dze nia te go nie sa mo wi te go miej sca, zwłasz -
cza wie czo ro wą po rą :-)

Agata Milewska

„Pozwólcie
dzieciom
przychodzić do
Mnie”

25 paź dzier ni ka przed -
szko la ki z Przed szko la
nr 57 zło ży ły wi zy tę 
w ko ście le. By ła mo dli -
twa, śpiew, zwie dza nie
oraz... pre zent od Mat -
ki Bo żej ;) 

Przy po mi na my, że
Msza św. z udzia łem
przed szko la ków jest  
w na szym ko ście le 
w każ dą nie dzie lę, 
o godz. 12.00, a ka te -
che za spe cjal nie dla
nich w so bo tę o 10.00.    

ks. Krzysztof Borysewicz

Z ŻYCIA PARAFII 

„Lux Cordis” spaceruje po Oliwie

Dzieci w koœciele
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia
katecheza dla
przedszkolaków
Dzieci podczas sobotnich katechez wykonują
prace na zadane tematy:

• św. Brat Albert
• Różaniec
• wiara drogą do nieba
• Pan jest moim pasterzem, a my Jego 

owcami
• nasi święci w niebie
• Święto Niepodległości Polski
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Z ŻYCIA PARAFII

Przygotowanie do I Komunii Œwiêtej
Poświęcenie modlitewników

Dzie ci przy go to wu ją ce się do I Ko mu nii, na ko lej nym eta -
pie zbli ża nia się do Je zu sa Eu cha ry stycz ne go, przy szły do
ko ścio ła, aby po świę cić mo dli tew ni ki. Ksią żecz ka do na bo -
żeń stwa, jak sa me za uwa ży ły, słu ży do na uki. Nie cho dzi je -
dy nie o na ukę mo dlitw, ale przede wszyst kim o zdo by wa nie
umie jęt no ści mo dli twy w każ dym miej scu i w każ dym cza -
sie. Mo dli twa to prze cież od dech du szy, a brak od de chu
jest ozna ką bra ku ży cia.
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20 li sto pa da w Ko ście le za koń czył się Rok Mi ło sier dzia. Po -
my śle li śmy, że to do sko na ła oka zja, by w przeded niu za -
mknię cia Drzwi Świę tych przez pa pie ża, spo tkać się 
i wspól nie w sku pie niu spę dzić wie czór na śpie wie i mo dli -
twie. Dla te go wła śnie nasz pa ra fial ny ze spół Whi te So ul,
wraz z Przy ja ciół mi, za pro sił na szych Pa ra fian (i nie tyl ko)
na kon cert. Pod czas na sze go uwiel bie nia usły sze li śmy ory -
gi nal ne aran ża cje utwo rów bar dziej i mniej zna nych. Za rów -
no w na szym oj czy stym, jak i w an giel skim ję zy ku. Mu zy ka
prze pla ta na by ła frag men ta mi Dzien nicz ka św. Fau sty ny.  

Za zdję cia dzię ku je my Aga cie Bry ga le i Ant ko wi
Ko wa lew skie mu. 

ks. Krzysztof Borysewicz

Koncert uwielbienia
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Studenci u sióstr benedyktynek w Żarnowcu

W week end 4-6 li sto pa da Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
Lux Cor dis wy bra ło się na dzień sku pie nia do Żar now ca.
Śmia ło moż na po wie dzieć, że to już tra dy cja – jeź dzi my tam
przy naj mniej raz w ro ku, że by choć na pa rę dni włą czyć
się w ży cie co dzien ne wspa nia łej wspól no ty sióstr be ne -
dyk ty nek.

Tak też i w tym ro ku pod ję li śmy ma łą część obo -
wiąz ków sióstr: wspól nie obie ra li śmy i kro ili śmy ki lo gra my
wa rzyw na zi mo we za pa sy, a część chło pa ków wspię ła się
na dra bi ny w ce lu umy cia da cho wych okien ka pli cy lub
chwy ci ła za gra bie, po rząd ku jąc te ren przy klasz tor ny. Mie -
li śmy oka zję mo dlić się z sio stra mi pod czas Mszy Świę tych
w so bo tę i nie dzie lę, spra wo wa nych przez na sze go Dusz pa -
ste rza, księ dza Ma te usza, oraz so bot niej Ko ron ki do Mi ło -
sier dzia Bo że go. W pią tek, po za kwa te ro wa niu, wy bra li śmy
się na krót ki spa cer po oko li cach. W so bo tę do szli śmy już
da lej – nad Je zio ro Żar no wiec kie, nad któ rym roz cią ga ły się
pięk ne wi do ki. Nie za bra kło też cza su na dłu gie roz mo wy 
i po pro stu prze by wa nie ze so bą. War to nad mie nić, że sio -
stry przy go to wy wa ły nam pysz ne je dze nie, skła da ją ce się 
z owo ców ich co dzien nej pra cy.

Po byt w Żar now cu jest dla na sze go Dusz pa ster -
stwa cen nym cza sem za cie śnia nia wię zi przez wspól ną mo -
dli twę, pra cę, po sił ki oraz in te gra cję. Z ca łe go ser ca dzię ku -
je my Sio strom za go ści nę i ma my na dzie ję, że wkrót ce zo -
ba czy my się zno wu!

Kasia Marczak

„Ora et labora”
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Z ŻYCIA PARAFII

11 li sto pa da Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis, pod opie -
ką księ dza Krzysz to fa Bo ry se wi cza, wy bra ła się na wspól ny
wy jazd do Swa rze wa. Głów nym je go ce lem by ło umoc nie nie
re la cji z Pa nem Bo giem. Każ dy po ra nek roz po czy nał się
jutrz nią; co dzien nie by ła oka zja do mo dli twy pod czas Mszy
św., a tak że pod czas Ko ron ki do Mi ło sier dzia Bo że go. Od -
by wa ły się rów nież kon fe ren cje, pod czas któ rych by ły wy ja -
śnia ne wy bra ne wcze śniej te ma ty, pod su mo wa ne na koń cu
fil mem. War to rów nież wspo mnieć o za ję ciach w gru pach,
w któ rych roz wa ża ne by ły po szcze gól ne za gad nie nia zwią -
za ne z bli sko ścią z Pa nem Bo giem w dzi siej szym świe cie
peł nym po kus. Szcze gól nie wzru sza ją cym i war tym za pa -
mię ta nia był wie czór ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu, 
w cza sie któ re go każ da oso ba mo gła oso bi ście spo tkać się 

z Pa nem Je zu sem. Oczy wi ście nie bra ko wa ło rów nież wie lu
za baw nych chwil, ta kich jak wie czór ka ra oke czy wspól ny
spa cer, któ re po zwo li ły ich uczest ni kom zin te gro wać się 
i za przy jaź nić. Pod ko niec wy jaz du by ło spo tka nie pod su mo -
wu ją ce, w któ rym każ da oso ba po dzie li ła się tym, co wspól -
ny czas po mógł jej zro zu mieć bądź cze go ją na uczył. Pod -
czas te go spo tka nia wszy scy do szli do jed ne go wnio sku, iż
na sza Wspól no ta nie jest już tyl ko gru pą lu dzi, spo ty ka ją cą
się co ty dzień. Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis to gru pa
mło dych lu dzi, two rzą cych praw dzi wą ro dzi nę, w któ rej każ -
dy mo że uzy skać wspar cie i mi ło sier dzie, gdy tyl ko te go po -
trze bu je.

Mag da Ba stian

WM Lux Cordis w Swarzewie
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Z ŻYCIA PARAFII

Gimbaza na rekolekcjach

Ostat ni week end li sto pa da 2016 z pew no ścią na dłu go (oby
na za wsze!) po zo sta nie w pa mię ci kan dy da tom do Bierz mo -
wa nia. W tym cza sie uczest ni czy li oni w re ko lek cjach ewan -
ge li za cyj nych „K+toś wię cej”. Od by ły się one w Ośrod ku
Tu ry stycz nym w Wa rzen ku. Ke ryg mat (naj waż niej sze sfe ry
na szej wia ry – mi łość Bo ża, grzech, zba wie nie ofe ro wa ne
przez Je zu sa, de cy zja o na wró ce niu i świa do me wej ście w
ży cie wspól no ty) zo stał wy gło szo ny przez człon ków Dusz -
pa ster stwa Mło dzie ży Lux Cor dis dzia ła ją ce go przy na szej
pa ra fii (Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis oraz Dusz pa -
ster stwo Aka de mic kie Lux Cor dis). Obok kon fe ren cji uroz -

ma ica nych fil ma mi, scen ka mi pan to mi micz ny mi, naj więk -
sze wra że nia na gim na zja li stach zro bi ły świa dec twa mło -
dzie ży bierz mo wa nej w po przed nich la tach. Dzie li li się oni
swo im REALNYM do świad cze niem Bo ga w „zwy kłej”, nie -
rzad ko po gma twa nej rze czy wi sto ści. Nie za bra kło cza su na
śpiew i za ba wę.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja ki -
kol wiek spo sób po mo gli w przy go to wa niu i prze ży ciu te go
cza su!

ks. Krzysztof Borysewicz
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Promocja Liturgicznej S³u¿by O³tarza
Z ŻYCIA PARAFII

W I nie dzie lę Ad wen tu, 27 li sto pa da 2016 r., Służ -
ba Oł ta rza w na szej pa ra fii prze ży wa ła ra do sną
chwi lę. W cza sie Mszy św. o godz. 9.30 do gro na
aspi ran tów do łą czy ło sied miu kan dy da tów, któ rzy
wy ra zi li wo lę zo sta nia mi ni stran ta mi: Ce za ry Rud -
nic ki, Sta ni sław Na łęcz, Szy mon Jar muż, Szy mon
Dud kow ski, Szy mon Adam ski, Jan Ro ga la oraz
Mi chał Ma zu row ski. Mi ni stran tem oł ta rza zo stał
do tych cza so wy aspi rant Da mian Woj cie szak.
Służ bę mi ni stranc ką w stop niu mi ni stran ta świa tła

roz po czę li dwaj mi ni stran ci: Ar tur Kle in i Ja ro sław
Ko bie la. Na to miast lek to ra mi, czy li mi ni stran ta mi
Sło wa Bo że go, zo sta li usta no wie ni: Ma te usz Ma -
zu row ski, Kon rad No wak, Jan Chmie lew ski, Bar -
tło miej Ja now ski, Kac per Ma ślak oraz Bar tosz
Siu dy ła.

Gra tu lu je my i ży czy my wy trwa ło ści w służ -
bie li tur gicz nej. Służ cie Pa nu z we se lem.

Kró luj nam Chry ste – za wsze i wszę dzie!
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Z ŻYCIA PARAFII

– Koncert zespo³u „Oktecik”
11 li sto pa da 2016 ro ku od był się w na szej pa ra fii kon cert
pie śni pa trio tycz nej w wy ko na niu ze spo łu „Okte cik” ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 52 im. Ta de usza Ko ściusz ki 
w Gdań sku pod kie row nic twem pa ni Ka ta rzy ny Kie rej szy.
Dzie ci wzię ły udział we Mszy św. za Oj czy znę z oka zji Rocz -
ni cy Od zy ska nia Nie pod le gło ści, a na stęp nie przed sta wi ły
pro gram słow no -mu zycz ny o te ma ty ce pa trio tycz nej, obej -
mu ją cy okres pierw szej i dru giej woj ny świa to wej, a tak że
czas uci sku w okre sie rzą dów ko mu ni stycz nych w na szej
Oj czyź nie. 

Kon cert za koń czył się wspól nym śpie wem pie śni
„Bo że, coś Pol skę...”

ks. Marek Płaza

Miej ski Klub Spor to wy „Atle ta” Gdańsk za pra sza dziew czę -
ta i chłop ców w wie ku 11-15 lat na bez płat ne za ję cia ogól no -
ro zwo jo we. W pro gra mie mię dzy in ny mi na uka tech ni ki
pod no sze nia cię ża rów, ćwi cze nia eli mi nu ją ce wa dy po sta -
wy, wzmac nia ją ce głów ne gru py mię śnio we oraz gry ze spo -
ło we.

Za ję cia od by wa ją się w po nie dział ki, śro dy, piąt ki w
godz. 18.00-19.30 oraz w so bo ty w godz. 10.00-11.30 w ha li
spor to wej przy ul. Opol skiej 6.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Stanisław Suprynowicz

trener MKS Atleta Gdańsk

Zaproszenie na zajêcia sportowe
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25-lat Radia Maryja

Ra dio Ma ry ja już 25 lat do cie ra do na szych do mów prze ka zu jąc ka -
to lic ki głos praw dy, któ ry bu dzi na dzie ję i jest osto ją w co dzien -
nym ży ciu mi lio nów Po la ków za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. Ra -
zem z wiel ką gru pą wier nych, za to wiel kie dzie ło, dzię ko wa li księ -
ża bi sku pi i ar cy bi sku pi, ka pła ni, pre zy dent RP An drzej Du da oraz
licz ni przed sta wi cie le władz pań stwo wych i lo kal nych.

Ju bi le uszo wej Eu cha ry stii prze wod ni czył ks. abp Ma rek
Ję dra szew ski, me tro po li ta łódz ki. W ho mi lii za stęp ca prze wod ni -
czą ce go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski przy po mniał, że w trud nej
dla Ko ścio ła w Pol sce chwi li po ja wił się ni ko mu wcze śniej nie zna -
ny re demp to ry sta – o. Ta de usz Ry dzyk. Nie miał pie nię dzy, ale
wie dział, że je śli na trud ne spra wy pa trzy się z peł nym za ufa niem
po kła da nym w Pa nu Bo gu i Mat ce Bo żej, to rze czy nie moż li we
oka zu ją się w peł ni moż li wy mi.

„W pro gra mie Ra dia Ma ry ja – jak mó wił me tro po li ta łódz -
ki – jest za tem wszyst ko, co ży cie sta no wi: wspól na mo dli twa o róż -
nych po rach dnia, rze tel ne in for ma cje o wy da rze niach świa ta, 

ka te che zy i kon fe ren cje, dys ku sje na waż ne dla Ko ścio ła, na ro du 
i pań stwa te ma ty – roz mo wy nie do koń czo ne. W ten spo sób Ra dio
sta ło się prze ka zi cie lem te go na ucza nia, któ re zo sta wił nam Jan Pa -
weł II Wiel ki.”

Na tę uro czy stość sło wo i bło go sła wień stwo apo stol skie
skie ro wał Oj ciec Świę ty Fran ci szek. Wspól nie z ra dio wą ro dzi ną świę -
to wał rów nież go spo darz die ce zji to ruń skiej, ks. bp An drzej Su ski.

Na za koń cze nie uro czy sto ści o. Ta de usz – za ło ży ciel i dy -
rek tor ka to lic kiej roz gło śni i in nych dzieł, ta kich jak: TV Trwam,
ga ze ta „Nasz Dzien nik”, Wyż sza Szko ła Kul tu ry Spo łecz nej i Me -
dial nej, Sank tu arium NMP Gwiaz dy No wej Ewan ge li za cji i św. Ja -
na Paw ła II – po wie dział: „Dzię ku je my wszyst kim, któ rym jest dro -
gi Bóg, ho nor i Oj czy zna. Bóg za płać”.

Uczest ni cy ju bi le uszu z na szej wspól no ty dzię ku ją za
moż li wość uczest ni cze nia w tym dzięk czy nie niu. Zło ży li śmy swo je
„Da ry Ser ca” w for mie du cho wej, mo dli tew nej i ma te rial nej.
Dzię ku je my rów nież za opie kę ks. Woj cie cho wi Lan ge mu.

Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA PARAFII

Dokąd tak wielu dziś spieszy?
Na twarzach radosne miny,
To nasze kochane Radio Maryja
Świętuje dziś urodziny.

Z początku jak małe dziecko
W pobliżu słyszane – raczkuje,
Dzisiaj, już jako dorosłe,
Zasięgiem świat obejmuje.

Lecz dorastanie w eterze
Niełatwe było mu dane,
Jak mały okręcik na fali
Złymi wiatrami targane.

I pewnie bez Bożej pomocy
W odmętach by utonęło,
W obronę je wzięła Maryja,
To Jej zwycięstwo i dzieło.

Heroizm Ojca Rydzyka
I zawierzenie Maryi
Pomogły nam dzisiaj wszystkim
Doczekać tej pięknej chwili.

Bo choć jest wiele razy
Poniżony i oskarżony,
Trwa, jak dom osadzony na skale,
Miłością budowany.

Dziś Radio Maryja gromadzi razem
Słuchaczy z miasta i wioski.
To Dar dla wszystkich Polaków
Ratunek dla całej Polski.

W zgodzie, w jedności jest siła,
My o tym dobrze wiemy,
Modlitwą i miłością
Razem zwyciężać będziemy.

Dziś cała Polska świętuje,
Trzeba wierności dochować,
Za ojców Redemptorystów
Z radością Bogu dziękować.

Wspieramy to Boże dzieło
Modlitwą, ofiarą, zachętą.
Bez nas by nie przetrwało
To nasze wspólne święto.

Niech Radio Maryja rozkwita
I dzieła przy nim powstałe
Wielkie i piękne, bo budowane
sercami
Na większą Bożą chwałę.

Niech Słowo Boże kolejnych słuchaczy
Dotknie, otworzy i wzruszy,
A my z wdzięcznością Radiu życzymy
Kolejnych pięknych jubileuszy.

Anna Trzeciak
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Konkurs – Sanktuaria Maryjne
Dzie ci i tzw. młod sza mło dzież z na szej pa ra fii wzię ła
udział w kon kur sie po świę co nym sank tu ariom Mat ki Bo -
żej. Wszy scy sta nę li na wy so ko ści za da nia i od da li prze -
pięk ne pra ce.  Zo sta ły one umiesz czo ne na na szej ta bli cy
w ko ście le. Każ dy otrzy mał na gro dę, ale – z ra cji kon kur -
su – trze ba by ło tak że wy ło nić trzy naj lep sze dzie ła. Wy bór
wca le nie był tak oczy wi sty... Gra tu lu je my zwy cięz com 
i jesz cze raz dzię ku je my za za an ga żo wa nie.

Niech Ma ry ja strze że was od wszel kie go zła i bę -
dzie źró dłem wa szej ra do ści. 

ks. Paweł Pieper

Ró¿aniec rodziców w intencji dzieci
Ini cja ty wa „Ró ża niec Ro dzi ców” – dar Ma ryi dla ro dzi -
ców na trud ne cza sy
Ini cja ty wa roz po czę ła się na re ko lek cjach wspól no ty Ma ra na
Tha (z Gdań ska -Oli wy) w dniu 8 wrze śnia 2001 ro ku, od gru -
py 15 osób, chcą cych za dość uczy nić za swo je grze chy, ich
skut ki, za swo je za nie dba nia wo bec wła snych dzie ci. Na re ko -
lek cjach usły sze li śmy o wa dze re la cji ro dzi ce  – dziec ko, wraz
z przy kła da mi. Jak bła he cza sem mo gą być przy czy ny trud -
nych sy tu acji w póź niej szym ży ciu dzie ci... Dla te go za pra gnę -
li śmy je ochro nić – po wie rza jąc sie bie i swo je dzie ci pod Bo -
żą opie kę przez wsta wien nic two Ma ryi w ró żań cu. 

I za czę li śmy się mo dlić za swo je dzie ci oraz dzie ci in -
nych ro dzi ców w tej gru pie, szyb ko na zwa nej na wzór Ży we -
go Ró żań ca – Ró żą. Bóg po bło go sła wił tej mo dli twie, z dnia
na dzień za czę ło się zmie niać wie le rze czy u na szych dzie ci
na do bre, a tak że w ro dzi nach. Zmia ny te by ły tak wi docz ne,
że za czę li śmy gło śno o tym mó wić. In ni ro dzi ce chcie li się do -
łą czyć, też za pra gnę li da wać swo im dzie ciom do bro i chro nić
je od zła. Po wsta ła dru ga Ró ża, a po tem ko lej ne. Ró ża niec Ro -
dzi ców roz wi ja się przede wszyst kim dzię ki świa dec twu ro -
dzi ców o Bo żej po mo cy po przez tę wła śnie for mę mo dli twy.
Mo dli twy wspól no to wej i oso bi stej, mo dli twy wy trwa łej i re -
gu lar nej, mo dli twy zor ga ni zo wa nej, a jed no cze śnie in dy wi du -
al nej. Z la ta mi od kry wa my ca łe bo gac two mo dli twy ró żań co -
wej, ja kie jest dla nas przy go to wa ne i tak bli sko do stęp ne dla
KAŻDEGO!

Kon kret nie zaś mo dli twa ta po le ga na tym, że wcho -
dzi my wła sną do bro wol ną de cy zją do ta kiej gru py – Ró ży i za -

czy na my się co dzien nie mo dlić jed ną dzie siąt ką ró żań ca, roz -
wa ża jąc wy zna czo ną na da ny mie siąc ta jem ni cę ró żań co wą.
W ko lej nym mie sią cu ka len da rzo wym prze cho dzi my do roz -
wa ża nia ko lej nej ta jem ni cy wg po rząd ku ró żań ca. Mo dli my
się za swo je dzie ci i za wszyst kie dzie ci ob ję te mo dli twą przez
ro dzi ców z tej Ró ży, a oni mo dlą się za na sze dzie ci. W ten
spo sób two rzy się wspól no ta mo dli twy. Przy stę pu jąc do mo -
dli twy roz po czy na my ją Ak tem Za wie rze nia Mat ce Bo żej, któ -
ry co ro ku 8 grud nia w Świę to Nie po ka la ne go Po czę cia, 
w łącz no ści du cho wej ze wszyst ki mi ro dzi ca mi z RR, po na -
wia my! My ro bi my to za wsze na Mszy Świę tej w Ar chi ka te -
drze Oliw skiej, przed fe re tro nem Mat ki Bo żej Oliw skiej, na -
szej Pa tron ki. Każ dą Ró żą, na wzór Ży we go Ró żań ca, mu si
opie ko wać się jej ani ma tor, każ da Ró ża ma swe go świę te go
pa tro na, a spo sób dzia ła nia i mo dli twy już so bie człon ko wie
da nej Ró ży uzgad nia ją sa mo dziel nie. 

To jest za ska ku ją ce i bar dzo opty mi stycz ne, w ja ki
spo sób lu dzie się an ga żu ją. I tu w za sa dzie nie ma ja kie goś
prze pi su. To jest ła ska da na każ de mu, wy star czy go rą ce i czy -
ste ser ce, chęt ne do mo dli twy i do pój ścia za wska za nia mi
Du cha Świę te go. TAK, WŁAŚNIE: Du cha Świę te go – to jest
je den z naj bar dziej od czu wal nych zna ków w tej mo dli twie, ra -
dość ro dzi ców w nią za an ga żo wa nych i po kój ser ca, ja ki
otrzy mu ją. A wi docz nym zna kiem są cu da i prze róż ne do bre
rze czy, ja kie spo ty ka ją dzie ci i ca łe te ro dzi ny, w któ rych wła -
śnie mo dli twa Ró żań ca Ro dzi ców jest obec na.

Dla cze go war to do łą czyć?
Choć by dla te go, aby do świad czać tej ra do ści, ja kiej
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do świad cza ją in ni ro dzi ce, ra do ści z te go, jak pięk nie mo gą
roz wi jać się ich dzie ci, ra do ści z uzdro wie nia du cho we go, 
a cza sem fi zycz ne go lub spo łecz ne go dzie ci, ale też i ca łych
ro dzin. Ta mo dli twa uzdra wia prze cież re la cje w ro dzi nach.
Kie dy się mo dlę za swo je dzie ci, to jed no cze śnie sta ram się
pra co wać nad so bą, aby nie spra wiać im swo im nie opatrz nym
za cho wa niem kło po tów. Ra dość z dzie ci uwal nia nych z na ło -
gów, z uza leż nie nia od nar ko ty ków, od kom pu te ra, ze złe go
to wa rzy stwa, ra dość z uzdro wie nia fi zycz ne go al bo unik nię -
cia np. wy pad ku jest u ro dzi ców tak wiel ka, że póź niej an ga -
żu ją się ca łym ser cem w roz sze rza nie ró żań ca dla in nych ro -
dzi ców. I Bóg tym ob fi ciej wów czas nam i na szym dzie ciom
bło go sła wi. WARTO z jesz cze jed ne go waż ne go po wo du – 
i te go wie lo krot nie do świad czy li śmy: po co le czyć zra nie nia,
le piej ich uni kać i im za po bie gać. A naj lep szą obro nę za pew -
nia Bóg, pro wa dzi po pro stych ścież kach. Ma my te go świa -
dec twa: kie dy star sze dzie ci mia ły trud no ści z róż ny mi eta pa -
mi swo je go ży cia, to młod sze od sa me go po cząt ku ob ję te mo -
dli twą ro dzi ców już od te go są wol ne i roz wi ja ją się bar dzo
har mo nij nie. To jest ude rza ją ce! No i ko lej ny bar dzo waż ny
po wód: to mo dli twa wspól no to wa – na wet kie dy ja za po mnę,
in ni pa mię ta ją. To bar dzo mo bi li zu je do re gu lar no ści i wy -
trwa ło ści. Jest pro sta, sku tecz na i nie wy ma ga wie le cza su –
od ma wia jąc je den dzie sią tek ró żań ca, zy sku ję dla swo ich
dzie ci mo dli twę in nych 19 ro dzi ców i ca ły ró ża niec jest za nie
co dzien nie od mó wio ny. To zde cy do wa nie opła cal na in we sty -
cja cza su!

Świa dectw róż ne go ro dza ju jest bar dzo du żo. Moż na
się z ni mi za po znać na stro nie www.roz anie cro dzi cow.pl, ale
też czę sto usły szeć od osób, któ re już się mo dlą. Oj co wie po -
pra wia ją swo je re la cje z dzieć mi – oj com du żo trud niej to
przy cho dzi niż ma mom, dla te go dla męż czyzn ten ró ża niec
jest wiel ką po mo cą. A ma my uzy sku ją uwol nie nie od lę ku o
dzie ci, uzy sku ją po kój w ser cu, na wet w naj trud niej szych sy -
tu acjach. No i czę sto po kój po wra ca do zwa śnio nych ro dzin!
Te go jest na praw dę du żo. Ina czej RR by się tak nie roz wi jał.

Jak waż na jest wła śnie mo dli twa ró żań co wa 
za dzie ci?
Waż na jest ona z wie lu po wo dów, o któ rych wcze -

śniej wspo mi na no, ale waż ne jest to, że to jak by sa ma Ma ry ja
za pra sza do mo dli twy. Od czu wa my, że tak na praw dę jest to
dar Mat ki Bo żej dla wszyst kich ro dzi ców na świe cie. Dar da -
ny na trud ne cza sy, kie dy dzie ci, ro dzi ce, ro dzi ny pod da ne są
wie lu ata kom zła. Nie mal po wszech nie do stęp ny jest okul -
tyzm, wróż by, ma gia itp. Po wszech ny jest za lew por no gra fii i
sek su ali za cji na wet ma łych dzie ci, i to wy ko ny wa ny me to da -
mi na uko wy mi, po słu gu ją cy mi się np. ide olo gią gen der. 

A ró ża niec jest od wie ków bro nią prze ciw złe mu du cho wi 
i wszyst kim je go po czy na niom. Jest to mo dli twa pro sta, do -
stęp na każ de mu, a jed no cze śnie bar dzo głę bo ka, ba zu ją ca na
Sło wie Bo żym, ko rzy sta ją ca z bo gac twa tra dy cji Ko ścio ła 
i z nim nie ro ze rwal nie zwią za na! I w tej mo dli twie jest z na mi
Ma ry ja, Kró lo wa Nie ba i zie mi, Kró lo wa Wszyst kich Świę -
tych, Anio łów i Apo sto łów. Wspo mo ży ciel ka wier nych 
i Uciecz ka grzesz ni ków.

Dla te go do Ró żań ca Ro dzi ców mo że na le żeć KAŻDA
oso ba, każ dy w czy im ser cu zro dzi się pra gnie nie mo dli twy
za dzie ci. I na le żą oso by w związ kach nie sa kra men tal nych,
oso by z po krę co nym ży ciem – pra gną ce dla swo ich dzie ci
cze goś lep sze go. A Bóg bło go sła wi tej ich mo dli tew nej tro -
sce! Z ca łą od po wie dzial no ścią mo gę po wie dzieć że NIE MA
TAKIEJ TRUDNEJ SPRAWY, któ ra po przez tę mo dli twę nie
mo gła by zo stać roz wią za na. Za św. Ber nar dem sprzed dzie -
wię ciu wie ków, te raz też moż na po wie dzieć, że nie sły sza no,
aby Ma ry ja ko go kol wiek, kto się do niej w po trze bie ucie ka,
opu ści ła!  

Jak do łą czyć? Jak roz po cząć?
To pro ste, wy star czy skrzyk nąć gru pę kil ku -kil ku na -

stu osób, za po znać się z za sa da mi tej mo dli twy i za czy nać. 
W pa ra fii św. Bra ta Al ber ta już dwu krot nie mó wi li śmy z żo ną
na sze świa dec two i – z te go, co wiem – przy naj mniej jed na Ró -
ża po wsta ła. Za czy na my Ak tem Za wie rze nia i mo dli my się 
w gru pie, któ ra roz po czy na Ró żę oraz za pra sza my in nych do
uzu peł nie nia tej Ró ży do peł nych 20 osób. Bar dzo czę sto się
zda rza, że już po kil ku czy kil ku na stu dniach bra ku je miej sca
w jed nej Ró ży i trze ba two rzyć ko lej ną! Za chę cam, aby nie
cze kać aż się uzbie ra 20 osób, za czy nać moż na do dwóch,
trzech, pię ciu i uf nie mó wić in nym, nie zra żać się obo jęt no -
ścią, ale cie szyć się każ dą po zy tyw ną od po wie dzią na za pro -
sze nie. Ta kie za pro sze nie do Ró ży mo że być wspa nia łym du -
cho wym pre zen tem dla da nej oso by. Czę sto też zda rza ło się,
że ro dzic opo wia dał ja kiejś oso bie o RR, a Duch Świę ty już
wcze śniej to ser ce przy go to wał na wej ście w mo dli twę. A cza -
sem tę ła skę trze ba ko muś wy mo dlić przez pa rę mie się cy lub
na wet lat. Ale na praw dę war to. Te oso by, któ re z róż nych
wzglę dów nie mo gą na le żeć do Ró ży zor ga ni zo wa nej w ich
śro do wi sku lub przez sie bie sa mych, mo gą się zgło sić po -
przez stro nę in ter ne to wą – do Róż two rzo nych przez in ter net
ze zgło szeń in dy wi du al nych. Ni ko go nie zo sta wia my bez po -
mo cy i moż li wo ści włą cze nia się do mo dli twy! 

To Ma ry ja za pra sza, war to z te go za pro sze nia sko -
rzy stać!

Ire ne usz Ro ga la

Ko ściół w I wie ku – so bór, dzia łal ność 
Paw ła, woj na ży dow ska

Sobór w Jerozolimie (49 r.)
Rozwój Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy (30 r.) do

połowy pierwszego wieku, a przede wszystkim jego
rozprzestrzenianie się poza Jerozolimę, dokonywał się

głównie dzięki wysiłkom apostołów, do grona których
zaliczamy także Pawła. Był to proces zachodzący powoli, 
w dużej mierze ze względu na rozliczne trudności związane
z prześladowaniami, działalnością wielu sekt religijnych 
i niechęcią wobec „wyznawców Chrestosa”. Należy
zaznaczyć, że początkowa sytuacja, cechująca się dominacją
judeochrześcijaństwa (czyli chrześcijaństwa opartego na Ży -

Historia Koœcio³a w zarysie, cz. 3, c.d.



dach), w dru giej po ło wie I wie ku ule ga za sad ni czej zmia nie
– to na wró ce ni po ga nie sta ją się trzo nem Ko ścio ła, na to -
miast ju de ochrze ści jań stwo ule ga roz pa do wi.

Waż ną przy czy ną zda rzeń okre śla nych ja ko wy da -
rze nia w An tio chii (49 r.) był na ra sta ją cy w tym okre sie na -
cjo na lizm ży dow ski. Wej ście Ży dów w otwar ty kon flikt po li -
tycz ny z Rzy mem uru cho mi ło nie chęt ne po sta wy i pe wien
no wy spo sób po strze ga nia na wró co nych na chrze ści jań stwo
po gan. Mia no wi cie pre sja ży dow skich na cjo na li stów spra wi -
ła, że część ju de ochrze ści jan usi ło wa ła za wę zić chrze ści jań -
stwo do spo łecz no ści ży dow skiej, na to miast przyj mo wa nie
po gan (czy li osób nie obrze za nych) za czę ło się ja wić ja ko
zdra da. Na le ży przy po mnieć, że na wró co nych po gan nie
zmu sza no w tam tym cza sie ani do prze strze ga nia ży dow -
skich prze pi sów, ani do ob rze za nia. Tym cza sem w ro ku 49
oso by okre śla ne ja ko „po tom ko wie Ju dy” sie ją w An tio chii
za męt na ucza jąc, że ob rze za nie obo wią zu je wszyst kich. Pa -
weł i Bar na ba prze ciw sta wia ją się tym wy ma ga niom, ro zu -
mie jąc mię dzy in ny mi rów nież po li tycz ne kon se kwen cje ta -
kie go po rząd ku, czy li nie bez pie czeń stwo współ od po wie -
dzial no ści chrze ści jan za dal sze lo sy po li tycz ne Izra ela. Wo -
bec waż no ści te go spo ru wspól no ta pra gnie przed ło że nia go
apo sto łom w Je ro zo li mie. Tam spór wy bu cha na no wo, gdyż
nie któ rzy ju de ochrze ści ja nie wy wo dzą cy się ze śro do wisk
fa ry zej skich upar cie bro nią te zy o ko niecz no ści ob rze zy wa -
nia po gan. Jed nak za rów no Piotr (w imie niu apo sto łów), jak
i Ja kub (w imie niu star szych) roz strzy ga ją kwe stię na ko -
rzyść sta no wi ska Paw ła – po ga nie są od tąd zo bo wią za ni tyl -
ko do prze strze ga nia nie któ rych prze pi sów (no achic kich),
zwią za nych głów nie ze wstrze mięź li wo ścią od wy bra nych
po kar mów. Pa weł wraz z Bar na bą, Sy la sem i Ju dą (Bar sa ba -
sem) zo sta ją od de le go wa ni do prze ka za nia tej de cy zji wspól -
no cie w An tio chii. Ten wer dykt ma ogrom ne zna cze nie 

i oka że się być bar dzo brze mien ny w skut kach, gdyż ozna -
cza w isto cie ze rwa nie chrze ści jań stwa ze spo łecz no ścią ży -
dow ską, do któ re go doj dzie w na stęp nych la tach w at mos fe -
rze wza jem nych oskar żeń. 

Po soborze
Wspomniane rozstrzygnięcie, będące efektem

zgromadzenia apostołów w Jerozolimie w roku 49,
określane jest mianem soboru jerozolimskiego. Jego
doniosłość polega nie tylko na określeniu wzajemnych
stosunków między chrześcijaństwem a judaizmem, ale
przede wszystkim na silnym impulsie do rozwoju
chrześcijaństwa wśród pogan. Zgromadzenie soborowe
pozwala też na określenie rysującej się w Kościele struktury
hierarchicznej. Osobny stan stanowi dwunastu apostołów,
peł nią cych ro lę prze ło żo nych, wśród któ rych naj wyż szą po -
zy cję zaj mu je Piotr. Z ko lei Paw ło wi przy pa da miej sce rów -
ne Dwu na stu. Obok moż na do strzec dwie rów no le głe hie -
rar chie – miej sco wą, zło żo ną ze star szych zwa nych bi sku pa -
mi, na cze le z prze ło żo nym, a tak że mi syj ną, obej mu ją cą na -
uczy cie li i pro ro ków.

Wkrót ce po So bo rze Je ro zo lim skim Piotr wy jeż dża
do An tio chii, gdzie ra zem z Bar na bą wstrzy mu ją się od spo -
ży wa nia po sił ków wspól nie z chrze ści ja na mi po cho dze nia
po gań skie go. Mo ty wy tej de cy zji wy ni ka ją z tro ski Pio tra 
o za cho wa nie łącz no ści z ju de ochrze ści ja na mi za gro żo ny mi
po wro tem do swej daw nej wia ry (wsku tek na ci sków po li -
tycz nych). Z ko lei Pa weł kry ty ku je ta ką po sta wę, uwa ża jąc,
że za sad ni czą rze czą jest uwol nie nie chrze ści jań stwa od po -
wią zań ży dow skich. Oba ce le by ły z jed nej stro ny słusz ne,
ale z dru giej – wza jem nie się wy klu cza ją ce. Od te go mo men -
tu Pa weł re zy gnu je z ju de ochry stia ni zmu i przy szłość Ko -
ścio ła wi dzi tyl ko w śro do wi sku grec kim (czym na ra zi się
chrze ści jań skim Ży dom), na to miast Piotr nie po rzu ca jesz -
cze na dziei na oca le nie wspól no ty ju de ochrze ści jań skiej.

Misje Pawła w latach 50-58
Nie wąt pli wie za eks pan sję chrze ści jań stwa wśród

po gan od po wia da przede wszyst kim Pa weł i je go współ pra -
cow ni cy. Pa weł wy ru sza w ro ku 50 i prze mie rza Sy rię oraz
Cy li cję, gdzie od wie dza Tars. Na stęp nie wi zy tu je chrze ści -
jan w De brze, Ly strze oraz Iko nium. Wkra cza póź niej na no -
we te re ny – do cie ra do Ga la cji, pół noc nej Fry gii i My zji. Mi -
sję tę wy róż nia jed nak naj bar dziej fakt do tar cia Paw ła do Eu -
ro py – kon kret nie do Ma ce do nii i Achai, gdzie ewan ge li zu -
je i po zy sku je dla Chry stu sa no wych wy znaw ców. W Te sa lo -
ni kach i Be roi prze ma wia w sy na go gach na wra ca jąc Ży dów
oraz Gre ków, na to miast w Ate nach je go na uki nie od no szą
spe cjal nych skut ków. W la tach 51-52 Pa weł prze by wa w Ko -
ryn cie, skąd pi sze swo je dwa Li sty do Te sa lo ni czan, po
czym po wra ca przez Efez do An tio chii. W ro ku 53 uda je się
w no wą po dróż, któ rej głów nym ce lem jest tym ra zem Efez.
Po zo sta jąc tam do ro ku 57, na ucza w sy na go dze, ale rów -
nież w szko le dla po gan, pi sze stam tąd List do Ga la tów
i Pierw szy List do Ko ryn tian. Wresz cie wy jeż dża do Ko ryn -

tu (57 r.), a na prze ło mie 57 i 58 r. pi sze swój List do Rzy -
mian. Je ro zo li mę osią ga Pa weł w ro ku 58, od wie dza jąc jesz -
cze po dro dze Fi lip pi, Tyr i Mi let.

Piotr Skurski
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Pod pis u gó ry: Kne set haSzlahim Bi ru sza la ijm [dosł. Zgro ma dze nie Po sła nych w Je ro -
zo li mie, czy li So bór Apo sto łów w Je ro zo li mie], mia sta w gór nej czę ści: Ja fo po le wej
[Jaf fa] i An tio chi ja po pra wej [An tio chia] na do le pod pi sa ni są czte rej Apo sto ło wie:
Szim`on, Ja akow [z pa liu szem ar cy bi sku pa -pa triar chy Je ro zo li my], Szaul, Bar -Na wa 
© Ła ciń ski Pa triar chat Je ro zo li my, 2013
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11 li sto pa da, w Na ro do wy Dzień Nie pod le gło ści, by li śmy
świad ka mi otwar cia w War sza wie Świą ty ni Opatrz no ści Bo -
żej. Po wie lu la tach zma gań, licz nych za wie ru chach hi sto -
rycz nych, idea utwo rze nia Na ro do we go Sank tu arium Za -
wie rze nia i Dzięk czy nie nia Opatrz no ści Bo żej do cze ka ła się
re ali za cji, na znak, że Pol ska jest Bo gu wier na.

„W imię Bo ga w Trój cy Świę tej Je dy ne go!” 
– tak za czy na się pierw sza w Eu ro pie Usta wa Rzą do wa, któ -
rą sejm Pol ski uchwa lił 3 ma ja 1791 r. Po do świad cze niu 
I roz bio ru Pol ski, po sło wie mie li świa do mość ogrom ne go
zna cze nia tej usta wy za sad ni czej, dla te go tuż po jej uchwa le -
niu sejm i se nat wraz z kró lem za de cy do wa li o bu do wie
świą ty ni ja ko dzięk czy nie nie Bo gu „za chwi lę po myśl ną wy -
do by cia Pol ski spod prze mo cy ob cej i nie ła du do mo we go,
za przy wró ce nie rzą du, któ ry naj sku tecz niej wol ność na szą
praw dzi wą i ca łość Pol ski za bez pie czyć mo że. Uchwa la my,
aby na tę pa miąt kę ko ściół ex vo to wszyst kich sta nów był
wy sta wio ny i naj wyż szej Opatrz no ści po świę co ny”.

Po trze bę re ali za cji te go zo bo wią za nia pie lę gno wa ły
ko lej ne po ko le nia Po la ków, po nie waż bu do wa świą ty ni mia -
ła dłu gą hi sto rię. W pierw szą rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3 ma ja roz po czę to pra ce, któ re prze rwa ło wkro cze nie
wojsk ro syj skich do Pol ski. Ko lej ne roz bio ry wy ma za ły nasz
kraj z ma py świa ta na 123 la ta.

Po za koń cze niu I woj ny świa to wej Pol ska wy wal -
czy ła nie pod le głość, a już po dwóch la tach roz po czę ła się
woj na pol sko -ro syj ska. Już w tym trud nym cza sie gru pa po -
słów zło ży ła wnio sek w spra wie wy bu do wa nia obie ca ne go
ko ścio ła pw. Opatrz no ści Bo żej. W na stęp nym ro ku sejm
przy jął usta wę o „wy ko na niu ślu bu uczy nio ne go przez Sejm
czte ro let ni, wznie sie nia w War sza wie Świą ty ni pod we zwa -
niem Opatrz no ści Bo żej”. Trud ne la ta od bu do wy pań stwo -
wo ści i ogrom za sta łych po za bo rach za nie dbań go spo dar -
czych od su nę ły roz po czę cie bu do wy do ro ku 1939. I zno wu
woj na zni we czy ła dą że nia do re ali za cji zo bo wią za nia na ro -
du. Rów nież po II woj nie świa to wej, kie dy wła dzę w Pol sce
prze ję li ko mu ni ści, dą żą cy pro gra mo wo do ate iza cji na ro du,
nie by ło moż li we pod ję cie dzie ła. Do pie ro po czę ścio wo wol -
nych wy bo rach w 1989 r. Pry mas Pol ski kard. Jó zef Glemp
pod jął ideę bu do wy świą ty ni. Sejm RP w spe cjal nej uchwa le
stwier dził, że: „ślu by zło żo ne przed dwu stu la ty Na ród po wi -
nien wy peł nić. Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej bę dzie sym bo -
lem wdzięcz no ści Na ro du za od zy ska nie wol no ści w 1989 r.,
20 lat pon ty fi ka tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, Ju bi le uszu
2000 lat Chrze ści jań stwa”. Ksiądz Pry mas w 1999 r., w wi gi -
lię rocz ni cy Kon sty tu cji 3 ma ja, na Po lach Wi la now skich 
w War sza wie po świę cił zie mię pod bu do wę ko ścio ła i po sta -
wio no krzyż. 

Po po cząt ko wych kło po tach w 2007 r., kar dy nał Ka -
zi mierz Nycz po wo łał Cen trum Opatrz no ści Bo żej. Cen trum
to no wo cze sna pla ców ka, któ rej dzia łal ność ru szy ła na do -
bre w 2008 r. W jej skład wcho dzą trzy ele men ty: Świą ty nia
Opatrz no ści Bo żej, Pan te on Wiel kich Po la ków oraz Mu -
zeum Ja na Paw ła II i Pry ma sa Wy szyń skie go, a więc łą czy
so bą wy miar du cho wy, hi sto rycz ny i pa trio tycz ny.

11 li sto pa da 2016 r., w ro ku Nad zwy czaj ne go Ju bi -

le uszu Mi ło sier dzia, w 1050. rocz ni cę Chrztu Pol ski, 225 lat
po uchwa le Sej mu Wiel kie go, na sze po ko le nie otrzy ma ło od
Stwór cy za szczyt wy peł nie nia ślu bów zło żo nych przez na -
szych przod ków i drzwi  Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej zo sta ły
otwar te dla wszyst kich wier nych. Na tę hi sto rycz ną uro czy -
stość i pierw szą Eu cha ry stię od pra wio ną w świą ty ni przy by -
li: Hie rar cho wie Pol skie go Epi sko pa tu, Pre zy dent Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, Mar szał ko wie Sej mu i Se na tu, Pa ni Pre -
mier oraz licz ne de le ga cje naj waż niej szych in sty tu cji pań -
stwo wych i wiel kie tłu my dar czyń ców z ca łej Pol ski.

Naj pierw od śpie wa no naj star szą pol ską pieśń re li -
gij ną „Bo gu ro dzi cę”, po tem zgro ma dze ni wraz z chó rem
Woj ska Pol skie go od śpie wa li Hymn Pań stwo wy.

Na roz po czę cie Mszy Świę tej otwar cia świą ty ni sło -
wo pa ster skie wy gło sił go spo darz miej sca, Ar cy bi skup Me -
tro po li ta War szaw ski kar dy nał Ka zi mierz Nycz. Przy wi tał
wszyst kich obec nych na Eu cha ry stii i po wie dział mię dzy in -
ny mi: „Chcia ło by się po wie dzieć, że cze ka li śmy na ten mo -
ment do kład nie 225 lat, ty le cza su bo wiem mi nę ło od obiet -
ni cy Świą ty ni -Wo tum, ja ką zło żył król i twór cy Kon sty tu cji 3
ma ja. Dziś sta je my przy oł ta rzu tej mo nu men tal nej Świą ty ni,
by przede wszyst kim dzię ko wać. Sank tu arium Bo żej
Opatrz no ści to jest miej sce dzięk czy nie nia Bo gu, a rów no -
cze śnie za wie rze nia Bo żej Opatrz no ści. Jest to tak że miej -
sce przy mie rza z Bo giem i wy ni ka ją ce go stąd przy mie rza lu -
dzi mię dzy so bą. Wszyst kie go te go bar dzo po trze bu je my,
po trze bu je współ cze sny świat i na sza Oj czy zna. Nie wąt pli -
wie bo wiem je ste śmy świad ka mi de fi cy tu wdzięcz no ści, 
a tak że bra ter stwa, zgo dy i mi ło ści.

Dzię ku je my dzi siaj na pierw szym miej scu Bo gu 
w Trój cy Świę tej Je dy ne mu i Je go Opatrz no ści. Dzię ku je my
Dar czyń com z ca łej Pol ski, któ rych licz ni przed sta wi cie le są
z na mi obec ni na tej Mszy Świę tej, bez Wa szej ofiar no ści nie
by ło by tej pięk nej Świą ty ni. Dzię ku ję tak że wszyst kim, któ -
rzy or ga ni zo wa li i pro wa dzi li tę bu do wę.”.

Ho mi lię wy gło sił Prze wod ni czą cy Epi sko pa tu Pol -
ski, me tro po li ta po znań ski, ar cy bi skup Sta ni sław Gą dec ki,
któ ry po wie dział: „Spo ty ka my się dzi siaj na dzięk czyn nej
Mszy Świę tej w zna czą cym dla Po la ków Dniu Nie pod le gło -
ści. W tym dniu wspo mi na my czas, w któ rym Pol ska – po
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Otwarcie Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej
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123 la tach nie wo li – do cze ka ła się wol no ści. Czte ry po ko le -
nia na próż no na tę chwi lę cze ka ły, pią te do cze ka ło się.
Wspo mi na my dziś mo dli twę i pra cę or ga nicz ną tam tych po -
ko leń, wier ne prze ka zy wa nie pa trio tycz nych tra dy cji przez
pol skie mat ki, wresz cie ofia rę krwi oj ców, bez któ rej nie by -
ło by nie pod le gło ści. (...) Pa pież Jan Pa weł przed sta wił to zo -
bo wią za nie ja sno w sie dzi bie ONZ w No wym Jor ku, dnia 
5 paź dzier ni ka 1995 ro ku, mó wiąc: «Pod sta wo wy pro blem,
ja ki dzi siaj mu si my pod jąć, to pro blem od po wie dzial ne go
ko rzy sta nia z wol no ści, za rów no w wy mia rze oso bi stym, jak
spo łecz nym (…). Wol ność nie jest po pro stu bra kiem ty rań -
skiej wła dzy i uci sku, nie ozna cza też swo bo dy czy nie nia
wszyst kie go, na co ma się ocho tę. Wol ność ma swo ją we -
wnętrz ną „lo gi kę”, któ ra ją okre śla i uszla chet nia: jest pod -
po rząd ko wa na praw dzie i urze czy wist nia się w po szu ki wa -
niu praw dy. Ode rwa na od praw dy o czło wie ku, wol ność wy -
ra dza się w ży ciu in dy wi du al nym w sa mo wo lę, a w ży ciu po -
li tycz nym w prze moc sil niej sze go i w aro gan cję wła dzy».

Dzi siaj – po po nad dwóch wie kach od ślu bo wa nia
zło żo ne go przez Sejm Czte ro let ni – uczest ni czy my w otwar -
ciu Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej. Wznie sie nie tej świą ty ni
uchwa li li po sło wie Sej mu Czte ro let nie go w ro ku 1791. Już
dwa dni po ogło sze niu Kon sty tu cji 3 ma ja Sejm Rzecz po spo -
li tej pod jął uchwa łę, aby na tę pa miąt kę ko ściół ex vo to
wszyst kich sta nów był wy sta wio ny i Wyż szej Opatrz no ści
po świę co ny. Z wo li kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie -
go ko ściół miał sta nąć w Ujaz do wie. W pierw szą rocz ni cę
uchwa le nia Kon sty tu cji (1792) po ło żo no tam na wet ka mień
wę giel ny pod tę świą ty nię i na tym się skoń czy ło. Dwa ty go -
dnie póź niej na zie mie Rze czy po spo li tej wtar gnę ły woj ska
ro syj skie i – z ra cji roz bio rów – bu do wa oka za ła się nie moż -
li wa. Myśl o wy ko na niu zo bo wią za nia Sej mu Czte ro let nie go
po ja wi ła się po now nie do pie ro w 1921, w trzy la ta po od zy -
ska niu nie pod le gło ści przez pań stwo pol skie. Wte dy to –
usta wą sej mu usta wo daw cze go – po twier dzo no wo lę zbu do -
wa nia Świą ty ni Opatrz no ści. Mia ła ona sta nąć na Po lu Mo -
ko tow skim, lecz tym ra zem wy buch II woj ny świa to wej
(1939) unie moż li wił jej bu do wę.

Po woj nie do jej po wsta nia za chę ca li kard. Au gust
Hlond i kard. Ste fan Wy szyń ski, na po ty ka jąc na zde cy do wa -
ny sprze ciw władz ko mu ni stycz nych. W koń cu – w spo sób
nie zwy kle od waż ny i na ra ża jąc się na licz ne kry ty ki – z ini -
cja ty wą wznie sie nia Świą ty ni Opatrz no ści wy stą pił w wol nej
Pol sce (1996) ks. kard. Jó zef Glemp, po par ty przez epi sko -
pat, sejm i se nat, któ ry prze strze gał na ród przed skła da niem
obiet nic bez po kry cia.

Sa me pra ce bu dow la ne roz po czę ły się 2 ma ja 2002
ro ku. Po róż nych prze rwach zo sta ły one wzno wio ne śmia łą
de cy zją tu obec ne go ks. kard. Ka zi mie rza Ny cza w 2008 ro -
ku. Dzię ki je go zde cy do wa nej de cy zji uczest ni czy my dzi siaj
w za koń cze niu pierw sze go eta pu bu do wy te go Na ro do we go
Wo tum Wdzięcz no ści.

Z ser cem prze peł nio nym wdzięcz no ścią wcho dzi -
my więc dzi siaj do tej świą ty ni, wy po wia da jąc peł ne za chwy -
tu sło wa: Niech Twoi wy znaw cy, Pa nie, śpie wa ją z ra do ści,
kie dy wcho dzą do Two jej świą ty ni (an ty fo na na Nie szpo ry 
z dnia 11 sierp nia).”.

Na za koń cze nie ks. Ar cy bi skup ser decz nie po dzię -
ko wał kard. Ka zi mie rzo wi Ny czo wi za pod ję cie trud ne go za -

da nia kon ty nu acji bu do wy oraz Par la men to wi za wkład pań -
stwa pol skie go w re ali za cję Mu zeum Dwóch Wiel kich Po la -
ków. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skie ro wał tak że do wszyst -
kich bu dow ni czych, ar chi tek tów, in ży nie rów, ar ty stów 
i ogrom nej 100-ty sięcz nej rze szy Dar czyń ców, któ rzy swo -
imi ofia ra mi wzmac nia li na dzie ję na sfi na li zo wa nie te go szla -
chet ne go dzie ła.

Na stęp nie ksiądz kard. Ka zi mierz Nycz od mó wił 
w imie niu zgro ma dzo nych Akt Za wie rze nia i Dzięk czy nie nia.

Przed udzie le niem bło go sła wień stwa koń czą ce go
Eu cha ry stię Pry mas Pol ski abp. Woj ciech Po lak wy gło sił
sło wo do wier nych:

„Wspo mi na jąc kar ty na ro do wej hi sto rii kar dy nał Jó -
zef Glemp, ar cy bi skup me tro po li ta gnieź nień ski i war szaw -
ski tłu ma czył kie dyś, że Świą ty nia – wo tum na sze go na ro du
– to prze cież po mnik Kon sty tu cji 3 ma ja, a bez Kon sty tu cji
nie prze trwa li by śmy roz bio rów, bo ona da wa ła Pol sce pra -
wo do ist nie nia, do two rze nia, do wal ki, po mi mo że oba la no
słu py gra nicz ne. My dzi siaj, w tej Świą ty ni Opatrz no ści Bo -
żej zgro ma dze ni, mo że my so bie jesz cze do po wie dzieć, że
trze ba nam nie tyl ko wol no ści się uczyć i o niej wdzięcz nie
pa mię tać, ale mą drze, od waż nie w Oj czyź nie na szej prze -
strzeń tej wol no ści za go spo da ro wać, od po wie dzial nie wol -
no ści uży wać, urze czy wist niać ją przez praw dę i do bro,
przez wspól ną tro skę wszyst kich Po la ków o do bro wspól ne
umi ło wa nej Oj czy zny. 

Pra gnie my dzi siaj dzię ko wać za obu dzo ną w ser -
cach na szych so li dar ną więź po ko leń, któ ra wciąż trwa i któ -
rej wi dzial nym zna kiem jest Wo tum na sze go na ro du, mo ral -
ny obo wią zek cie szą ce go się wol no ścią obec ne go po ko le nia
Po la ków. Bo prze cież za wol ność dzię ko wa li na si pra oj co -
wie, wol ność zdo by wa li oj co wie, a wol ność zdo by tą my ma -
my za bez pie czyć. 

Nie chaj na sza dzi siej sza mo dli twa w Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej bę dzie więc wy ra zem tej wła śnie
wdzięcz no ści i czy ni nas – każ dą i każ de go z nas – od waż ny -
mi, od po wie dzial ny mi, twór czy mi, w kształ to wa niu te raź -
niej szo ści i przy szło ści na szej umi ło wa nej Oj czy zny. Prze -
cież za Nią ta ki wie le mi nio nych po ko leń na szych ro da ków
pła ci ło naj wyż szą ce nę. W tym du chu pra gnie my wszyst kim
bło go sła wić”.

Te re sa So wiń ska na pod sta wie:
www. epi sko pat.pl

„Hi sto ria Bu do wy Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej 1791-2016”
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K¹cik dla dzieci
Z ŻYCIA PARAFII

O Au tor ce
Alek san dra Kwa czek z do mu Bed nar ska
uro dzi ła się w nie wiel kiej wio sce na te re nie
Ma zow sza. Wy cho wa ła się w licz nej i po -
boż nej ro dzi nie. Jej naj star szy brat Jan słu -
żył w ar mii gen. Wła dy sła wa An der sa. Pod -
czas II woj ny świa to wej wal czył pod Mon te
Cas si no. Po za koń cze niu woj ny z Włoch
wy emi gro wał do Ka na dy. Po wie lu la tach
przy je chał do ro dzin ne go do mu, po czym
za pro sił naj młod szą sio strę Alek san drę do
Ka na dy. Alek san dra sko rzy sta ła z za pro -
sze nia i za miesz ka ła tam na sta łe. Wy szła
za mąż, uro dzi ła tro je dzie ci i do cze ka ła się
czwór ki wnu cząt.
My śla mi i ser cem wra ca ła do ro dzin nych
stron, do po dwór ka przy do mu, w któ rym
się wy cho wy wa ła. Wspo mnie nia z dzie cin -
nych lat za pi sy wa ła na kart kach pa pie ru,
któ re na stęp nie wy da ła dru kiem, de dy ku -
jąc swo im wnu kom oraz wszyst kim dzie -
ciom.

An na Trze ciak



Dzień ukoń cze nia wnę trza na sze go ko ścio ła zbli ża się wiel -
ki mi kro ka mi... W związ ku z tym bę dzie się w nim po ja wia -
ło co raz wię cej ele men tów, któ re osta tecz nie wy two rzą nie -
po wta rzal ny kli mat na sze go pa ra fial ne go wie czer ni ka. 
Są już go to we:
– de ko ra cyj ne świecz ni ki, któ re uzu peł nią oł ta rze Je zu sa
Mi ło sier ne go i Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Na tę in sta la -
cję skła da się ka mien na pod sta wa (zdję cie nu mer 3) z miej -
scem na skar bo nę, ozna czo ną em ble ma tem na wią zu ją cym
do ży cio we go mot ta św. Bra ta Al ber ta „Być do brym jak
chleb” (zdję cia nu mer 4 i 5) wraz z usta wio ną na niej ozdob -
ną, wy ko na ną z brą zu ko ro ną, sta no wią cą wy obra że nie pło -
mie nia (zdję cia nu mer 1 i 2). Na spe cjal nie przy go to wa nych 

„pó łecz kach” owe go pło mie nia wier ni bę dą mo gli sta wiać
za pa lo ne świecz ki. 
Obec nie w przy go to wa niu są:
– Bap ty ste rium, czy li miej sce do udzie la nia sa kra men tu
Chrztu Świę te go. Głów ny ele ment je go wy po sa że nia –
chrzciel ni ca, już znaj du je się w ko ście le (obok ob ra zu Mat -
ki Bo żej Czę sto chow skiej). Bap ty ste rium zo sta nie wy dzie lo -
ne z ko ścio ła za spra wą pod wyż sze nia oraz tyl nej, ozdob nej
ścian ki w pra wej na wie, na wy so ko ści bocz ne go wej ścia. 
– do peł nia ją ce kom po zy cji: fi gu ra św. Ja na Chrzci cie la oraz
spe cjal ne miej sce na świe cę pas chal ną. 

ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk
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Nowe elementy wystroju wnêtrza koœcio³a

Elementy świecznika w warsztacie podczas wykonywania i gotowy świecznik umieszczony w kościele.

Elementy baptysterium wykonywane w warsztacie i w kościele
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę, wstaw się za mo imi naj -
bliż szy mi, któ rzy w dniu wczo raj szym nie uczest ni czy li we
Mszy św. Dzię ku ję za po pra wę mo je go zdro wia i za szczę śli -
wy po wrót z wy jaz du mo ich dzie ci. Świę ty nasz Pa tro nie,
proś o Mi ło sier dzie Bo że dla nas.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy -
pra szasz. Pro szę, orę duj za ka pła na mi z na szej pa ra fii, wy -
pra szaj im świa tło Du cha Świę te go w pro wa dze niu wier -
nych.
• Pa nie Bo że, Ty wszyst ko wiesz. Wiesz, że bez Cie bie nic
nie mo że my. Za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta, Ja na
Paw ła II i Świę tej Ro dzi ny bło go sław w ży ciu i w pra cy dzie -
ciom i wnu kom. Po le cam mę ża i 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 z oboj ga stron, krew nych, przy ja ciół, do bro dzie jów.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję i pro szę o świa tło Du cha
Świę te go dla dzie ci, wnu ków i wszyst kich z Ro dzi ny, o co -
dzien ne pro wa dze nie w trud no ściach. Zmar łym wy pra szaj
zba wie nie wiecz ne.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy -
pra szasz i o dal sze pro szę. Pro szę o świa tło Du cha Świę te -
go, że by śmy ży li zgod nie z przy ka za nia mi Bo ży mi i ko ściel -
ny mi. Pro szę o opie kę i Two ją po moc dla mo ich bli skich 
i o mo je zdro wie fi zycz ne. Świę ty nasz Pa tro nie, miej nas 
w swo jej opie ce.
• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, proś Bo ga przez Nie po ka -
la ne Ser ce Ma ryi i przez Św. Ja na Paw ła II o ła skę nie ba dla
pa ni Elż bie ty Po la kie wicz i wzmoc nie nie sił dla jej mę ża.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zba wie nie wiecz ne dla
wszyst kich zmar łych z ro dzi ny Grądz kich i Ma le szew skich.
• Świę ty 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. 
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kich do bro -
czyń ców na szej pa ra fii.
• Pro szę o zdro wie dla Do mi ni ka i po trzeb ne ła ski dla Ro -
dzi ny.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, wspie raj wszyst kich mo ich do bro -
czyń ców i wy pra szaj po trzeb ne ła ski dla ich bli skich.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o tak wiel ką ła skę,
przy gar nij wie lu lu dzi zra nio nych na du szy i cie le. Miej 
w opie ce tych, któ rych mi bra ku je. 
• Pro szę o Bo że bło go sła wień stwo i opie kę, wia rę, na dzie ję,
ra dość, po kój, si ły i zdro wie dla Ma mu si i Ro dzeń stwa.
• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o wszel kie po trzeb ne ła -
ski dla Pa ni Ali ny, Gra ży ny, Ur szu li, Elż bie ty i Łu cji oraz ich
Ro dzin.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę, wstaw się za mo imi naj -
bliż szy mi. Wy pra szaj dla nich Mi ło sier dzie Bo że, bo lek ce -
wa żą Ofia rę Mszy Świę tej w nie dzie lę i dni świę te. Pro szę 
o po moc i ra tu nek dla nas! Pro szę o świa tło Du cha Świę te go.
Dzię ku ję za wszel kie ła ski, któ re otrzy mu je my za Two im
wsta wien nic twem. Świę ty nasz Pa tro nie, módl się za na mi.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Je zu sa o na wró ce nie dla Łu -
ka sza i po moc dla Ro dzi ny.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za nasz po wrót z po dró -
ży i opie kę nad na mi i pro szę o szczę śli wą po dróż dla mo ich
naj bliż szych. Świę ty nasz Pa tro nie, nie opusz czaj nas.
• Pa nie Je zu, przez Świę te go Bra ta Al ber ta chcę ko chać
każ de go tak jak Ty. Pro szę, bło go sław nam wszyst kim.
Dzię ku ję i li czę na Cie bie, Oj cze. Pro szę o po moc w mo jej
cho ro bie. Prze pra szam za wszyst ko i pro szę o po kój du szy
dla zmar łych.
• Pa nie Je zu, Ty je steś naj lep szym Le ka rzem, za po śred nic -
twem Mat ki Bo żej, św. Ja na Paw ła II i Świę te go Bra ta Al ber -
ta po le cam me go uko cha ne go wnu ka i pro szę o ule cze nie 
z bar dzo cięż kiej cho ro by. Miej w opie ce ca łą mo ją Ro dzi nę.
Św. Bra cie Al ber cie, proś Je zu sa, by przy jął mo ich bli skich
zmar łych i mę ża do swo je go Kró le stwa.
• Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta pro szę Bo ga 
o świę tość na szych Ro dzin, by wszyst kie dzie ci by ły ko -
cha ne, szczę śli we. Pro szę za ich Ro dzi ców i wszyst kich lu -
dzi o po kój, mi łość i do bro na świe cie. Dzię ku jąc Bo gu za
wszel kie da ry, przez Two je rę ce od da ję Bo gu wszyst ko to,
o czym On wie.
• Dzię ku ję za ca łe mo je ży cie, Ro dzi nę, pra cę i pro szę o mo -
je uzdro wie nie, uzdro wie nie mo je go mał żeń stwa i uzdro wie -
nie sy na. (Jo an na).
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie ła ski, któ re
nam wy pra szasz, za zdro wie i opie kę w na szych po dró żach
i pro szę wstaw się za mo imi naj bliż szy mi, któ rzy w dniu
wczo raj szym nie uczest ni czy li we Mszy Świę tej.
• Pro szę o świa tło Du cha Świę te go dla mo ich dzie ci, wnu -
ków i bra ta Ta de usza, że by ży li zgod nie z Przy ka za nia mi
Bo ży mi i Ko ściel ny mi.
• Pro szę o zdro wie dla mo jej sio stry Kry si i mo je. Świę ty
nasz Pa tro nie, nie opusz czaj nas.
• Po wie rzam Bo gu za wsta wien nic twem Świę te go Bra ta
Al ber ta i Świę te go Ja na Paw ła II bar dzo za wi kła ne spra wy,
jed no cze śnie dzię ku ję za wie le do bra. Pro szę o ła skę cał -
ko wi te go zdro wia dla wnu ka Ma te usza, o zdro wie w ro dzi -
nie. Po wie rzam spra wy cór ki. I pro szę o ży cie wiecz ne dla
zmar łych.

s. Li dia i s. Anie la
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Ewa i Adam Jachowscy 18 września
Janina i Erwin Najda 24 września
Janina i Anmdrzej Zemsta 30 września
Stanisława i Tadeusz Wojciechowscy 2 października
Maria i Julian Janik 8 października
Urszula i Edmund Kujot 16 października
Maria i Marian Kulinkowscy 23 października
Leokadia i Czesław Sekuła 30 października
Krystyna i Zbigniew Wiśniewscy 19 listopada
Irena i Leopold Łemczak 19 listopad
Jadwiga i Roman Grzenia 19 listopad
Sabina i Marek Kleindienst 20 listopad
Józefa i Janusz Muszyńscy 4 grudnia

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. Krzysztof Grzemski. 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: Katarzyna
Marczak. Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Mateusz Metkowski, ks.
Mateusz, ks. Wojciech, ks. Tyberiusz, ks. Krzysztof Borysewicz, młodzież i inne osoby.

Helena Niska 25.09.2016
Aleksandra Żukowska 25.09.2016
Paweł Sakowicz 25.09.2016
Mariusz Zaczek 25.09.2016
Tomasz Wojcieszkiewicz 25.09.2016
Igor Łaszewicz 1.10.2016
Antoni Jankowski 2.10.2016
Zuzanna Staroszczyk 9.10.2016
Cezary Orłowski 9.10.2016
Grzegorz Tomczyk 9.10.2016
Adrianna Cieślik 9.10.2016
Jakub Tomczyk 9.10.2016
Jan Sakowicz 9.10.2016
Francis Kolka 20.10.2016
Błażej Andrószowski 23.10.2016
Alicja Palicka 23.10.2016
Lidia Bujanowska 23.10.2016
Adrianna Żmuda 23.10.2016
Amanda Darabasz 26.10.2016
Michał Giemza 13.11.2016
Hanna Kur 13.11.2016
Amelia Drążek 13.11.2016
Alexander Paprocki 20.11.2016
Nikodem Ciechański 11.12.2016
Kornelia Maciaś 11.12.2016
Kacper Szuman 11.12.2016
Alicja Ziętarska 11.12.2016
Antoni Kaim 11.12.2016
Jan Skwarło 11.12.2016

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Janusz Biernat, 58 lat
Śp. Jan Mularczyk, 77 lat
Śp. Dorota Mejna, 47 lat
Śp. Stanisława Ludera, 87 lat
Śp. Jan Katulski, 82 lata
Śp. Stefan Szewczyk, 86 lat
Śp. Kazimierz Nowacki, 80 lat
Śp. Barbara Grzesiuk, 84 lata
Śp. Ignacy Lipiński, 74 lata
Śp. Krzysztof Jędrajczyk, 49 lat
Śp. Zenobia Bentkowska, 86 lat
Śp. Franciszek Szarmach, 84 lata
Śp. Antoni Owczarski, 77 lat
Śp. Jan Kocjan, 78 lat
Śp. Walerian Raj, 82 lata
Śp. Wacław Kolman, 78 lat
Śp. Teresa Falkowska, 70 lat
Śp. Genowefa Lis, 81 lat
Śp. Krystyna Skrzypczyńska, 69 lat
Śp. Jerzy Nowak, 90 lat
Śp. Zdzisław Soczewiński, 85 lat
Śp. Józef Chojko, 88 lat
Śp. Apolonia Wójcik, 79 lat
Śp. Eugeniusz Górski, 75 lat
Śp. Zofia Zinkiewicz-Jedel, 97 lat
Śp. Zofia Grzelak, 87 lat
Śp. Inga Spinek, 83 lata
Śp. Henryka Lubarska, 75 lat
Śp. Katarzyna Korda, 31 lat
Śp. Ignacy Derengowski, 81 lat
Śp. Stanisław Szymański, 63 lat
Śp. Józef Wiśniewski, 75 lat
Śp. Irena Mejer, 82 lata
Śp. Jadwiga Kiedrowska, 84 lata
Śp. Stefan Łuszczyk, 86 lat
Śp. Wanda Dobrosielska, 81 lat
Śp. Andrzej Puzio, 75 lat
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Anna Usarowska i Piotr Doliński 16.09.2016
Wioletta Niezgoda i Daniel Łaszewicz        1.10.2016
Magdalena Synożyc i Marcin Tyrpień      12.11.2016

Krystyna i Mieczysław Ornatowscy 7 października

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Filip Rawicki 7.12.2016
Michał Wierzchowski 7.12.2016

BIERZMOWANI:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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PARAFIALNE PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE
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Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

(Mt 1,21)

Wierzymy, że zapowiedziany Syn rzeczywiście się narodził w Betlejem
przed ponad dwoma tysiącami lat. 

Bóg nie tylko przyszedł do nas jako bezbronne dziecko 
zrodzone z Maryi, ale także uratował nas od bezsilności grzechu. 
A wszystko po to, abyśmy my także mogli się na nowo narodzić. 

(por. J 1,12-13)

Wszystkim naszym drogim Parafianom, Czytelnikom i Gościom 

składamy serdeczne życzenia zachwytu nad tajemnicą Wcielenia. 

Niech nowonarodzony Zbawiciel przekona każdego z nas 

o niczym nieograniczonej miłosiernej miłości Boga. 

Redakcja „Głosu Brata” 

Drodzy nasi Czytelnicy!

Od października proponujemy naszym Parafianom wartościową lekturę, mającą pomóc w przeżywaniu wiary 
i człowieczeństwa. Były to już następujące pozycje: „Ostatnie rozmowy” Benedykta XVI; „Bez rąk, bez nóg bez
ograniczeń” autorstwa Nicka Vujicica oraz ostatnio „Św. Brat Albert. Inspiracje” ks. bp Grzegorza Rysia. 
Mamy nadzieję, iż każda z tych pozycji zachęciła czytelnika do osobistej refleksji i przemyśleń. 
W związku z tym pragniemy ogłosić konkurs „Głosu Brata” na krótką recenzję jednej z tych pozycji. 

Termin dostarczenia recenzji – do 30 stycznia 2017 r.
ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk 


