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PIELGRZYMKI: XXV na Jasną Górę i VII do Matęblewa
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

24.06-05.07.2007 – wy jazd mło dzie ży na Sło wa cję
z ks. Ja nu szem i s. Bernardą.
24.06-30.06 – wy jazd mło dych pa ra fian: gim na zja li -
stów, li ce ali stów i stu den tów na obóz wę drow ny w Be skid
Żywiecki z ks. Paw łem i kle ry kiem Bart kiem.
29.06-22.07 – odbył się obóz że glar ski na Ma zu rach
dla dzie ci pod opie ką ks. Janusza.
15-18.07.2007 – wy jazd naj młod szych dzie ci do Po tę -
go wa z ks. pro bosz czem, s. Mi cha elą i pa nią Anią.
28.07-12.08. – od by ła się XXV Gdań ska Pie sza Piel -
grzym ka na Ja sną Gó rę. Na si pa ra fia nie szli w gru pie bia -
ło -czer wo nej.
9.08 – z ra do ścią in for mu je my, iż po czte rech la tach za -
koń czy li śmy wy ko na nie sta lo we go ogro dze nia wy dzie la -
ją ce go te ren na le żą cy do pa ra fii. Dzię ku je my wszyst kim
za ofia ry na ten cel, a tak że wszyst kim Pa nom, któ rzy
z ogrom nym za an ga żo wa niem re ali zo wa li to za da nie.
18.08 – mi ja ją czte ry la ta od przy by cia do na szej pa ra fii
Sióstr Be ta nek. Wy ra ża my wdzięcz ność Sio strom za służ -
bę w na szej wspól no cie.
20.08 – przy pa dła 162 rocz ni ca uro dzin Św. Bra ta Al ber -
ta. Pod czas Mszy św. dzię ko wa li śmy na sze mu pa tro no wi
za wsta wien nic two i po le ca li śmy ca łą na szą wspól no tę do -
bre mu Bo gu.
8.09 – od by ła się VII Piel grzym ka Ro we ro wa do Ma tem -
ble wa. Udział w niej wzię ło 173 osoby.
15-25.09 – wy jazd do miejsc kul tu re li gij ne go w Chor -
wa cji (w tym do Me du go rie) z ks. Grze go rzem.
16.09 – w ko ście le dzie ci przed sta wi ły opo wieść o Do -
brym Pa ste rzu.
25.09 – grupa parafian wybrała się z ks. proboszczem
do kina na film Andrzeja Wajdy “Katyń”.
26.09 – wyjazd do lasu na grzybobranie.
30.09 – nasi alumni Bartek Kanka i Stasiu Pamuła
otrzymali strój duchowny.
6.10 – wyjazd do Lichenia z ks. Ireneuszem.

S³owo od ksiêdza Proboszcza
Dro dzy Pa ra fia nie!

Z radością przekazujemy naszym Parafianom kolejny numer naszego pisma „Głos Brata”. Wspomnienia wakacyjnych
wyjazdów, jak również bogaty materiał fotograficzny, ukazują nasze działania dla dobra wspólnoty parafialnej.
Wszystkim, którzy wspierają nas materialnie i duchowo składamy serdeczne Bóg Zapłać. 

Z uśmiechem i życzliwością
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

Na zdjęciach: górnym – diakon Jarosław Lisica;
na dolnym – alumni Bartek Kanka i Stasiu Pamuła 

Zmia ny per so nal ne oraz na si kle ry cy
Dzię ku je my Sio strze Ber nar dzie Ka czor za gor li wą pra cę
w na szej pa ra fii. De cy zją Zgro ma dze nia Sio stra zo sta ła
prze nie sio na do Lu bli na zaś prak ty kę dusz pa ster ską wśród
nas roz po czął ks. dia kon Ja ro sław Li si ca. Ser decz nie wi ta -
my i ży czy my wie le Bo że go bło go sła wień stwa w pra cy pa -
ra fial nej, jak rów nież ka te che tycz nej.

Dzie ląc się ra do ścią in for mu je my, iż na si kle ry cy
stu diu ją cy w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym w Gdań -
sku Oli wie otrzy ma li strój du chow ny. Ży czy my im owoc ne -
go przy go to wa nia do Sa kra men tu Ka płań stwa.
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Prace w otoczeniu koœcio³a
Z ŻYCIA PARAFII

Od 2003 ro ku trwa ją in ten syw ne, w ramach moż li wo ści na -
szej pa ra fii, pra ce przy po rząd ko wa niu i za go spo da ro wy wa -
niu te re nu wo kół ko ścio ła. Roz po czę cie tych prac po prze -
dzo ne by ło opra co wa niem pro jek tu ar chi tek to nicz ne go
obej mu ją ce go ogro dze nie (wzo ry przę seł, bram i fur tek
oraz fun da men tu), alej ki, traw ni ki i in ne obiek ty ma łej ar -
chi tek tu ry. Au tor ką pro jek tu jest pa ni mgr Te re sa So wiń -
ska. Naj trud niej szym do zre ali zo wa nia obiek tem by ło ogro -
dze nie. Dla zo bra zo wa nia pro ble mu moż na po dać na stę pu -
ją ce da ne: dłu gość ogro dze nia – 500 m, licz ba przę seł – 250,
licz ba bram i fur tek – 13. Je że li do zro bie nia jed ne go przę -
sła po trze ba oko ło 70-ciu ele men tów, to ła two po li czyć, że
w ca łym ogro dze niu jest ich po nad 16 ty się cy. To z ta ki m
zadaniem mu sie li się zmie rzyć pa no wie Fer dy nand Ossow -
ski i Alek san der Pru sa tor, aby w warsz ta to wych wa run kach
urze czy wist nić wi zję pro jek tan ta.

Bu do wę ogro dze nia roz po czę to od stro ny bu dyn ku
Ko ło brze ska 50, a na stęp nie od stro ny pocz ty. W dal szych
eta pach kon ty nu owa no bu do wę od stro ny bu dyn ków Olsz -
tyń ska 4 i Ko ło brze ska 54. Ostat nie przę sła i bra mę za in sta -
lo wa no w sierp niu 2007 ro ku. Bu do wą ogro dze nia kie ro wał
pan Ra fał Maj kow ski. Pan Ra fał oso bi ście wy ko ny wał naj -
trud niej sze pra ce, de cy du ją ce o ja ko ści i es te ty ce. Po za in -
sta lo wa niu przę seł, wy ko nał w ca ło ści pra ce ka mie niar skie:
przy go to wa nie ka mie ni i ob ło że nie ni mi fun da men tu
(500 m!). Pan Ra fał pro wa dził jesz cze wie le in nych prac
w oto cze niu ko ścio ła, m.in. ta ras przy wej ściu do kan ce la rii
i pło tek wo kół Krzy ża mi syj ne go. Pra ce cie siel skie wy ko ny -
wał pan Ana sta zy Jank. Wszyst kie pra ce po moc ni cze: roz -
biór ka sta re go ogro dze nia, wy ko py pod fun da ment, przy go -
to wa nie i wy le wa nie be to nu, za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne
i ma lo wa nie przę seł wy ko ny wa li pa ra fia nie, głów nie z KSM
„Sem per Fi de lis”.

Rów no le gle z bu do wą ogro dze nia pro wa dzo ne by ły
pra ce przy za kła da niu traw ni ków i klom bów, sa dze niu
drzew i krze wów. Na le ża ło przed tem ro ze brać ol brzy mi
han gar znaj du ją cy się po stro nie za chod niej pla cu, ro ze brać
sta re chod ni ki, usu nąć zwa ły gru zu i splan to wać te ren.
Do dzi siej sze go dnia pra wie ca ły te ren (z wy jąt kiem czę ści
go spo dar czej) po kry ty jest traw ni kiem, za sa dzo no po -
nad 150 drzew i krze wów. Nad zór nad pra ca mi ogrod ni czy -
mi spra wu je pan Ro bert Stę pień. W ostat nich mie sią cach
pra ce kon cen tro wa ły się po stro nie wschod niej pla cu. Zmie -
nio no po ło że nie Krzy ża mi syj ne go do ko nu jąc rów no cze śnie
je go kon ser wa cji. Z po mo cą spe cja li stycz nej fir my bru kar -
skiej wy ło żo no płyt ka mi alej ki pro wa dzą ce do bocz ne go
wej ścia do ko ścio ła. W mo men cie uka za nia się ni niej sze go
nu me ru „Gło su Bra ta” bę dą już trwa ły pra ce przy prze bu do -
wie cen tral nej czę ści pla cu. W dal szym eta pie wy bu do wa ny
zo sta nie no wy kiosk oraz zmie nio ne bę dzie oto cze nie ka -
plicz ki. Za łą czo ny szkic ob ra zu je do ce lo wy wy gląd pla cu.

Po słu gu jąc się ak tu al nym słow nic twem moż na za -
py tać: kto jest spon so rem dzie ła, o któ rym wy żej na pi sa no?
Od po wiedź jest pro sta: to wy łącz nie my, pa ra fia nie, po przez
ofia ry skła da ne na co mie sięcz ną ta cę bu dow la ną lub in dy -

wi du al nie, oraz trud ny do wy ce ny bez po śred ni udział w pra -
cach fi zycz nych. Na le ży za uwa żyć, że Ksiądz Pro boszcz ni -
gdy nie ogła szał spe cjal nej zbiór ki na pra ce w za kre sie ma -
łej ar chi tek tu ry. Wy dat ki na ma łą ar chi tek tu rę nie są je dy -
ny mi wy dat ka mi, któ re po no si pa ra fia. Dzię ki ofiar no ści pa -
ra fian moż na by ło za koń czyć pra ce bu dow la ne przy klasz to -
rze, po ło żyć no wy dach na ko ście le, za mó wić no we ta ber na -
ku lum i ław ki. Po nad to, pa ra fia po sia da jesz cze zo bo wią za -
nia fi nan so we wo bec Die ce zji i Se mi na rium Du chow ne go.

Na za koń cze nie moż na za dać so bie py ta nie: czy
trze ba po świę cać ty le uwa gi oto cze niu ko ścio ła? Nie wąt pli -
wie jest to ze wnętrz ny wy raz na sze go związ ku z Ko ścio łem.
Je że li prze cho dzeń, któ ry nie czu je te go związ ku za trzy ma
wzrok na pięk nym oto cze niu i przez mo ment po czu je się
bli żej Ko ścio ła, to na pew no war to po świę cić tej spra wie ty -
le tru du.

Współ pra cujący 
z Księ dzem Pro bosz czem 

i pa nią Te re są So wiń ską
Sta ni sław Ma zu rek
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Ko niec wa ka cji, ko niec dłuż szych urlo pów, to rów nież ko -
niec du żej mi gra cji lu dzi do róż nych cie ka wych, hi sto rycz -
nych lub świę tych miejsc w kra ju, w Eu ro pie i na świe cie.
Na te go rocz ne wa ka cje za pla no wa li śmy piel grzym kę
do Włoch z Biu rem Piel grzym ko wym Ore mus. By li śmy już
we Wło szech w 2000 ro ku, lecz obec na tra sa obej mo wa ła
miej sca, w któ rych jesz cze nie by li śmy, a któ re bar dzo
chcie li śmy na wie dzić – to Lo re to, San Gio van ni Ro tun do
i Mon te Cas si no oraz po mo dlić się przy gro bie Oj ca Świę te -
go Ja na Paw ła II. 

Tro chę oba wia li śmy się wy so kich tem pe ra tur pa -
nu ją cych w czerw cu we Wło szech, ale mi mo to po sta no wi li -
śmy po je chać. Wy jazd na stą pił 20 czerw ca o go dzi nie 5-tej
ra no z gdań skiej Za spy. Opie ku nem – dusz pa ste rzem na -
szej piel grzym ki oka zał się by ły wi ka riusz na szej pa ra fii ks.
Ma rek Ka pu sta, obec nie pra cu ją cy w pa ra fii św. Jac ka
w Stra szy nie. Po spraw dze niu obec no ści wy ru szy li śmy
w dro gę, po le ca jąc na szą piel grzym kę Bo gu w mo dli twie.
Tra sa wio dła przez Koł ba sko wo i da lej na po łu dnie au to stra -
da mi na te re nie Nie miec do miej sco wo ści Den ken dorf
w oko li cach Mo na chium, gdzie był za pla no wa ny noc leg.

Szczę śli wie do je cha li śmy do ce lu pierw sze go dnia na sze go
piel grzy mo wa nia. Po go da by ła ład na, więc po szli śmy jesz -
cze po spa ce ro wać po mia stecz ku i przy oka zji je zwie dzić.
W cen tral nym punk cie mia sta znaj du je się ta bli ca upa mięt -
nia ją ca spo tka nie w tym miej scu Mi cha iła Gor ba czo wa
i Fran za Jo se pha Straus sa a mó wią ca o przy jaź ni ba war sko-
ro syj skiej. Na pły cie pod ta bli cą umiesz czo no od ci ski stóp
obu mę żów sta nu a nie opo dal na skwe rze umiesz czo no tań -
czą cą pa rę – ro syj ską dziew czy nę i ba war skie go chłop ca
oraz kie run kow skaz: Mo skwa – 2513 km. Po ko la cji uda li -
śmy się na spo czy nek, aby wy po cząć przed ko lej nym eta -
pem na szej piel grzym ki – Ri mi ni. W dro dze po dzi wia li śmy
pięk ną Ba wa rię, góry i zam ki na zbo czach gór. Mi nę li śmy
skocz nię nar ciar ską w Inns bruc ku – pięk ny spor to wy
obiekt gó ru ją cy nad oko li cą, aby za trzy mać się nie opo dal
na par kin gu nad wiel ką Prze łę czą Ben ne ro. Na jed nym
wzgó rzu znaj du je się Ka pli ca Eu ro pej ska dla po dró żu ją cych
z wiel kim krzy żem-dzwon ni cą, gó ru ją cym nad oko li cą. Bar -
dzo trud ne wej ście na ta rasę przy ka pli cy zo sta ło na gro dzo -
ne pięk ny mi wi do ka mi na prze łęcz i krzy żu ją cy mi się
nad nią au to stra da mi. Wie czo rem szczę śli wie do je cha li śmy
przed ho tel w Ri mi ni. Po za kwa te ro wa niu się po szli śmy
oczy wi ście po mo czyć no gi w cie płej wo dzie Ad ria ty ku.
Ruch w mie ście już był du ży. Tu tej szy kli mat po wo du je, że
se zon trwa tu znacz nie dłu żej niż nad na szym Bał ty kiem. 

Trze cie go dnia po śnia da niu wy je cha li śmy w kie -
run ku pierw sze go na na szej tra sie sank tu arium – Lo re to.
Oko ło go dzi ny 10-tej do je cha li śmy na miej sce. Już z da le ka
moż na by ło zo ba czyć ogrom ny ze spół świą tyn ny znaj du ją cy
się na wzgó rzu. Naj waż niej szą bu dow lą jest oczy wi ście ba -
zy li ka, w któ rej wnę trzu znaj du je się mu ro wa na część Świę -
te go Dom ku z Na za re tu. W cza sie swo jej piel grzym ki do Lo -
re to 8 wrze śnia 1979 ro ku pa pież Jan Pa weł II po wie dział:
„Świę ty Dom w Lo re to jest pierw szym sank tu arium o zna -
cze niu mię dzy na ro do wym po świę co ne Naj święt szej Ma ryi
Pan nie, przez wie le wie ków praw dzi we ser ce Ma ryj ne
chrze ści jań stwa”. Ziem skie miesz ka nie Ma ryi skła da ło się
z dwóch po miesz czeń: gro ty wy ku tej w ska le (czczo nej
do dziś w ba zy li ce Zwia sto wa nia w Na za re cie) i czę ści do bu -
do wa nej z ka mie nia przy le ga ją cej do skal nej ścia ny. We -
dług tra dy cji, w ro ku 1291, kie dy Krzy żow cy zo sta li wy par -
ci z Pa le sty ny, do mu ro wa na część do mu Ma ryi zo sta ła prze -
nie sio na przez ro dzi nę Anio łów (De An ge lis) – rząd ców
Em pi ru naj pierw do Trsa tu (dzi siej sza Chor wa cja), a w 1294
r. stat kiem do Lo re to. Świę ty do mek znaj du ją cy się w ba zy -
li ce skła da się z trzech ścian. Ścia nę wschod nią te raz za stą -
pio ną oł ta rzem sta no wi ła ska ła gro ty, któ ra znaj du je się
w Na za re cie. Ścia ny ma ją ok. 3 m. wy so ko ści. Po wy żej 3 m.
do ło żo no ce gły, aby do mek do sto so wać le piej do potrzeb
kul tu. Ze wnętrz na mar mu ro wa obu do wa Dom ku zo sta ła
zre ali zo wa na na roz kaz pa pie ża Ju liu sza II wg pro jek tu Bra -
man te go w 1507 r. We wnę trzu Świę te go Dom ku znaj du ją
się fre ski z XIV – XV wie ku, ma lo wa ny krzyż na ścia nie za -
chod niej z XIII wie ku, Iko no stas z 1922 r. i fi gu ra Mat ki Bo -
żej z Dzie ciąt kiem, wy ko na na z drew na ce dro we go ro sną ce -

PIELGRZYMKI

Pielgrzymka do W³och

Loreto, sanktuarium Świętego Domku
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go w ogro dach wa ty kań skich w ro ku 1922. Fi gu ra za stą pi ła
fi gu rę, znisz czo ną pod czas po ża ru, któ ry wy buchł w Dom -
ku w r. 1921. Bu do wę ba zy li ki roz po czę to w 1469 r. w sty lu
póź nogo tyc kim. Ab sy dy, któ re wznie sio no póż niej na da ją
ba zy li ce kształt twier dzy. We wnątrz ab syd znaj du ją się ka -
pli ce: szwaj car ska, hisz pań ska, nie miec ka i pol ska z fre ska -
mi A. Gant tie go przed sta wia ją cy mi re li gij no-pa trio tycz ne
epi zo dy z hi sto rii Pol ski. 

Po cząw szy od XV wie ku sank tu arium Świę te go
Dom ku zo sta je pod szcze gól ną opie ką pa pie ży, po nie waż
w Nim do ko na ły się bo skie ta jem ni ce. Pius IX w bul li
z 26.08.1852 r. pi sze: „Spo śród wszyst kich sank tu ariów po -
świę co nych Mat ce Bo ga, Nie po ka la nej Dzie wi cy, jed no
znaj du je się na pierw szym miej scu i świe ci nie po rów ny wal -
nym bla skiem: jest to naj do stoj niej szy do mek w Lo re to
uświę co ny przez bo skie ta jem ni ce”. 

Po Mszy św. od pra wio nej  przez ks. Mar ka w jed nej
z ka plic ba zy li ki  na niż szym po zio mie uda li śmy się w dal -
szą dro gę na szej piel grzym ki do sank tu arium Mat ki Bo żej
Ła ska wej w San Gio van ni Ro ton do, do kąd przy by li śmy
szczę śli wie ok. godz. 16-tej. Au to ka ry piel grzym ko we nie
mo gą wjeż dżać do mia sta. Mo że my do je chać tyl ko na par -
king znaj du ją cy się po za mia stem, skąd do mia sta do jeż dża -
my spe cjal ny mi au to bu sa mi. Ca łe sank tu arium to głów nie
no we obiek ty. Ko ściół sta ry, któ re go już nie ma, zo stał zbu -
do wa ny przez bra ci ka pu cy nów w 1676 ro ku i zo stał de dy -
ko wa ny Mat ce Bo żej Ła ska wej – pa tron ce San Gio van ni Ro -
tun do. Jest jed nak je den bar dzo waż ny znak po cząt ków
dzia łal no ści ka pu cy nów, to krzyż na sta rym pla cu ko ściel -
nym, któ ry zo stał po sta wio ny w tym miej scu przed roz po -
czę ciem bu do wy ko ścio ła. W oł ta rzu głów nym znaj do wał
się wi ze ru nek pa tron ki San Gio van ni Ro ton do. 

W tym miej scu Świę ty Ojciec Pio żył, mo dlił się,
spo wia dał i od pra wiał Msze św. przez po nad 40 lat. Już
za ży cia Oj ca Pio sta ry ko ściół bar dzo szyb ko stał się zbyt
ma ły, aby po mie ścić ro sną cą ilość przy by wa ją cych tu wier -
nych. W 1954 ro ku Oj ciec Pio za czął od pra wiać Msze św.

na wol nej prze strze ni. W 1956 ro ku roz po czę to bu do wę no -
we go, więk sze go ko ścio ła na miej scu sta re go. Kon se kra cja
no wej świą ty ni odbyła się w 1959 ro ku. 

W na wie głów nej znaj du je się oł tarz, przy któ rym
Oj ciec Pio od pra wiał Msze świę te w ostat nich la tach swo je -
go ży cia. Na wiel kiej mo za ice w ab sy dzie Świę ty Ojciec Pio
jest przed sta wio ny ja ko po śred nik mię dzy Dzie wi cą Ma ry ją
a ludź mi. Pod głów ną świą ty nią znaj du je się kryp ta, cha rak -
te ry zu ją ca się su ro wą fran cisz kań ską pro sto tą. Zo sta ła po -
bło go sła wio na 22 wrze śnia  1968 ro ku w przed dzień śmier ci
Oj ca Pio. Cia ło Świę te go Oj ca Pio zo sta ło po cho wa ne 1 m.
pod po zio mem po sadz ki i jest chro nio ne przez mo no li tycz -
ny blok skal ny o wa dze 3 ton. W tym miej scu, gdzie każ de -
go dnia mo dli się ty sią ce piel grzy mów, mo dli li się rów nież
Jan Pa weł II i Mat ka Te re sa z Kal ku ty. 

Po pra wej stro nie od świą ty ni na zbo czu gó ry Ca -
stel la no zo sta ła wy bu do wa na mo nu men tal na Dro ga Krzy żo -
wa. Oj ciec Pio bar dzo chciał zbu do wać ten mo nu men tal ny
szlak wia ry i po świę cił oso bi ście pierw szy ka mień. Au tor
dzie ła Fran ce sco Mes si na pra co wał nad rzeź ba mi od 1968-
1971 ro ku. Dwa wiel kie cią gi scho dów obej mu ją uczest ni -
ków tej po boż nej prak ty ki jak we wspa nia łym uści sku. W je -
go cen trum znaj du je się Świę ty Oj ciec Pio. Wła ści wym po -
cząt kiem Dro gi Krzy żo wej jest wiel ka fi gu ra Ma don ny
z Dzie ciąt kiem. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je Sta cja V,
w któ rej Cy re nej czy ka za stą pił sam Oj ciec Pio, któ ry sam
się ofia ro wał, by po móc nieść krzyż Chry stu so wi. Ten bo le -
sny szlak koń czy się u stóp im po nu ją cej fi gu ry Chry stu sa
Zmar twych wsta łe go z cha rak te ry stycz ną twa rzą mło dzień -
ca. Po le wej stro nie od ko ścio ła zo stał wy bu do wa ny no wy
ko ściół Świę te go z Pie trel ci ny. Jest to wspa nia ła no wo cze -
sna świą ty nia. Ogrom ny plac ko ściel ny opa da rów nią po -
chy łą i de li kat nie pro wa dzi piel grzy ma do wnę trza no we go
ko ścio ła mo gą ce go po mie ścić 30 tys. wier nych.

Kaplica polska w bazylice sanktuarium Świętego Domku w Loreto

Ks. Marek odprawia Mszę św. w jednej z kaplic w podziemiach bazyliki w Loreto.
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Po pra wej stro nie pla cu znaj du je się 12 po łą czo -
nych ze so bą ka skad wod nych, któ re two rzą prze pły wo wy
sys tem o obie gu za mknię tym wraz z znaj du ją ca się po prze -
ciw nej stro nie chrzciel ni cą. Ka ska dy ja ko ca łość i bi ją ce źró -
dło chrzciel ni cy su ge ru ją piel grzy mo wi od wo ła nie się
do rze ki Jor dan, w któ rej sam Je zus zo stał ochrzczo ny.
W tym kon tek ście 30 drzew oliw ko wych po sa dzo nych
wzdłuż wod nej ka ska dy wy da je się od twa rzać ogród oliw ny,
do któ re go Je zus uda wał się, by szu kać po cie sze nia i otu -
chy. Po le wej stro nie pla cu znaj du je się ko lum na da, w któ -
rej umiesz czo no 8 dzwo nów i w dal szym jej cią gu 8 or li ków.

Ko ściół otwie ra się na plac po przez wiel ki wi traż
o po wierzch ni 700 m kw. Sce ny w wi tra żu wzię te są z Apo -
ka lip sy św. Ja na. Oł tarz głów ny ma kształt kli na wci śnię te -
go mię dzy wy ko na ne z brą zu ozdob ne ele men ty pre zbi te -
rium. Krzyż nad oł ta rzem wy ko na no z kli nów o róż nych roz -
mia rach. Wy obra ża ją one cier pie nia Chry stu sa. Krzy żu jąc
się ze so bą zo sta wia ją wol ne miej sca, po zwa la jąc na prze -
pływ świa tła – sym bo lu zba wie nia i na dziei. 

Pięk na mo nu men tal na am bo na z ka mie nia, ozdo -
bio na rzeź ba mi ob ra zu ją cy mi hi sto rię Zmar twych wsta nia
od zło że nia Cia ła w gro bie, po zwia sto wa nie Apo sto łom

o Zmar twych wsta niu Chry stu sa. Po le wej stro nie oł ta rza
znaj du ją się ogrom ne or ga ny. Są to naj więk sze or ga ny me -
cha nicz ne, ja kie kie dy kol wiek zo sta ły wy ko na ne we Wło -
szech. Po sia da ją 5814 pisz cza łek. Miejsc sie dzą cych w ko -
ście le jest 6500. 

Oj ciec Pio wy ko ny wał swo je po słan nic two przede
wszyst kim w kon fe sjo na le, cza sa mi na wet po 16 godz.
dzien nie. Chciał bo wiem, jak mó wił „uwol nić bra ci z wię zów
sza ta na”. Z te go po wo du waż nym miej scem jest w no wym
ko ście le sa la spo wie dzi. Znaj du je się w niej 31 kon fe sjo na -
łów wy ko na nych z drew na dę bo we go, spe cjal nie izo lo wa -
nych aku stycz nie. Ca łym wy stro jem jest dzie więt na sto -
wiecz ny krzyż i wie le ła wek, któ re two rzą pro stą i spo koj ną
at mos fe rę. W wie lu miej scach ogrom ne go sank tu arium
umiesz czo no w róż nych miej scach rzeźby Św. Ojca Pio.

Dzię ki ofiar nej po słu dze ka płań skiej, wiel kim cier -
pie niom i cha ry zmie dzi siej sze go Świę te go Oj ca Pio, po -
wsta ło wiel kie i pięk ne sank tu arium, na wie dza ne co dzien -
nie przez nie zli czo ne rze sze piel grzy mów z ca łe go świa ta,
mo dlą cych się do Bo ga przez wsta wien nic two Świę te go Oj -
ca Pio w róż nych swo ich in ten cjach.

Hu bert Bar tel 

PIELGRZYMKI

Ża den ze świę tych XX wie ku nie wy warł tak wiel kie go pięt -
na na ży ciu Ko ścio ła jak skrom ny, nie za bie ga ją cy o roz głos
Ka pu cyn z San Gio van ni Ro ton do. 

Uro dził się 25 ma ja 1887 ro ku, ja ko czwar te dziec -
ko Graz zia i Giu sep pi ny For gio ne, drob nych wła ści cie li
ziem skich z Pie trel ci ny. Cho ro wi te mu Fran ce sco nie by ło
da ne stać się pod po rą ro dzi ców w go spo dar stwie. Uwa gę je -
go przy cią gał dźwięk dzwo nów za pra sza ją cych do ko ścio ła.
Fran ce sco już ja ko ma ły chło piec słu żył do Mszy św. ja ko
mi ni strant. Ra do śnie ocze ki wał na I Ko mu nię św. i Bierz -
mo wa nie. 

W 1897 ro ku w mia stecz ku po ja wia się kwe stu ją cy
ka pu cyn, któ re go obec ność w mia stecz ku spra wi ła, że chło -
piec oznaj mił ro dzi com, iż chce wstą pić do za ko nu. Edu ka -
cja chłop ca wy ma ga ła uzu peł nie nia, co by ło po wo dem wy -
jaz du Graz zio For do ne do Ame ry ki, aby zdo być fun du sze
na na ukę sy na. Fran ce sco do kład nie opi su je oj cu w li stach
swo ją na ukę, któ rej od da je się z co raz więk szą pa sją. 

W 1903 r. zo sta je przy ję ty do no wi cja tu w Mar co ne.
W za ko nie przyj mu je imię Pio. No wi cjat jest trud nym okre -
sem dla bra ta Pio, ale skru pu lat nie prze strze ga wszyst kich
za sad. W 1904 r. opusz cza Mar co ne i roz po czy na stu dia.
Wie lo krot nie zmie nia klasz to ry wę dru jąc po ca łej pro win cji.
W cią gu sze ściu lat na uki czę sto przy by wa do Pe trel ci ny,
aby pod re pe ro wać swo je zdro wie. W 1910 r. na stą pi ło ocze -
ki wa ne przez mło de go za kon ni ka wy da rze nie – świę ce nia
ka płań skie w ka te drze Be ne wen to, z rąk bpa Pa olo Schi no -
sie go. Mło dy ka płan po zo sta je w Pie trel ci nie. Mie siąc
po pry mi cjach do zna je pierw szych ob ja wów styg ma tów.
Pró by po wro tu do klasz to ru koń czą się fia skiem. Cho ry ka -
pu cyn mu si po zo stać w do mu. Po ma ga miej sco we mu pro -

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH
Œwiêty Ojciec Pio

Ojciec Pio wśród braci zakonnych i wiernych



GŁOS BRATA NR 4(33)2007             8

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

bosz czo wi i spo wia da wier nych. Od pra wia ne przez oj ca Pio
Msze św. by ły bar dzo dłu gie, co zło ści ło pa ra fian, któ rzy
uwa ża li go za fa na ty ka. Oj ciec Pio prze ży wał sta ny eks ta zy,
a w klasz to rze Ven fa ro Je go po ży wie niem by ła tyl ko Eu cha -
ry stia. Izo la cja w Pie trel ci nie od nor mal ne go ży cia za kon ne -
go trwa ła 6 lat. Je go brat Jó zef wy bu do wał mu na ro dzin nym
grun cie, pod sta rym wią zem szo pę z żer dzi i de sek, któ ra
da wa ła schro nie nie przed słoń cem, wia trem i spoj rze nia mi
cie kaw skich plot ka rzy. Szo pa sta ła się Je go pu stel nią i miej -
scem mo dli twy. Po byt Ojca Pio w miej scu uro dze nia przy -
padł na okres przed I woj ną świa to wą i pod czas woj ny. Cho -
ro wi te go za kon ni ka, po mi mo złe go sta nu zdro wia, wła dze
woj sko we pię cio krot nie po wo ły wa ły do woj ska. Peł nił służ -
bę war tow ni ka, sprzą tał, no sił to wa ry w ma ga zy nach i wy ko -
ny wał wie le in nych pro stych prac. Je go zły stan zdro wia
spra wiał, że za każ dym ra zem od sy ła no Go do do mu.
W 1916 r. prze ło że ni za kon ni umiesz cza ją Ojca Pio na pe -
wien czas w gó rach, w klasz to rze w San Gio van ni Ro ton do,
u stóp gó ry Ca stel la no, gdzie do le gli wo ści zdro wot ne mniej
Mu do ku cza ły. Po zwol nie niu z woj ska w mar cu 1918 r. wra -
ca do klasz to ru Mat ki Bo żej Ła ska wej, gdzie czu je się jak
u sie bie. Chce włą czyć się w zwy czaj ne pra co wi te ży cie za -
kon ne. Oj cu Pio zwy czaj ne ży cie prze mie ni ło się w nie zwy -
czaj ne. Po wra ca ból w dło niach, któ ry od czu wał w swej pu -
stel ni w Pie trel ci nie. Styg ma ty nie go ją cych się ran na dło -
niach, sto pach i w oko li cy ser ca, ta kie, ja kie otrzy mał
przed śmier cią św. Fran ci szek z Asy żu po ja wi ły się u Oj ca
Pio we wrze śniu 1918 r. pod czas mo dli twy na klasz tor nym
chó rze. Otwar ciu ran to wa rzy szy ło wi dze nie świe tli stej po -
sta ci. Od tej po ry krew i ból styg ma tów przez 50 lat to wa rzy -
szy ły za kon ni ko wi dzień po dniu. Ścią ga no do Nie go róż ne
ko mi sje le kar skie, wi zy ta cje za kon ne i ko ściel ne, po dej rze -
wa no oszu stwo i wy bu chy re li gij nej hi ste rii. Kie dy ro ze szła
się wieść, że w San Gio van ni Ro tun do miesz ka za kon nik,
uwa ża ny przez wie lu za świę te go, któ ry no si na swym cie le
ozna ki Mę ki Pań skiej, do mia stecz ka za czę li zjeż dżać się ze -

wsząd lu dzie zroz pa cze ni, szu ka ją cy po mo cy, z na dzie ją
na cud. Sty ka ją cy się z Nim na co dzień współ bra cia za kon -
ni by li świad ka mi wie lu ta jem ni czych zda rzeń. Po otrzy ma -
niu styg ma tów Oj ciec Pio za czął re gu lar nie do ko ny wać
uzdro wień. Sła wa cu dów Oj ca Pio roz nio sła się po ca łym
świe cie. Ba da ją cy Go le ka rze nie po tra fi li wy ja śnić cha rak -
te ru ran, pró bo wa li je le czyć, ale krwa wie nie nie usta wa ło. 

Wo kół oso by Oj ca Pio po wsta ło wiel kie za mie sza -
nie. W kon flikt wo kół Nie go za mie sza nych by ło wie lu du -
chow nych, z miej sco wym bi sku pem włącz nie. Za ka za no Ka -
pu cy no wi od pra wiać Msze św., spo wia dać i pro wa dzić ko re -
spon den cję. Pró by prze nie sie nia Go w in ne miej sce wy wo -
ła ło pro te sty wier nych. W ro ku 1931 Oj ciec Pio otrzy mu je
za kaz spra wo wa nia funk cji ka płań skich. Miesz kań cy, bo jąc
się wy wie zie nia Oj ca Pio z klasz to ru zor ga ni zo wa li służ by,
pil nu ją ce po by tu za kon ni ka w klasz to rze w San Gio van ni
Ro ton do. Do szło do za mie szek. Dwa la ta trwa ło uwię zie nie
styg ma ty ka, któ ry w tym cza sie stu dio wał w swo jej ce li Oj -
ców Ko ścio ła i mi sty ków. Do pie ro w 1933 r. zła go dzo no czę -
ścio wo za ka zy, a w rok póż niej ze zwo lo no Mu spo wia dać.
Jak daw niej, dłu gie go dzi ny spę dzał w kon fe sjo na le. Po mi -
mo skarg pe ni ten tów na strasz ną su ro wość Oj ciec Pio, spo -
wia da ją cych się u za kon ni ka nie uby wa ło. Za kon nik pro wa -
dził roz le głą ko re spon den cję, ewan ge li zo wał, był sze ro ko
zna ny, przez po sia da ne nie zwy kłe da ry uzdra wia nia i prze -
po wia da nia przy szło ści. Oj ciec Pio wy pra szał cu da mo dli -
twą i cier pie niem. Wie rzył, że Bóg uży wa go ja ko Swo je na -
rzę dzie „ze wzglę du na współ czu cie oka zy wa ne in nym”.
Z po cząt kiem II woj ny świa to wej w Oj cu Pio doj rze wa idea
nie sie nia lu dziom ulgi w cier pie niu. Ma rzył o wy bu do wa niu
wiel kie go szpi ta la w San Gio van ni Ro ton do. W 1940 r. utwo -
rzo no ko mi tet, któ ry zbie rał fun du sze na ten cel, lecz bu do -
wę roz po czę to do pie ro po woj nie. In we sty cji to wa rzy szy ły
róż ne spo ry i kło po ty, jed nak w 1956 r. Dom Ulgi w Cier pie -
niu przy jął pierw szych cho rych. W 1959 r. do się gła za kon ni -
ka tak cięż ka cho ro ba, że nikt już nie li czył na je go wy zdro -
wie nie. Zbie gło to się z wi zy tą w mia stecz ku fi gu ry Mat ki

Krycyfiks, przed którym Ojcie Pio doznał objawienia Chrystusa.

Posąg Ojca Pio przy wejściu na Drogę Krzyżową w San Giovanni Rotondo
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Bo skiej Fa tim skiej. Po mo dli twie u stóp Ma ryi z Fa ti my stan
cho re go szyb ko się po pra wił. Nie usta wa li w swo ich do cho -
dze niach ci, któ rzy pod da wa li w wąt pli wość au ten tycz ność
styg ma tów Oj ca Pio. Świę te Ofi cjum, pięć ra zy za prze cza ło
ich au ten tycz no ści. W 1960 r. znów przy by wa ją ko lej ne ko -
mi sje za koń czo ne wi zy ta cją bi sku pa Car lo Mac ca ri. Po wi -
zy ta cji na stą pi ły ko lej ne za ka zy za my ka ją ce Oj cu Pio moż li -
wość prze wod nic twa du cho we go. Za kaz był utrzy my wa ny
przez kil ka lat, ale piel grzym ki do San Gio van ni Ro ton do
nie usta wa ły. Nie usta wa ło też ży cie mo dli twy i ca ły czas
trwa ła roz bu do wa Do mu Ulgi w Cier pie niu. W 1964 r. Oj -
ciec Pio świa do my bli sko ści swo jej śmier ci, prze ka zał te sta -
men tem ca ły ma ją tek szpi ta la Sto li cy Apo stol skiej. Na ile
star cza ło Mu sił po wra cał do służ by w kon fe sjo na le. Co raz
czę ściej mu siał ko rzy stać z fo te la na kół kach. Gdy w 1967 r.
pra sa opu bli ko wa ła Je go li sty, zno wu za ostrzy ła się at mos -
fe ra wo kół za kon ni ka. Wio sną 1968 r. nie mógł już zro bić
sa mo dziel nie kro ku, czuł, że śmierć nad cho dzi. 22 wrze -
śnia 1968 ro ku, po mi mo na si la ją cych się ata ków ast my, od -
pra wił Mszę św., po tem do póź ne go wie czo ra słu chał psal -
mów śpie wa nych przez zgro ma dzo ne na pla cu tłu my pąt ni -
ków. Oj ciec Pio za koń czył ziem ski ży wot 23 wrze śnia 1968
ro ku o świ cie sie dząc w fo te lu w swo jej za kon nej ce li. 

W 1983 r. za czy na się pro ces be aty fi ka cyj ny Oj ca
Pio. Pa pież Jan Pa weł II, 2 ma ja 1999 r. ogło sił Oj ca Pio pod -
czas uro czy sto ści be aty fi ka cyj nej na pla cu św. Pio tra w Rzy -
mie BŁO GO SŁA WIO NYM. Pod czas Je go ży cia wie lu lu dzi
fa scy no wa ły Je go styg ma ty, in ni ce ni li Go ja ko spo wied ni ka
– Oj ciec Pio wy spo wia dał w swo im ży ciu ok. 2 mi lio ny osób.
Dzi siaj, gdy opa dła ota cza ją ca Go au ra sen sa cji, bar dziej sły -
szal ny jest Je go głos za chę ca ją cy do mo dli twy i na wró ce nia.
Gru py mo dli tew ne Oj ca Pio na ca łym świe cie sku pia ją ok.

pół mi lio na człon ków. W 1947 r. mło dy pol ski ksiądz Ka rol
Woj ty ła, pod czas swo ich stu diów we Wło szech, spo tkał się
z Oj cem Pio. To spo tka nie na za wsze po zo sta ło w pa mię ci
ks. Woj ty ły. W 1962 r. ja ko Oj ciec So bo ru bi skup Woj ty ła li -
stow nie po pro sił Oj ca Pio o mo dli twę za zdro wie mat ki czte -
rech có rek, któ ra cier pia ła na cho ro bę no wo two ro wą. Po za -
po zna niu się z li stem Oj ciec Pio po wie dział: „Te mu (bi sku -
po wi z Kra ko wa) nie moż na od mó wić. Po je de na stu dniach
za kon nik otrzy mał dru gi list od wi ka riu sza ka pi tul ne go,
kra kow skie go po wia da mia ją cy o cu dow nym uzdro wie niu
ko bie ty. 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku wspo mnia ny wi ka riusz
kra kow ski – ks. kar dy nał Ka rol Woj ty ła zo sta je wy bra ny Pa -
pie żem.

W dniu 16 czerw ca 2002 r. Pa pież Jan Pa weł II ogło -
sił Oj ca Pio – ŚWIĘ TYM.

Hu bert Bar tel

Figura Chrystusa Zmartwychwasałego na końcu Drogi Krzyżowej

Autor artykułu na placu przed wejściem do kościoła pw. św. Ojca Pio
i przy kaskadzie wodnej.
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“Przypatrzcie siê powo³aniu waszemu”
XXV PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Dnia 28 lip ca 2007 ro ku wy ru szy ła z Gdań ska XXV ju bi le -
uszo wa piel grzym ka na Ja sną Gó rę. Po 16 dniach mar szu,
przed ob li cze Mat ki Czę sto chow skiej do szło oko ło 620
osób, w tym 162 oso by two rzą ce gru pę bia ło-czer wo ną,
w któ rej skład wcho dzi li na si pa ra fia nie. Księ dzem prze -
wod ni kiem był ksiądz Je rzy Stol czyk. Trud piel grzym ki
pod ję li tak że ks. Pa weł, ks. Da rek, ks. Mi chał oraz ks. Ra fał.

Pew nie każ dy, ko mu nie uda ło się wy ru szyć na wę -
drów kę za sta na wia się, jak wy glą da dzień piel grzy ma. Otóż
ra no (za zwy czaj o 6.00 lub 7.00) zbie ra li śmy się na wspól ną
mo dli twę pod czas Mszy św. W za leż no ści od miej sca po sto -
ju Eu cha ry stia od by wa ła się na świe żym po wie trzu lub
w ko ście le. Po usta wie niu szy ku i przej ściu pierw sze go ki lo -
me tra, po przy wi ta niu się z brać mi i sio stra mi, od śpie wy wa -
li śmy Jutrz nię oraz Go dzin ki. Każ de go dnia od by wa ła się
kon fe ren cja, wy gła sza na przez jed ne go z księ ży, do ty czą ca
po wo ła nia czło wie ka (po wo ła nie do by cia uczniem Chry stu -
sa, do ży cia w mał żeń stwie, do by cia ko bie tą, męż czy zną,
pra ca ja ko po wo ła nie itd.). Pod czas na szej dro gi to wa rzy -
szy ły nam róż ne for my mo dli twy: Anioł Pań ski, Ko ron ka
do Mi ło sier dzia Bo że go oraz Ró ża niec. Chwi le sku pie nia
prze pla ta ne by ły śpie wem i „tań cem”. Po prze by ciu
ok. 30 km, po mi mo zmę cze nia każ dy chęt nie uda wał się
na wie czor ny Apel Ja sno gór ski, któ ry pod su mo wy wał nasz
dzień. Wie lu uczest ni ków, a w szcze gól no ści mło dzież bar -
dzo mi ło wspo mi na czas wie czor nej mo dli twy. Ape le te po -
ka za ły, że nie tyl ko po przez tra dy cyj ną mo dli twę, ale rów -
nież przez śpiew, ta niec i za ba wę moż na sła wić Pa na. 

Pod czas tych 16 dni two rzy li śmy jed ną, wiel ką ro -
dzi nę. W chwi lach zwąt pie nia, kry zy su, kie dy my śla ło się
o po wro cie do do mu, za wsze po ja wia ła się po moc na dłoń,
życz li wy uśmiech i sło wa otu chy sio stry lub bra ta, któ re
spra wia ły, że na no wo od ży wa ła w nas na dzie ja i si ła do dal -
sze go piel grzy mo wa nia. Każ dy niósł w ser cu wła sne in ten -
cje, któ re po ma ga ły sta wiać na stęp ne kro ki. Nie któ rzy z nas
(w tym au tor ki) pla no wa li doj ście do Byd gosz czy i po wrót
do Gdań ska, jed nak że po czu cie bli sko ści z Bo giem oraz wy -
jąt ko wa at mos fe ra spra wi ły, że po sta no wi li śmy iść da lej.
Po uj rze niu Sank tu arium Ja sno gór skie go więk szość z nas
my śli o uczest nic twie w przy szło rocz nej piel grzym ce.

Dla wie lu piel grzym ka mo że ko ja rzyć się z mo no -
ton nym mar szem i cią głą („okle pa ną”) mo dli twą, jed nak że
tak nie jest. Jest to nie zwy kły czas, dzię ki któ re mu moż na
od na leźć wła sną dro gę oraz od po wie dzi na za da wa ne py ta -
nia. To okres, w któ rym czło wiek zbli ża się do Bo ga i czu je
Je go mi łość. Jed na z na szych sióstr po wie dzia ła: „To czas,
któ ry dał mi wie le si ły. Po czu łam, że nie je stem sa ma
na tym świe cie.” Mówi się, że śpie wa jąc czło wiek mo dli się
po dwój nie. My po na szym śpie wie usły sze li śmy, że fał szu -
jąc mo dli my się czte ry ra zy moc niej, dla te go też nie bra ko -
wa ło chęt nych do wspól ne go śpie wa nia z ze spo łem (któ ry
nie fał szo wał).

Chcia ły by śmy za chę cić każ de go z Was do wspól -
ne go piel grzy mo wa nia, a zwłasz cza tych, któ rzy wąt pią
w swo je si ły i są dzą, że nie da dzą ra dy. Rów nież tych, któ rzy
po szu ku ją ce lu w ży ciu, wa ha ją się lub czu ją, że nie ma ją si -
ły wal czyć o lep sze ju tro, gdyż: „Kto szu ka, znaj du je”
(Łk 11,10). Ksiądz Jan Twar dow ski po wie dział: „Że by śmy
sta ra li się od na leźć w so bie wi ze ru nek Pa na Je zu sa. Mo że
On jest ubru dzo ny czymś w nas, mo że jest przy kry ty ru ty ną
na szej po boż no ści, for muł ka mi spo wie dzi. Mo że zgu bi li -
śmy Go w so bie. Trze ba Go wciąż wskrze szać, wciąż od na -
wiać, jak od na wia się ob raz z na le cia ło ści, ku rzu, bru dów.
Że by śmy po tra fi li od na leźć Je zu sa w na szym ży ciu.”

Ania i Mag da
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Obóz wêdrowny – Beskidy 2007
WAKACJE LETNIE

Wie czo rem dnia 24 czerw ca ja ko uczest ni cy ko lej ne go obo -
zu wę drow ne go, któ ry był or ga ni zo wa ny przez ks. Paw ła
Na wro ta, ze bra li śmy się przed ple ba nią. Wszy scy by li obar -
cze ni spo rym cię ża rem  – ple ca kiem, w któ rym po mie ścić
się mu sia ły bu ty, ubra nia i su chy pro wiant, ale nikt nie na -
rze kał i ca ła gru pa spraw nie do sta ła się na dwo rzec PKP
w Oli wie. Stam tąd po cią giem mie li śmy do stać się do No we -
go Tar gu, aby roz po cząć wę drów kę na Tur bacz. 

Po nie prze spa nej (dla nie któ rych) no cy dro ga oka -
za ła się nie ła twa, nie mniej wszy scy ko lej no, w ma łych grup -
kach do tar li śmy na pierw szy szczyt i po dzi wia li śmy wi do ki.
Du żym za sko cze niem dla wie lu osób oka za ła się in for ma -
cja, że do ce lu po zo sta ło jesz cze kil ka go dzin dro gi  – cho -
ciaż zdo by li śmy szczyt, mu sie li śmy iść jesz cze spo ry ka wa -
łek po to, aby za jąć wy god ne łóż ko w ba ców ce na Ma cie jo -
wej. Spo ce ni, zmę cze ni i głod ni (tak przed sta wiał się nasz
ob raz każ de go ko lej ne go dnia wie czo rem), ale rów nież za -
do wo le ni, do tar li śmy w koń cu na Ma cie jo wą. Wie czo rem
uczest ni czy li śmy we Mszy św., od pra wio nej przez ks. Paw -
ła na po lan ce przed ba ców ką. 

Ran kiem przy wi tał nas deszcz, któ ry nie prze szko -
dził do łą czyć do nas ko lej ne mu uczest ni ko wi obo zu, kle ry -
ko wi Bart ko wi. W tym po sze rzo nym skła dzie wę dro wa li -
śmy ca ły dzień aż do schro ni ska na Ha li Kru po wej. Ko lej ny
dzień sta no wił nie la da wy zwa nie, gdyż od Ha li Kru po wej
szli śmy do schro ni ska na Mar ko wych Szcza wi nach. Po dzie -
li li śmy się na dwie gru py, po nie waż nie wszy scy chcie li po -
ko ny wać dłuż szą tra sę wio dą cą przez Ba bią Gó rę (Dia blak).
Dla tych, któ rzy się na to jed nak zde cy do wa li, na gro dą był
prze pięk ny wi dok na Ta try ze szczy tu Dia bla ka. Po dob nie
by ło na stęp ne go dnia, kie dy przez prze łęcz Glin ne wę dro -
wa li śmy na Ha lę Mi zio wą – część osób zde cy do wa ła się iść
nie co trud niej szą tra są przez Pil sko. Na stęp ne go dnia, wy -
po czę ci wy ru szy li śmy na Wiel ką Ry ce rzo wą, gdzie po wie -
czor nej Mszy św. spa li śmy w ba ców ce. Stam tąd o po ran ku
uda li śmy się przez Prze łęcz Prze gi bek na Wiel ką Ra czę –
ostat ni przez nas zdo by ty szczyt pod czas te go obo zu.

W ten spo sób, pod czuj nym okiem księ dza Paw ła,
mo gli śmy (gim na zja li ści, li ce ali ści i stu den ci) roz po cząć
wa ka cje mo dli twą i czyn nym wy po czyn kiem. 

Uczestnik wyprawy



Wy jazd ma lu chów do Po tę go wa, czy li pierw sze noc ki
bez ro dzi ców.

Jest pięk ne lip co we nie dziel ne po po łu dnie. Ci sza
„otu li ła” Gdań skie Przy mo rze. 

Ale na gle nie śmia ło na plac przed ko ścio łem św.
Bra ta Al ber ta za czy na ją nad cią gać dzie ci z wiel ki mi ba ga ża -
mi. Tak, to pierw si od waż ni, któ rzy (już sa mo dziel nie – bez
to wa rzy stwa ro dzi ców) wy ru sza ją na trzy dnio wą wy pra wę
do Po tę go wa. Jesz cze chwil ka i ca ły plac przed ko ścio łem
za peł nia się ma lu cha mi oraz że gna ją cy mi swo je po cie chy
ro dzi ca mi i dziad ka mi. Jed ni za afe ro wa ni de biu tem, dru dzy
peł ni obaw i za dzi wie nia, że po cie chy tak szyb ko ro sną i za -
czy na ją sa mo dziel ne wy jaz dy. Ale nie ma co prze dłu żać, pa -
ku je my się w czte ry przy go to wa ne już au ta i ru sza my...
po przy go dę!!! A za kie row ni ca ks. Pro boszcz, dzia dek Wi -
tek w to wa rzy stwie sio stry Mi cha eli, pa ni Ania oraz od wo żą -
cy nas ks. Pa weł. 

No we ko le żan ki, mnó stwo py tań i w mgnie niu oka
znaj du je my się na miej scu. Słoń ce, wspa nia łe wi do ki, pach -
ną ce drze wa i... drew nia ny dom – to na sza kwa te ra. Już
chcie li by śmy wbiec do dom ku, roz ło żyć ba ga że, ale na si
opie ku no wie in dy wi du al nie wpro wa dza ją każ de go opo wia -
da jąc o obo wią zu ją cych nas za sa dach. I tak po chwi li każ dy
jest ulo ko wa ny na du żym pod da szu. Przed ko la cją jesz cze
ma ły spa cer po oko li cy i pierw sza nie spo dzian ka – praw dzi -
we ogni sko z praw dzi wy mi pio sen ka mi ogni sko wy mi
przy dźwię kach gi ta ry. Ty le emo cji.... Jak tu te raz za snąć? 

A prze cież mu si my mieć si ły na ca ły ko lej ny dzień.
I tak jak my śla łam – emo cje wzię ły gó rę. Chłop cy już
od wscho du słoń ca nie spa li pró bu jąc usie dzieć w miej scu.
Je dy nie Ignaś za to pio ny w kra inę snów był bar dzo to le ran -
cyj ny.

Po tem po ran ne ptasz ki z ks. Pro bosz czem ja dą
po śnia dan ko, wszy scy wspól nie przy go to wu je my po si łek,
któ ry na świe żym po wie trzu sma ku je wy śmie ni cie. I wresz -
cie wy cze ka na ką piel w je zio rze. Sło necz ko nas roz piesz cza.
Do brze, że pa ni Ania cią gle pry ska nas kre mem ochra nia ją -
cym. Dzia dek Wi tek w ką pie li był nie za stą pio ny. Cią gał nas
po wo dzie, uczył pły wać... Na wet ha bit sio stry Mi cha eli był
wy ko rzy sty wa ny w nie zwy kły spo sób, ja ko pa ra wan dla
prze bie ra ją cych się dziew czy nek. Po obiad ku ko lej ne atrak -
cje: ma lo wa nie kra sna li na ka wał kach de sek. Nikt nie zwra -
ca uwa gi na fakt, że dzie ci wy ma za ły się far ba mi. Na wszyst -
ko jest spo sób. Ksiądz wy cią ga wę ża ogrod ni cze go i jest
„chla pu -chlap”, czy li ką piel w stru gach sztucz ne go desz czu.
A wie czor kiem... ki no. Tak! Baj ki wy świe tla ne z pro jek to ra,
te go jesz cze nie któ rzy nie wi dzie li. I tym ra zem wszy scy
spa li jak su sły. Ko lej ny dzień to znów wspa nia ła za ba wa
w wo dzie, nie sa mo wi te kon kur sy, prze bie ran ki w In dian
i na za koń cze nie naj praw dziw sze ogni sko z pie cze niem kieł -
basek. I tak mi nął wy jazd ma lu chów do Po tę go wa, czy li
pierw sze noc ki bez ro dzi ców. Po zo sta ło wie le wspo mnień
i wra żeń.

Opie ku no wie
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DZIECI W POTĘGOWIE 15-18.07.2007 R.



24 czerw ca 2007 r., tuż po za koń cze niu ro ku szkol ne go od -
był się wy jazd z dzieć mi i mło dze żą na Sło wa cję. Ks. Ja nusz
Maj kow ski był za rów no or ga ni za to rem wy ciecz ki, jak i na -
szym opie ku nem. W opie ce nad na mi to wa rzy szy li mu: ks.
Sła wo mir, s. Ber nar da, p. Mag da le na i p. Iwo na.

W nie dzie lę o godz. 19.30 spo tka li śmy się na pe ro -
nie sta cji Gdańsk Głów ny, z cięż ki mi ple ca ka mi, w któ rych
by ły naj po trzeb niej sze rze czy i cze ka li śmy na po ciąg, któ ry
nie dłu go miał nad je chać.

Gdy na de szła ta nie zwy kle ocze ki wa na chwi la, po -
że gna li śmy się z ro dzi ca mi i za ję li śmy miej sca w prze dzia -
łach. Pod czas po dró ży, któ ra oka za ła się dłu ga i mę czą ca,
po zna li śmy no wych lu dzi, z któ ry mi mie li śmy spę dzić naj -
bliż sze dwa ty go dnie wa ka cji.

Kie dy wszy scy nie wy spa ni, głod ni i wy koń cze ni do -
tar li śmy na miej sce, na sto łach cze kał już na nas go rą cy
i pysz ny obiad. Za trzy ma li śmy się w przy tul nych dom kach
w ma łej, ale przy ja znej wsi Hra bu si ce. Po po sił ku uda li śmy
się do swo ich po koi. Na stęp nie po szli śmy na wy ciecz kę kra -
jo znaw czą, pod czas któ rej po dzi wia li śmy pięk ne oko licz -
ne te re ny. Po po wro cie wszy scy po szli śmy spać, po nie waż
na stęp ne go ran ka cze ka ła nas wcze sna po bud ka i dzień pe -
łen wra żeń.

Przez ko lej ne dni zwie dza li śmy wie le cie ka wych
miejsc, np. Spi sky Hrad, Kla sto ri sko, Spi ska No va Wes.
Wspi na li śmy się mię dzy in ny mi na Ma ły i Wiel ki Ki siel oraz
po dzi wia li śmy Ta try Wy so kie. Od wie dzi li śmy tak że kil ka
miast, ta kich jak Po prad, gdzie był czas na za ku py. Mie li -
śmy tak że oka zję za ży wać ką pie li w go rą cych źró dłach.

Zor ga ni zo wa li śmy rów nież pod cho dy. Po dzie li li -
śmy się na dwie gru py. Ci, któ rzy ucie ka li przy go to wa li dla
szu ka ją cych du żo nie spo dzia nek. Tra sa pod cho dów wio dła
przez ciem ny las, dzię ki te mu wszyst ko mia ło swój nie po -
wta rzal ny urok. Po mi mo ciem no ści i zim na by li śmy
uśmiech nię ci i za do wo le ni.

Był też czas na wie czo rek ske czów, na któ rym każ -
da gru pa mia ła przed sta wić ja kąś scen kę. Póź niej wszy scy
ra zem śpie wa li śmy przy ko min ku. W cza sie te go wy jaz du
na wią za li śmy wspa nia łe zna jo mo ści i przy jaź nie.

Nikt nie za uwa żył, kie dy mi nę ło te 12 dni i nad szedł
czas po wro tu do do mu. Ten wy jazd na dłu go za go ści w na -
szej pa mię ci.

Ane ta Gie ras i Mag da le na Kwiat kow ska
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WYJAZD NA SŁOWACJĘ 24.06-05,07.2007 R.
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XXV PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
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PRACE BUDOWLANE

OBÓZ ŻEGLARSKI NA MAZURACH 29.06-2.07.2007 r.
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Anio³ Mi³osierdzia
Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

5 wrze śnia te go ro ku mi nę ła 10. rocz ni ca śmier ci bło go sła -
wio nej Mat ki Te re sy z Kal ku ty. Jest Ona jed ną z tych nie -
licz nych osób, któ re już za ży cia cie szy ły się za słu że nie opi -
nią świę to ści, dzię ki swo jej nie ugię cie pro wa dzo nej dzia łal -
no ści hu ma ni tar nej. Mat ka Te re sa z Kal ku ty po świę ci ła się
naj bied niej szym, twier dzi ła: „Pan po wie rzył mi okre ślo ną
mi sję i sta ram się ją do brze wy peł nić. Ale to On do ko nu je
wszyst kie go. Wszy scy ubo dzy i cier pią cy są dzieć mi Je zu sa.
To On ich ko cha”. Jej świę tość ce cho wa ła się ogrom nym za -
wie rze niem Bo żej Opatrz no ści. „Mo ja dzia łal ność – mó wi ła
– by ła ini cja ty wą Pa na. To On po wi nien in te re so wać się jej
pod trzy ma niem. Sko ro nie da mi te go, co naj nie zbęd niej -
sze, ozna czać to bę dzie, iż dzie ło prze sta ło Mu słu żyć. Ja
mo dlę się, ale od ni ko go nie do ma gam się żad nych spe cjal -
nych przy czyn ków”. Uwa ża ła się za zwy kłą za kon ni cę. 

Dro ga ży cio wa
Mat ka Te re sa uro dzi ła się w 26 sierp nia 1910 ro ku w Sko pje
w Ma ce do nii w ro dzi nie ka to lic kiej ja ko Agne sa Gon gea
(An ti go na) Bo ia gi. Z po cho dze nia by ła Aru mun ką. W wie -
ku 12 lat po czu ła po wo ła nie do ży cia za kon ne go.

W ro ku 1928, w świę to Wnie bo stą pie nia Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny, przed ob li czem Mat ki Bo żej z Czar nej
Gó ry pod ję ła osta tecz ną de cy zję wstą pie nia do za ko nu. Dwa
ty go dnie póź niej, 26 wrze śnia wy je cha ła do Za grze bia, a na -
stęp nie do Ir lan dii, do ma cie rzy ste go do mu Sióstr Lo re ta -

nek w Ra th farn ham k. Du bli na. Tu Agnes roz po czy na po -
stu lat i przyj mu je imię za kon ne – Ma ria Te re sa od św. Te re -
sy od Dzie ciąt ka Je zus – z Li sieux, któ ra jest pa tron ką mi -
sjo na rzy. 6 stycz nia 1929 r. przy pły wa stat kim do sto li cy
Ben ga lu, Kal ku ty. Po dwóch ty go dniach wy je cha ła do Dar -
je eling, gdzie od by wa ła dwu let ni no wi cjat.

23 ma ja 1929 r. w Zgro ma dze niu Sióstr Mat ki Bo żej
Lo re teń skiej w In diach „przy wdzia ła świę ty ha bit” – tak od -
no to wa no w Księ gach Wstę pu ją cych. Po zło że niu pierw -
szych ślu bów cza so wych 23 ma ja 1931 r. wró ci ła do Kal ku -
ty, aby w High Scho ol di En tal ly da lej stu dio wać i uzy skać
dy plom ma gi ster ski. W tym cza sie rów no cze śnie pra co wa ła
w szko le dla dziew cząt z bo ga tych ro dzin z wyż szych sfer,
ucząc geo ge afii i hi sto rii. Po nad to w 1935 r. zo sta ła prze ło -
żo ną Szko ły św. Te re sy dla dzie ci z bied nych ro dzin, a rów -
no cze śnie pra co wa ła ja ko pie lę gniar ka w szpi ta lu. Uda ło się
Jej po go dzić wła sne kształ ce nie z wie lo ma in ny mi obo wiąz -
ka mi. Ukoń czy ła stu dia uni wer sy tec kie, na pi sa ła dok to rat
i nie za nie dba ła innych obowiązków. 

Ślu by wie czy ste zło ży ła 24 ma ja 1937 r. w świę to
Mat ki Bo żej Wspo mo ży ciel ki Wier nych na rę ce ar cy bi sku -
pa Fer di nan da Pe rie ra w Dar je eling.

10 wrze śnia 1946 r. sio stra Te re sa uda ła się na re -
ko lek cje z Kal ku ty do Do rje eling. W cza sie dłu giej po dró ży
usły sza ła we zwa nie Bo ga, jak to sa ma okre śli ła „po wo ła nie
w po wo ła niu”, aże by opu ścić zgro ma dze nie lo re ta nek, po -
świę cić się pra cy dla ubo gich i żyć wśród nich. Dzia ła jąc
w po ro zu mie niu ze swym opie ku nem du chow nym i spo -
wied ni kiem, oj cem Van Exem, za po śred nic twem ar cy bi -
sku pa Fer di nan da Pi re ra i za zgo dą mat ki ge ne ral nej Zgro -
ma dze nia Sióstr Lo re ta nek, 2 kwiet nia 1948 r. otrzy ma ła
od pa pie ża Piu sa XII rocz ne po zwo le nie na po zo sta nie nie -
za leż ną sio strą za kon ną.

16 sierp nia sio stra Te re sa zdję ła za kon ny ha bit
i przy wdzia ła skrom ne bia łe sa ri z nie bie skim obrze żem.
Po czte ro mie siącz nym kur sie pie lę gniar skim 21 grud -
nia 1948 r. we szła na uli ce Kal ku ty do slum sów nio sąc po -
moc po rzu co nym dzie ciom, umie ra ją cym i trę do wa tym.
Uwa ża ła, że „Dzi siej szy świat cier pi głód nie tyl ko chle ba,
ale przede wszyst kim głód mi ło ści, głód po czu cia ak cep ta -
cji, głód by cia ko cha nym”. Swo ją dzia łal ność na rzecz naj -
bar dziej po trze bu ją cym za czę ła od ze ra, ma jąc trzy sa ri oraz
bank not pię cio ru pio wy, ma jąc za to w sercu Bo ga. W En tal -
ly dziel ni cy nę dzy Mo tij hil roz po czę ła  na nie wiel kim pla cy -
ku two rze nie szko ły dla bez dom nych dzie ci. Wkrót ce za da -
ro wa ne pie nią dze wy na ję ła dwa po ko je, w któ rych je den po -
kój słu żył ja ko szko ła, a dru gi ja ko dom dla cho rych i umie -
ra ją cych. W swo ich no tat kach za pi sa ła: „Kie dy pra cu ję, pa -
trząc na set ki tych cier pią cych bie da ków, my ślę tyl ko o nich
i je stem na praw dę szczę śli wa”. W chwi lach trud nych pro si -
ła w mo dli twie: „Pa nie, mo ja sło dy czy, spraw, abym ro zu -
mia ła god ność me go po wo ła nia i licz nych zwią za nych z tym
obo wiaz ków. Ni gdy nie po zwól, abym sprze nie wie rzy ła się
te mu po wo ła niu do pusz cza jąc się ozię bło ści, nie uprzej mo -
ści czy zniw cier pli wie nia. Bo że, sko ro je steś Je zu sem, mo -
im pa cjen tem, racz tak że być dla mnie cier pli wym Je zu sem,
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zno szą cym wiel ko dusz nie mo je błę dy, a do strze ga ją cym tyl -
ko in ten cje, by Cię ko chać i słu żyć Ci w oso bie każ de go
z Two ich cho rych. Pa nie, po mna żaj mo ją wia rę, bło go sław
mo im wy sił kom oraz pra cy te raz i na wie ki wie ków. Amen”.

19 mar ca 1949 r. do łą czy ła do sio stry Te re sy pierw -
sza sio stra, Jej daw na uczen ni ca, a po tem na stęp ne sio stry
i wo lon ta riu sze. Pra ca ich przy no si ła owo ce i zo sta ła do -
strze żo na przez ar cy bi sku pa Kal ku ty. Na pod sta wie no ta tek
sio stry Te re sy oj ciec Van Exem zre da go wał osta tecz ną wer -
sję kon sty tu cji no we go zgro ma dze nia, któ re zo sta ło za -
twier dzo ne na pra wie die ce zjal nym przez ar cy bi sku pa Kal -
ku ty Fer di nan da Pe rie ra. 7 paź dzier ni ka 1950 r. w świę to
Mat ki Bo żej Ró żań co wej Mat ka Te re sa otrzy mu je zgo dę
z Wa ty ka nu na za ło że nie sa mo dziel ne go zgro ma dze nia –
Kon gre ga cji Mi sjo na rek Mi ło ści.

Po od by ciu trzy let nie go no wi cja tu 12 sióstr zło ży ło
pierw szą pro fe sję za kon ną 12 kwiet nia 1953 r., a za ło ży ciel -
ka pro fe sję wie czy stą ja ko mi sjo nar ka mi ło ści.

1 lu te go 1965 r. Zgro ma dze nie Mi sjo na rek Mi ło ści
uzy ska ło od Sto li cy Apo stol skej po zy cję zgro ma dze nia
na pra wie pa pie skim i mogło poszerzyć obszar działania. 

Mat ka Te re sa w 1963 r. za ło ży ła tak że mę ską
wspól no tę czyn ną Bra ci Mi sjo na rzy Mi ło ści, a w 1976 r.
wspól no tę kon tem pla cyj ną dla sióstr i w 1979 r. dla bra ci.
Do koń ca ży cia pra co wa ła po ma ga jąc lu dziom, ape lu jąc jed -
no cze śnie za wsze o po sza no wa nie god no ści dru gie go czło -
wie ka oraz czyn nie sprze ci wia ła się abor cji, eu ta na zji i an ty -
kon cep cji. Czę sto przy ta cza ła trzy na sty roz dział Pierw sze go
Li stu do Ko ryn tian „Hymn o mi ło ści”. Mó wi ła – „Mi łość jest
naj do sko nal szą dro gą, któ ra naj pew niej pro wa dzi do Bo ga”.
O swo jej mi sji za kła da nia Do mów Umie ra ją cych mó wi ła:
„Po ma ga my bied nym za wrzeć po kój z Bo giem, bo naj wiek -
szą po trze bą czło wie ka jest umrzeć w po ko ju z Bo giem. Ży -
je my po to, aby oni mo gli umie rać, aby mo gli wró cić do do -
mu zgod nie z tym, co jest na pi sa ne w Księ dze, bez wzglę du
na to, czy jest to księ ga hin du izmu, is la mu, bud dy zmu, ka -
to li cy zmu, pro te stan ty zmu, czy ja kiej kol wiek in nej re li gii.” 
Mat ka Te re sa zaj mo wa ła się tak że po trze bu ją cy mi opie ki
dzieć mi. Or ga ni zo wa ła dla nich Do my Dziec ka Opusz czo -
ne go, w nich ra to wa ła dzie ci od śmier ci, le czy ła i na ucza ła
je wszyst kie go, co po trzeb ne jest w sa mo dziel nym ży ciu.
Dla trę do wa tych zbu do wa ła mia stecz ko ze szpi ta lem
w Shan ti na gar – Mie ście Po ko ju peł nym zie le ni, gdzie cho -
rzy ży ją ca ły mi ro dzi na mi we wła snych do mach, pra cu ją,
uczą się, bez poczucia odrzucenia od społeczeństwa. 

Nie sposób tutaj wymienić wszystkich Jej dokonań.
Matka Teresa uczy ni ła ślub, że przy spo rzy Ko ścio ło wi świę -
tych lu dzi, i tak na pew no się dzieje, gdyż co dzien nie kar mi -
ła Eu cha ry stią swoje pod opiecz ne siostry, a teraz licz ne
dzie ła mi ło sier dzia szerzą się na ca łym świe cie dzię ki mi sjo -
na rkom i mi sjo na rzom przez Nią wychowanych.  
Śmierć i po grzeb 
Mat ka Te re sa zmar ła na za wał ser ca 5 wrze śnia 1997 r.
w Kal ku cie. Jej po grzeb w dniu 13 wrze śnia 1997 r., de cy zją
władz In dii, miał cha rak ter na leż ny oso bom o naj wyż szej
ran dze w pań stwie, trans mi to wa ła go te le wi zja na ca ły świat.

Be aty fi ka cja 
Już w nie ca łe dwa la ta po śmier ci Mat ki Te re sy, Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II uznał, że za Jej wsta wien nic twem do ko -
nał się pierw szy cud (uzdro wie nie cho rej na ra ka ma ci cy)
i roz po czął się Jej pro ces be aty fi ka cyj ny. Be aty fi ka cji Mat ki
Te re sy do ko nał tak że Jan Pa weł II w ra mach ob cho dów 25-
le cia swo je go pon ty fi ka tu 19 paź dzier ni ka 2003 r. Jesz cze ni -
gdy we współ cze snej hi sto rii chrze ści jań stwa nikt nie zo stał
wy nie sio ny na oł ta rze tak szyb ko, bo za le d wie 6 lat po swo -
jej śmier ci.

Po 10 la tach od odej ścia bł. Mat ki Te re sy do Pa -
na mo że my ob ser wo wać, jak wie le dziew cząt idzie za Jej
cha ry zma tycznym przy kła dem. Obec nie w po nad 560 do -
mach w 130 kra jach pra cu je pra wie 5 tys. sióstr. Ga łąź mę -
ska zgro ma dze nia li czy ok. 500 człon ków w 20 kra jach.
W Pol sce zgro ma dze nie jest obec ne od 1983 r. 

Dziś mo że my cie szyć się, że mo gli śmy być świad -
ka mi po tę gi Jej wia ry i wiel kiej mi ło ści, któ ra do ko ny wa ła
prze mie nia nia i uwraż li wia nia na szych su mień na los bliź -
nich na ca łym świe cie. Bł. Mat ka Te re sa zo sta wi ła nam tak -
że waż ne wska zów ki do pra cy nad so bą, aby być: „Świa tłem
Mi ło sier dzia, Praw dą Po ko ry, Ży ciem Świę to ści”. 

24 wrze śnia Mat ka Te re sa skie ro wa ła list do rzą du
Pol skie go: „Moi Ko cha ni Po la cy! Uczcie swo ich mło dych
ko chać Bo ga. Uczcie ich mo dlić się. A je śli bę dzie cie trzy -
mać się ra zem, bę dzie cie ko chać się wza jem nie ta ką mi ło -
ścią, ja ką Bóg ko cha każ de go z nas. Z ca łych sił sta raj cie się
utrzy mać jed ność pol skich ro dzin. Wno ście praw dzi wy po -
kój w ro dzi nę, oto cze nie, mia sto, kraj, w świat”.
Wy róż nie nia i na gro dy 
Mat ka Te re sa by ła lau re at ką kil ku dzie się ciu na gród kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych, m.in. naj wyż szych od zna czeń
In dii, USA, b. ZSRR i An glii. W 1979 r. za swo ją pra cę Mat -
ka Te re sa otrzy ma ła Po ko jo wą Na gro dę No bla. Na wnio sek
wło skich dzie ci zo sta ła Ka wa le rem Or de ru Uśmie chu
w 1996 r. Otrzy ma ła rów nież w 1975 r. po ko jo wą Na gro dę
Papieża Ja na XXIII, w 1980 r. Klej not In dii, w 1975 r. ty tuł
dok to ra ho no ris cau sa pra wa i me dy cy ny w 1981 r., a tak że
dok to rat ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w 1993 r. W 1996 r. przy zna no Jej ho no ro we oby wa tel stwo
USA. 

MODLITWA MATKI TERESY
„Dro gi Pa nie Je zu, po móż mi roz po wszech nić Two ją woń,
gdzie kol wiek ja idę. Na peł nij mo ją du szę Two im Du chem
i Mi ło ścią. Prze nik nij i wła daj ca łym mo im je ste stwem, tak
cał ko wi cie, że by ca łe mo je ży cie by ło pro mie nio wa niem
Cie bie. Świeć po przez mnie i bądź tak we mnie, że by każ da
du sza, z któ rą ja się kon tak tu ję mo gła po czuć Two ją obec -
ność w mo jej du szy. Po zwól im pod nieść oczy i wi dzieć już
dłu żej nie mnie, ale tyl ko Pa na Je zu sa. Zo stań ze mną, a po -
tem ja za cznę świe cić tak jak Ty świe cisz, aby świe cić, by
stać się świa tłem dla in nych. Amen.”

Te re sa So wiń ska
na pod sta wie książ ki Cze sła wa Rysz ki „Świę ta z Kal ku ty”

oraz stro ny in ter ne to wej: pl.wi ki pe dia.org
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PIELGRZYMKI

Na rowerach do Matemblewa 08.09.2007 r.

Jak co ro ku na po cząt ku wrze śnia wy bra li śmy się na ro we -
ro wą piel grzym kę do Ma tem ble wa. Wy star to wa li śmy w so -
bo tę 8 wrze śnia, by ła to już VII piel grzym ka or ga ni zo wa -
na przez księ ży z na szej pa ra fii. O go dzi nie 9.45 plac
przed ko ścio łem zo stał przy kry ty róż ne go ro dza ju po jaz da -
mi jed no śla do wy mi. Moż na by ło zo ba czyć ma łe ro wer ki
dzie cię ce, jak i gór skie ro we ry mło dzie żo we, nie za bra kło
też po jaz dów do ro słych pa ra fian. W su mie ro we rów jak i ro -
we rzy stów by ło 173.

Ro we ro we piel grzy mo wa nie roz po czę li śmy
od krót kiej mo dli twy w ko ście le, tam też ks. Pro boszcz
przy wi tał wszyst kich i przy po mniał za sa dy bez piecz ne go
po ru sza nia się po jezd ni. Wy cho dząc z ko ścio ła każ dy
uczest nik otrzy mał pa miąt ko wy zna czek, któ ry nie zwłocz -
nie wpiął na wi docz nym miej scu. Kie dy wszy scy i wszyst ko
by ło go to we wy je cha li śmy na uli cę. W tym miej scu war to
wspo mnieć, iż podczas na szej po dróży to wa rzy szy ła nam
po li cja, któ ra pro fe sjo nal nie eskor to wa ła ca ły nasz pe le ton.

Z Przy mo rza do sank tu arium w Ma tem ble wie jest
oko ło 10 km. Więk sza część dro gi pro wa dzi pod gó rę, to też
mu sie li śmy wło żyć spo ro wysiłku, aby na sze po jaz dy mknę -
ły do przo du, na szczę ście tem po by ło do sto so wa ne
do wszyst kich ro we rzy stów, a mo ty wa cją by ła myśl jak
przy jem nie i lek ko bę dzie się wra ca ło. Ca łość tra sy po ko na -
li śmy w tro chę wię cej niż go dzi nę. Wspa nia łym ob raz kiem
był wi dok uśmiech nię tych pa ra fian ocze ku ją cych na Mszę
świę tą przy sank tu arium w Ma tem ble wie. 

Na Mszę św. pa ra fia nie przy je cha li nie tyl ko na ro -
we rach, ale przy by li tak że pie szo, jak i miej skim au to bu -
sem. Po Eu cha ry stii zo stał ro ze gra ny tra dy cyj ny mecz po -
mię dzy na szą pa ra fią, a pa ra fią Opacz no ści Bo żej, któ ra już
nie  pierw szy raz to wa rzy szy nam w piel grzy mo wa niu.
Po me czu do po wro tu zmo bi li zo wał nas deszcz, jak się póź -
niej oka za ło był on tyl ko chwi lo wy i już nie ba wem mo gli -
śmy cie szyć się nie na gan ną po go dą. 

Po wrót był nie co krót szy z ra cji wspo mi na ne go już
ukształ to wa nia te re nu. Mi łym ak cen tem na szej piel grzym ki
jest uro czy sty wjazd uli cą Ko ło brze ską, kie dy pa ra fia nie wi -
ta ją nas, ma cha jąc i uśmie cha jąc się do nas, a my od wdzię -
cza my się dźwię kiem dzwon ka ro we ro we go i ogrom nym
uśmie chem.

I tak VII piel grzym ka do bie gła koń ca, je że li dro gi
czy tel ni ku z ja kie goś po wo du nie  by ło cię na te go rocz nej
piel grzym ce, to już dziś po le cam za pla no wanie takiego wy -
jazdu w przyszłym roku, aby sa me mu prze żyć wy jąt ko wy
dzień od po czyn ku i roz mo wy z Bo giem. Za chę tą mo gą oka -
zać się tak że zdję cia, któ re moż na od na leźć na stro nie in ter -
ne to wej na szej pa ra fii, jak i te zamieszczone w tym numerze
Głosu Brata, do któ rych oglą da nia serdecznie za chę cam.

Bartosz Kanka
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Katyñ - o prawdê i pamiêæ
REFLEKSJE

Aby so bie od po wie dzieć na py ta nie, czy war to wra cać
do wy da rzeń sprzed 67 lat, czy le piej, jak mó wią post ko mu -
ni ści wy brać przy szłość i po zo sta wić hi sto ry kom roz wi kła -
nie spraw za kła ma nych, trud nych do zba da nia, wy bra łam
się do ki na na film An drze ja Waj dy „Ka tyń” cie ka wa te go,
czy moż na po ka zać pro blem ka tyń ski pod czas jed ne go se -
an su fil mo we go.

Mil cze nie w spra wie ka tyń skiej, któ re trwa ło w cza -
sach rzą dów ko mu ni stycz nych za kła da ło po wol ną śmierć
pa mię ci o po mor do wa nych. Opi nia pu blicz na mia ła do czy -
nie nia z ofi cjal ną wer sją, czy li z kłam stwem ka tyń skim. Ja
praw dę hi sto rycz ną znam z nie ofi cjal nych źró deł prze ka zy -
wa nych kon spi ra cyj nie oraz z re la cji ro dzin nych.

Dziś wie my, że 5 mar ca 1940 r. zo sta ła pod ję ta
przez Biu ro Po li tycz ne Wszech związ ko wej Ko mu ni stycz nej
Par tii (bol sze wi ków) de cy zja o roz strze la niu łącz nie 25 700
osób spo śród gru py woj sko wych i cy wi lów znaj du ją cych się
w obiek tach NKWD (Na rod nyj Ko mis sa riat Wnu trien nich
Dieł – Lu do wy Ko mi sa riat Spraw We wnętrz nych). De cy zję
pod ję li człon ko wie Biu ra: Be ria, Sta lin, Kli ment Wo ro szy -
łow, Wia cze sław Mo ło tow, Ana stas Mi ko jan, Mi chał Ka li -
nin, Ła zar Ka ga no wicz. Zgod nie z nią za mor do wa no wio -
sną 1940 r. 21 857 Po la ków.

W fil mie jest przed sta wio ny dra mat pol skiej in te li -
gen cji prze zna czo nej do eks ter mi na cji, tak przez przez oku -
pan tów z Za cho du – wy wóz ka do na zi stow skich obo zów
kon cen tra cyj nych i roz strze la nie pro fe so rów uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go, jak i oku pa ta ze Wscho du w miej scach kaź -
ni NKWD. 

Ka tyń, to miej sco wość ko ło Smo leń ska, gdzie bez
są du i pra wa do obro ny za mor do wa no w la sach 4 410 pol -
skich woj sko wych i po li cjan tów, ale rów nież le ka rzy, du -
chow nych i urzęd ni ków z obo zu w Ko ziel sku. 

Sło wo: Ka tyń, sym bo licz nie obej mo wa ło swym zna -
cze niem tak że lu do bój stwo i znie wo le nie so wiec kie do ko na -
ne na pol skich oby wa te lach, któ rzy nie ro ko wa li zmia ny po -
glą dów na ich te mat. Po za Ka ty niem roz strze la no w Char -
ko wie 3 739 jeń ców pol skich z obo zu ze Sta ro biel ska,
w Twe rze 6 314 jeń ców z Ostasz ko wa, 5 795 jeń ców wię zio -
no w Bo ro wi czach, 3 640 jeń ców wię zio no w Gria zow cu
i Suz da lu, aresz to wa no 5 822 Po la ków w re jo nie Lwo wa

i Dro ho by cza, uwię zio no w Sta li no gor sku aresz to wa nych
w la tach 1944-45, in ter no wa no 6 326 w obo zie kon tro l no -fil -
tra cyj nym nr 283 i je niec kim nr 388 w ob wo dzie mo skiew -
skim, uwię zie no 4 782 w Don ba sie i pod Sa ra to wem, zmar -
ło lub za gi nę ło 1 785 jeń ców wo jen nych 1939 ro ku w obo -
zach je niec kich NKWD, 4 105 wię zio nych w la tach 1939-41
w ła grach w re jo nie Wor ku ty jeń ców wo jen nych z 1939 r.,
9 567 jeń ców wo jen nych w Ju ży, 12 002 więź niów obo zu
lwow skie go z 1939 ro ku, 4 307 uwię zie nych w Ostasz ko wie
i Ria za niu, w pod ki jow skiej By ko wi, i jesz cze ty sią ce de por -
to wa nych do gu ła gów i in nych miejsc kaź ni na „nie ludz kiej
zie mi”.

Pierw szy film mó wią cy o Ka ty niu nie sta wia so bie
za cel od kry cia wi dzo wi ca łej praw dy, gdyż zo sta ła ona już
do ko na na za rów no w hi sto rycz nym, jak i po li tycz nym
aspek cie. Re ży ser przed sta wia w fil mie syn te zę wie lu wąt -
ków zwią za nych z mor dem so wiec kim, ale przede wszyst -
kim upo mniał się o praw dę i pa mięć o tych, któ rzy ska za ni
by li przez opraw ców na nie byt. La ta mil cze nia i prze ina cza -
nia fak tów, nie ste ty, ze bra ło swo je żni wo i dla wie lu, o zgro -
zo, tra ge dia ta po zo sta je ma ło zna czą cym epi zo dem z okre -
su II woj ny świa to wej. Pa mięć o Ka ty niu by ła prze cho wy wa -
na przede wszyst kich przez ro dzi ny po mor do wa nych
i utwo rzo nych przez nie sto wa rzy sze niach. Opo wieść Waj -
dy przyj mu je za punkt wi dze nia sy tu ację ko biet – żon, ma -
tek, sióstr i có rek, któ re cze ka ły na swo ich mę żów, sy nów
bra tów i oj ców, i któ re wal czy ły o pa mięć o nich w wa run -
kach szy kan ze stro ny wła dzy i po zba wia nia wol no ści. Dzię -
ki tej opty ce re ży ser nadał tra ge dii wy miar ludz ki, a nie tyl -
ko na ro do wy. To film o in dy wi du al nym cier pie niu, któ ry od -
wo łu jąc się do uczuć, ma więk sze dzia ła nie emo cjo nal ne niż
sa me fak ty hi sto rycz ne. Nie sie ro dzi nom skry to bój czo za -
mor do wa nym pew ność, że śmierć ich bli skich nie by ła da -
rem na. Film wy ra ża sza cu nek do ofiar i sza cu nek do praw -
dy. Au to ry tet re ży se ra fil mu gwa ran tu je to, że by spra wą ka -
tyń ską już dłu żej nie ma ni pu lo wa no. Au tor nie wzy wa do ni -
cze go in ne go. 

Film ro bi ogrom ne wra że nie. Po za koń czo nej pro -
jek cji na sa li dłu go trwa kom plet na ci sza.

Te re sa So wiń ska
da ne na pod sta wie stro ny: www.kar ta.org.pl 

Kadr z filmu “Katyń” Andrzeja Wajdy

Kości z grobu podkijowskiej Bykowni, miejscu pochówku polskich oficerów
zamordowanych na rozkaz Stalina.
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Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

Odpowiedź: 

WYKAZ KANONIZOWANYCH I BEATYFIKOWANYCH
POLAKÓW

1. Św. Jadwiga (1374-1399), Królowa Polski, apostołka 
Litwy.
Beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu 31 V 1979 r. 
i 4 VIII 1986 r.
Kanonizacja w Krakowie 8 VI 1997 r.

2. Św. Maksymilian Maria Rajmund Kolbe (1894-1941). 
Kapłan, Franciszkanin męczennik.
Kanonizacja 10 X 1982 r. w Rzymie.

3. Św. Urszula Julia Maria Ledóchowska (1865-1939). 
Urszulanka, założycielka Zgromadzenia Urszulanek 
Szarych od Jezusa Konającego.
Beatyfikacja 20 VI 1983 r. w Poznaniu.
Kanonizacja 18 V 2003 r. W Rzymie.

4. Św. Albert Adam Chmielowski (1845-1916), 
powstaniec styczniowy. Tercjarz franciszkański, założyciel 
Zgromadzenia Braci Albertynów i sióstr Albertynek 
(posługujących ubogim); malarz, działacz charytatywny.
Beatyfikacja 22 VI 1983 r. w Krakowie.
Kanonizacja 12 XI 1989 r. w Rzymie.

5. Św. Rafał od Św. Józefa – Józef Kalinowski (1835-
1907). Patriota, powstaniec styczniowy, zesłaniec sybe-

ryjski, kapłan, Karmelita Bosy, odnowiciel swego zakonu. 
Umarł w Wadowicach, w klasztorze, który założył i które-
go był przeorem.
Beatyfikacja 22 VI 1983 r. w Krakowie.
Kanonizacja 17 XI 1991 r. w Rzymie.

6. Bł. Karolina Kózka (1898-1914). Dziewica, męczennica.
Beatyfikacja 10 VI 1987 r. w Tarnowie.

7. Bł. Michał Kozal (1893-1943). 
Biskup sufragan włocławski, męczennik.
Beatyfikacja 14 VI 1987 r. w Warszawie.

8. Bł. Honorat z Białej – Wacław Koźmiński (1829-1916). 
Kapłan, Kapucyn, założyciel zgromadzeń „bezhabito-
wych”.
Beatyfikacja 16 X 1988 r. w Rzymie.

9. Bł. m. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
(Franciszka Siedliska 1842-1902). Założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Beatyfikacja 23 IV 1989 r. w Rzymie.

10. Św. bp Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). 
W roku 1894 założył Zgromadzenie Franciszkańskie 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. 
Ordynariusz diecezji przemyskiej. 
Zmarł w opinii świętości.
Beatyfikacja 2 VI 1991 r. w Rzeszowie.
Kanonizacja 18 V 2003 r. W Rzymie.

11. Bł. m. Bolesława Lament (1862-1946). 
Założycielka zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny w Mochylewie nad Dnieprem.
Beatyfikacja 5 VI 1991 r. w Białymstoku.

12. Bł. o. Rafał Chyliński (1694-1741). 
Franciszkanin Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych.
Beatyfikacja 9 VI 1991 r. w Warszawie.

13. Bł. Aniela Salawa (1881-1922). 
Tercjarka w Świeckim Zakonie Św. 
Franciszka w Krakowie.
Beatyfikacja 13 VIII 1991 r. w Krakowie.

14. Bł. Stanisław Kaźmierczyk (1433-1489), ksiądz, jeden 
z najbardziej znanych przedstawicieli zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich. 
Beatyfikacja18 IV 1993 r. w Rzymie.

15. Bł. m. Maria Angela Truszkowska (imiona 
chrzestne: Zofia Kamilla), (1825-1899), członkini 
Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo, 
członkini III Zakonu Franciszkańskiego. Założycielka 
Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo – Felicjanek.
Beatyfikacja 18 IV 1993 r. w Rzymie.

16. Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938), ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Miała ob-
jawienie obrazu Miłosiernego Zbawiciela „JEZU, UFAM 
TOBIE”. Apostołka Miłosierdzia Bożego. Zostawiła 
„DZIENNICZEK”.
Beatyfikacja 18 IV 1993 r. w Rzymie.
Kanonizacja 30 IV 2000 r. w Rzymie.

17. Św. Jan Sankander (1576 – 1620), kapłan, męczennik. 
Polak ze Śląska. 

13 A.  Wymień co najmniej 
pięciu Polaków 

kanonizowanych lub beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II

CZY WIESZ, ŻE.. .
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Kanonizacja 21 V 1995 r. w Ołomuńcu (Republika 
Czeska).

18. Św. Melchior Grodziecki (1584 – 1619), 
kapłan, jezuita, męczennik.
Kanonizacja 2 VII 1995 r. w Koszycach (Słowacja).

9-31 Męczennicy podlascy:
Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy. 
Męczennicy z Pratulina.
Wszyscy wykazali się niezwykłym męstwem w obronie 
wiary podczas prześladowania Kościoła Katolickiego 
przez Rosję carską w czasie rozbiorów Polski. Ponieśli 
śmierć za wiarę i jedność Kościoła.
Beatyfikacja 6 X 1996 r. w Rzymie. 
Święto liturgiczne 23 stycznia.

32. Bł. m. Marcelina Darowska (1827-1911) 
– współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia NMP. 
Beatyfikacja 6 X 1996 r. w Rzymie. 
Święto liturgiczne 5 stycznia.

33. Bł. M. Bernardyna Jabłońska (1878-1940) 
– współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr 
Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka.
Beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem.

34. Bł. M. Maria Karłowska (1865-1935) – Założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności 
Bożej (1894 r.).
Beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem.

35. Św. Jan z Dukli (1414-1484). Bernardyn, kaznodzieja, 
spowiednik, patron Polski, Ukrainy i Rusi Kijowskiej. 
Beatyfikowany przez papieża Klemensa XII w 1733 r. 
Kanonizacja 10 VI 1997 r. 

36. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945). 
Kapłan, męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau.
Beatyfikacja 7 VI 1999 r. w Toruniu.

37. Bł. Regina Protman (1552-1613). 
Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dzie-
wicy i Męczennicy.
Beatyfikacja 13 VI 1999 r. w Warszawie.

38. Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871). 
Świecki założyciel Zgromadzenia 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy 
Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
Beatyfikacja 13 VI 1999 r. w Warszawie.

Bł. Mę czen ni cy II woj ny świa to wej, któ rzy zło ży li he -
roi cz ne świa dec two wier no ści Bo gu w cza sie prze śla -
do wa nia za wia rę ze stro ny ate istycz ne go na zi zmu i hi -
tle ry zmu. Be aty fi ka cji do ko nał Jan Paweł II w nie dzie -
lę 13 czerw ca 1999 ro ku w War sza wie.

39. Bł. abp Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) 
– biskup płocki. Aresztowany w 1940 r. razem z grupą 
duchownych z Płocka i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Działdowie. Był torturowany m.in. 

za odmowę podeptania swego biskupiego krzyża 
rzuconego w błoto. Zmarł 28 maja 1941 r. w obozie 
na skutek ustawicznego, wyrafinowanego maltretowania.

40. Bł. bp Władysław Goral (1898-1945) – (Lublin); zmarł 
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

41. Bł. bp Leon Wetmański (1886-1941) – (Płock); zmarł 
w obozie koncentracyjnym w Działdowie.

42-93 Pięćdziesięciu dwóch Kapłanów diecezjalnych
92-119 Dwudziestu sześciu Kapłanów zakonnych
120-122 Trzech Kleryków
123-129 Siedmiu Bracia zakonnych
130-137 Osiem Sióstr zakonnych
138-145 Ośmioro Wiernych świeckich

146. Św. Kinga (1234-1292). Córka króla węgierskiego, 
księżna, klaryska.
Kanonizacja 16 VI 1999 r. w Starym Sączu.

147-158. Bł. Maria Stella Mardosewicz (Adela Mardose-
wicz) i 10 towarzyszek. Nazaretanki rozstrzelane przez 
Niemców w Nowogródku, w 1943 r.
Beatyfikacja 5 III 2000 r. w Rzymie:

159. Bł. Józef Bilczewski (1860-1923) 
– arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego.
Beatyfikacja 26 VI 2001 we Lwowie.

160. Bł. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) – kapłan, 
założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. 
„Lwowski Apostoł Bożego Miłosierdzia”.
Beatyfikowany 26 VI 2001 r. we Lwowie.

161. Bł. ks. Jan Balicki (1869 – 1948) – rektor semina-
rium duchownego w Przemyślu. Zmarł w opinii 
świętości.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.

162. Bł. o. Jan Beyzym (1850 – 1912) – jezuita, 
nazwany był “ posługiwaczem trędowatych”.  

Pracował jako misjonarz na Madagaskarze.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.

163. Bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński (1822 - 1895) - 
był metropolitą warszawskim w czasie powstania 
styczniowego. Spędził 20 lat na Syberii zesłany przez 

cara za list w obronie Kościoła i narodu. W 1857 roku 
założył Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. 
Upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.

164. Bł. s. Sancja Janina Szymkowiak (1910 - 1942) 
– Należała do Zgromadzenia  Sióstr Serafitek  w Pozna-

niu. Starała się uzyskać swoją świętość w  codziennej 
posłudze bliźnim. Za jej wstawiennictwem doszło do 
cudownego uzdrowienia dziewczynki z Poznania.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.

1651 Bł. ks. August Czartoryski (1858 – 1893). Salezjanin. 
Ciało zmarłego kapłana spoczywa w kościele św. Józefa 
w Przemyślu.
Beatyfikacja 25 IV 2003 r. w Rzymie.

CZY WIESZ, ŻE.. .
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Kierunek Martynika
MISJE ŚWIĘTE

Mar ty ni ka to naj więk sza wy spa w ar chi pe la gu Ma łych An ty li.
Te ry to rium pod le głe Fran cji. Zo sta ła od kry ta w 1502 ro ku
przez Krzysz to fa Ko lum ba. Do pie ro w po ło wie XIX wie ku,
po po wsta niu lud no ści mu rzyń skiej, znie sio no tam nie wol nic -
two. Mi sjo na rze pra cu ją cy na tej wy jąt ko wo pięk nej wy spie po -
słu gu ją po tom kom nie wol ni ków afry kań skim. Czy gdań scy ka -
pła ni, wy jeż dza ją cy do ko lej ne go nie zna jo me go im wcze śniej
re gio nu, cze goś się oba wia ją? – Afry ka na uczy ła nas, aby na nic
się nie na sta wiać. Ak cep to wać  to, co za sta nie my – mó wi ks. Jó -
zef No wak. – Je ste śmy otwar ci na lu dzi. To naj waż niej sze – do -
da je ks. Ja cek.

Gdań skim mi sjo na rzom ży czy my wy trwa ło ści,
a przede wszyst kim zdro wia.

An drzej Urbań ki
frag ment ar ty ku łu za miesz czo ne go w Go ściu Gdań skim

z 16 wrze śnia 2007 r.

Zdję cia ks. Jac ka Ossow skie go 
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Tak nie wie le po trze ba, aby spra wić ra dość in nym

W imie niu Jar ka i ro dzi ców dzię ku je my wszyst kim, któ rzy zło ży li ofia rę
na pod no śnik uła twia ją cy co dzien ne ży cie.
Pod czas zbiór ki w dniu 16 wrze śnia ze bra li śmy 3 500 zło tych i prze ka za li -
śmy ro dzi com. Wraż li wość i otwar tość na po trze by dru gie go czło wie ka jest
od po wie dzią na sło wa Chry stu sa: „Wszyst ko, co uczy ni li ście jed ne mu z tych
bra ci mo ich naj mniej szych, mnie ście uczy ni li”.

Bóg za płać!

Synostwo Boże chrześcijan

14 Al bo wiem wszy scy ci, któ rych pro wa dzi Duch Bo ży, są sy na mi Bo ży mi. 15 Nie
otrzy ma li ście prze cież du cha nie wo li, by się zno wu po grą żyć w bo jaź ni, ale
otrzy ma li ście du cha przy bra nia za sy nów, w któ rym mo że my wo łać: „Ab ba, Oj -
cze!” 16 Sam Duch wspie ra swym świa dec twem na sze go du cha, że je ste śmy
dzieć mi Bo ży mi5. 17 Je że li zaś je ste śmy dzieć mi, to i dzie dzi ca mi: dzie dzi ca mi
Bo ga, a współ dzie dzi ca mi Chry stu sa, sko ro wspól nie z Nim cier pi my po to, by
też wspól nie mieć udział w chwa le. 

List do Rzymian 8.14-17

KĄCIK SŁOWA BOŻEGO

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

PRZEDSTWIENIE O DOBRYM PASTERZU 16.08.2007 R.

W na szej pa ra fii od ro ku ist nie je dzie cię co -mło dzie żo we ko -
ło te atral ne „Przy ja cie le Je zu sa”. Pra gnąc po sze rzyć gro no
ma łych „ak to rów” pod ję łam pró bę za an ga żo wa nia uczniów
klas I -III Szko ły Pod sta wo wej nr 79 i 80 do przy go to wa nia
in sce ni za cji w opar ciu o pe ry ko pę ewan ge licz ną przy pa da ją -
cą na da ną nie dzie lę. Pra gnę wy ra zić ogrom ne i ser decz ne
po dzię ko wa nie ro dzi com, po ma ga ją cym w przy go to wa niu
ko stiu mów, dzie ciom bio rą cym udział w przed sta wie niach,
a jed no cze śnie za chę cam in ne dzie ci, aby włą czy ły się
do na szej gru py, aby śmy przez te atr wiel bi li Bo ga.

Na szym pierw szym przed sta wie niem by ła scen ka
o Do brym Pa ste rzu, któ ry szu ka za gu bio nej owcy. Pa sterz
jest ob ra zem Bo ga Oj ca, któ ry za wsze po szu ku je nas, gdy
od Nie go odej dzie my przez grzech.

Na mie siąc paź dzier nik przy go to wu je my krót kie
przed sta wie nie o Mat ce Bo żej z Fa ti my. Pra gnie my w ten
spo sób po móc dzie ciom prze żyć na bo żeń stwa ró żań co we
i głę biej po znać tę mo dli twę.

CZE KA MY NA OD WAŻ NYCH AK TO RÓW

s. Sa le zja

Wdzięczny i szczęśliwy Jarek Chlebek
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w kromce chleba zamknięta 

tu pod szczytem Giewontu
gdy pot skraplał mój wysiłek
zadałem sobie pytania
kim jestem i ku czemu podążam
co zrobiłem i co nie wyszło 
co mogę jeszcze odmienić 
i nic w tym wielkiego
co by mogło czytelnika zachwycić
gdyby nie postać brata Alberta
który cichaczem z workiem na plecach
kulawym krokiem szedł szukać wsparcia
nikt Boga nie umie pokochać
gdy z własnej woli dzielić się będzie
nie tym co zbywa ale co jest potrzebne 
miłość jest pełna gdy podzielona 
taka zwyczajna w kromce chleba zamknięta  

przyjdź królestwo twoje 

przyjdź i uwolnij nas
ze żmudnie zbieranych przychodów
fałszowanych podatków 
drobnych przekrętów
tego co nam zbywa
czym dzielić się nie potrafimy
co jest w nas ostem niewiary
z niechęci do chleba powszechnego 
tam gdzie nas ciągle nie ma 

psalm mądrości    

Pan dał siłę swojemu ludowi
Pan dał swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju
wyprowadził nas z pustyni obumarłych wyznań
uwolnił z bezimiennej przestrzeni 
na ugorze zasadził podwaliny prawa
sprawiedliwość swoją zawiesił nad nami 
stał się bratem naszych tajemnic

Pan dał nadzieję swojemu ludowi
Pan dał swojemu ludowi solidarność wspólnoty
uczył jedności znoszenia wyrzeczeń
obmywał nogi zmęczone udręką 
ogłosił rok łaski i przebaczenia
uświęcił wierność przyjętych zapewnień
zasadził nas w raju drzewem poznania 

Pan dał obietnicę swojemu ludowi
Pan dał swojemu ludowi tajemnicę wolności
ukrzyżowany naszym zniecierpliwieniem
porzuceniem wspólnoty dóbr i pojednania
wyrzekaniem się własnych korzeni 
zaniedbaniem dobrej pracy i uczciwej zapłaty
narastającą pokusą znaczenia i władzy 
Pan da mądrość swojemu ludowi
Pan da swojemu ludowi pustynię wygnania 

którym brakuje 

nam którym brakuje szczęścia do szczęścia
którym krzyżują się drogi z przeszłością 
miedzy patosem słowa a kulturą milczenia
tu pomiędzy rozwidleniem obcasów historii
gdzie każda ulica jest grobem żołnierzy
nam którym brakuje minut zamyślenia
wiary zwyczajnej w zwyczajnego Boga
miłości dogłębnej w uprawianiu dobra
prawdy oczywistej jak przyciąganie ziemskie 
pieszczoty cierpliwej tuż przed zaśnięciem
którym przemija życiorys na zakręcie 
ciągłych powrotów w to samo miejsce
z tym samym błędnym założeniem 
którzy jesteśmy wypięci na siebie odbytem lustracji
ciągłym zarzewiem wspólnego podziału
na dwie strony tej samej ulicy
nam którym wydaje się żeśmy zwyczajni na zadupiu europy 
brakuje szczęścia do szczęścia 
i trochę rozumu

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

“sTWORZENIE”
KĄCIK POETYCKI
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Po zio mo:

1) ustawienie kół samochodowych w po-
zycji ukośnej względem osi, polegające 
na rozchyleniu kół u góry.

7) organizm mogący żyć i rozwijać się w 
obecności tlenu atmosferycznego.

8) coś do picia, zwykle alkohol.
9) członek greckiego plemienia przybyłe-

go w 2000r. p.n.e. z północy.
12) alkoholomierz lub cukromierz.
13) zły duch; szatan, diabeł.
14) myśl przewodnia; pomysł, koncepcja.
17) tytuł panującego w niektórych krajach    

Wschodu.
18) wykwit na skórze jako zmiana choro-

bowa.
21) miejscowość biblijna słynąca z cudu.
22) państwo w Azji.
25) film Andrzeja Munka.
26) całokształt dorobku materialnego

i duchowego ludzkości.
27) ten, kto ocala, ratuje od czegoś.

Pio no wo:

1) poetka polska.
2) utwór instrumentalny oparty na 

tematach pieśni ludowych, naro-     
dowych.

3) parzysty narząd ciała ssaków.
4) maszyna włókiennicza do wytwa-  

rzania wielobarwnych tkanin.
5) przyjaciel, powiernik, towarzysz.
6) instrument muzyczny.

10) miasto na trasie Starogard Gdański – 
Chojnice.

11) sól lub ester kwasu azotowego.
15) rzeka wpadająca do Morza Czarnego.
16) dawniej: boczny pokój, sypialnia.
19) łan już rosnących roślin, pochodzą-

cych z siewu.
20) wilec przeczyszczający; roślina z ro-

dziny powojowatych pochodząca z 
Meksyku.

23) punkt przecięcia prostej z płaszczyzną.
24) rasa konia czystej krwi.

Opra co wał: BA RYT.

krzy¿ówka nr 16
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 32 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. 

Życzymy powodzenia!

Uwaga:
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 12 utworzą dwuwyrazowe
hasło, które wystarczy podać jako rozwiązanie krzyżówki.

Roz wią za nie krzy żów ki 15 z nr 32: 

hasło: WITAMY LATO

Po zio mo: Cykot, korytarz, Engel, kolega,
zawilec, tatarak, aplika, rebus, zajączek, noryt. 
Pio no wo: Korona, cyweta, zaraza, czerw,
kegel, tylec, akacja, iglica, erkaem, tyran,
tabor, ruszt. 

Rozwiązanie rebusu:
WAŻNA SPRAWA (ważka, oprawa)

Pra wi dło we roz wią za nie krzy żó wek 
i re bu sów z Głosu Brata nr 30, 31, 32
na de sła ła: 

p. Inge Czerniak

Gra tu lu je my!

ROZRYWKA
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Ś.p. Edward Durlak, lat 73, zm. 1.07.2007 r. 
Ś.p. Cecylia Herszkowicz, lat 83, zm. 5.07.2007 r. 
Ś.p. Eugeniusz Szymański, lat 77, zm. 8.07.2007 r. 
Ś.p. Antoni Orłowski, lat 38, zm. 10.07.2007 r.
Ś.p. Zofia Regina Iwanowska, lat 76, zm. 12.07.2007 r. 
Ś.p. Wiesław Zachryczek, lat 82, zm. 19.07.2007 r. 
Ś.p. Walenty Darul, lat 73, zm. 23.07.2007 r. 
Ś.p. Maria Seredyńska, lat 73, zm. 23.07.2007 r. 
Ś.p. Józef Żądłowski, lat 81, zm. 24.07.2007 r. 
Ś.p. Henryk Jan Stępień, lat 69, zm. 26.07.2007 r. 
Ś.p. Kazimierz Kiliński, lat 70, zm. 30.07.2007 r. 
Ś.p. Jan Józef Pietrzak, lat 69, zm. 31.07.2007 r. 
Ś.p. Jan Mizgała, lat 72, zm. 1.08.2007 r. 
Ś.p. Czesław Żuławski, lat 81, zm. 3.08.2007 r. 
Ś.p. Kazimierz Sendecki, lat 69, zm. 7.08.2007 r. 
Ś.p. Stanisław Zygmunt Iwanek, lat 57, zm. 8.08.2007 r. 
Ś.p. Lucjan Rymarczuk, lat 86, zm. 11.08.2007 r. 
Ś.p. Irena Helena Kryda, lat 76, zm. 20.08.2007 r. 
Ś.p. Wojciech Józef Robaczewski, lat 58, zm. 23.08.2007 r. 
Ś.p. Halina Stanisława Donaszewska, lat 87, 

zm. 24.08.2007 r. 
Ś.p. Tadeusz Gwiazda, lat 64, zm. 1.09.2007 r. 
Ś.p. Honorata Sternicka, lat 75, zm. 1.09.2007 r. 
Ś.p. Wanda Szylke, lat 73, zm. 9.09.2007 r. 
Ś.p. Lidia Teresa (Niemczyk) Krzemieniewska, lat 78, 

zm. 16.09.2007 r. 
Ś.p. Irena Cierpisz, lat 82, zm. 16.09.2007 r. 
Ś.p. Bernard Osowski, lat 79, zm. 22.09.2007 r. 
Ś.p. Irena Człapa, lat 61, zm. 26.09.2007 r. 
Ś.p. Bożena Wanda Ludera, lat 51, zm. 27.09.2007 r. 
Ś.p. Jan Kozłowski, lat 78, zm. 27.09.2007 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

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, e−mail: albert.diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. 
Zdjęcia: ks. Janusz Majkowski, Mirosław Jaśkowiak, Wiesław Bącalski, Hubert Bartel, Andrzej Sowiński,
archiwum.
Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

PRZYJELI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Izabela Krupa 8.07.2007 r. 
Oliwia Małgorzata Leszczyńska 8.07.2007 r. 
Marika Anna Lammek 8.07.2007 r. 
Wiktoria Weronika Lammek 8.07.2007 r. 
Emilia Dzierzgowska 8.07.2007 r. 
Brygida Koszeluk 8.07.2007 r. 
Maksymilian Zalewski 22.07.2007 r. 
Kajetan Jan Gawlik 22.07.2007 r. 
Pola Małgorzata Wojtowicz 22.07.2007 r. 
Oliwia Czyżewska 22.07.2007 r. 
Bogumiła Janina Wołoszyn 22.07.2007 r. 
Małgorzata Maria Nurzyńska 12.08.2007 r. 
Weronika Borowska 12.08.2007 r. 
Dawid Gabriel Skórka 18.08.2007 r. 
Agata Karolina Paszkiewicz 26.08.2007 r. 
Kacper Ryszard Burakowski 26.08.2007 r. 
Jan Wincenty Topolski 26.08.2007 r. 
Natalia Jadwiga Jank 30.08.2007 r. 
Oliwia Kuklińska 9.09.2007 r. 
Julia Magdalena Banacka 9.09.2007 r. 
Mateusz Marek Nowakowski 9.09.2007 r. 
Oliwia Anna Prasowska 16.09.2007 r. 
Kacper Burek 23.09.2007 r. 
Zuzanna Maria Parafianowicz 23.09.2007 r. 
Laura Wieczeżycka 23.09.2007 r. 
Julia Chojnowska 23.09.2007 r. 
Karolina Barbara Stawicka 23.09.2007 r. 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Wojciech Szymon Dawidowski  i  Ewa Krystyna Brzozowska  7.07.2007 r. 
Jacek Warkoczewski  i  Magdalena Waroczyk (z d. Słomkowska)  14.07.2007 r. 

Maciej Węglarz  i  Kamila Szaciłowska   4.08.2007 r. 
Paweł Piotr Sosnowy  i  Justyna Lendzioszek  4.08.2007 r. 

Tomasz Adrian Szumiata  i  Ewa Maria Korszyłowska  11.08.2007 r. 
Tomasz Wiśniewski  i  Katarzyna Kordulewska  17.08.2007 r. 

Marcin Grzegorz Osmanowski  i  Małgorzata Łabędzka  18.08.2007 r. 
Wojciech Paweł Gondek  i  Patrycja Trepińska  31.08.2007 r. 

Michał Piotr Litwiński  i  Katarzyna Karolina Chwiej   1.09.2007 r. 
Tomasz Krzysztof Trymbulak  i  Joanna Agnieszka Adamkowska  14.09.2007 r. 

Łukasz Trojanowski  i  Anna Maria Janicka  15.09.2007 r. 
Marek Edward Kozłowski  i  Renata Wiloch   29.09.2007 r. 
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DZIECI I MŁODZIEŻ Z NASZEJ PARAFII NA WAKACJACH

PRZEDSTWIENIE O DOBRYM PASTERZU 16.09.2007 R.
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Z ŻYCIA PARAFI – prace budowlane wokół kościoła
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