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„Ave Crux, spes unica nostra!” – Witaj Krzy¿u, jedyna nasza nadziejo! 
(z hymnu „Vexilla Regis prodeunt” – Wznosz¹� Króla siê� ramiona)
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B£OGOS£AWIEÑSTWO NOWEGO
BAPTYSTERIUM

12 II 2017

W dniu 12 lu te go go ści li śmy w na szej pa ra fii ks. bi sku pa
Zbi gnie wa Zie liń skie go, któ ry prze wod ni czył Mszy św. 
o godz. 9.30 i do ko nał wów czas uro czy ste go bło go sła -
wień stwa no wo wy bu do wa ne go bap ty ste rium. 

Au to ra mi pro jek tu są Mag da le na Sta rzec i Adam
Pia sek, zaś rzeź bę św. Ja na Chrzci cie la wy ko nał Mar cin
Sob czak. Sło wa wdzięcz no ści kie ru je my tak że pod ad re -
sem, jak za wsze, nie za wod nych bu dow ni czych Ra fa ła Maj -

kow skie go, Wie sła wa Zie liń skie go, Ta de usza Do mań skie -
go, Mar ka Czer wiń skie go i wszyst kich, któ rzy im w ja ki -
kol wiek spo sób po ma ga ją. 

Kła nia my się ni sko tak że na szym pa ra fia nom, któ -
rych ofiar ność umoż li wia nam re ali zo wa nie tych dzieł na
chwa łę Bo żą.

ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Prze ży wa my Rok de dy ko wa ny na sze mu pa tro no wi Św. Bra -
tu Al ber to wi. To pięk ny czas pa ra fial nej ak tyw no ści, któ ra
jesz cze bar dziej uświa da mia nam jak wiel ką war tość sta no -
wi WSPÓLNOTA PARAFIALNA. Za an ga żo wa nie pa ra fian,
na róż nych płasz czy znach spra wia, iż pięk nie je na sza świą -
ty nia oraz po ja wia się wie le pro po zy cji, dzię ki któ rym mo że -
my wzra stać du cho wo. Za pra sza my do lek tu ry ko lej ne go
nu me ru „Gło su Bra ta”. Znaj dzie my w nim kro ni kar skie za -
pi ski z bo ga tym ma te ria łem zdję cio wym, jak rów nież tek sty
do re flek sji i za du my. 

Na czas Wiel kie go Ty go dnia i Ra do ści Zmar twych -
wsta nia Pań skie go ży czę wszyst kim si ły do od kry wa nia
praw dy, jak wiel ką war tość sta no wi na sza WIARA, któ ra ro -
dzi NADZIEJĘ wy ra ża ną w MIŁOŚCI.

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

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

25 XII – w Świę to Bo że go Na ro dze nia, sto lat te mu, 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 okre ślił go św.
Jan Pa weł II. 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. 
26 XII – w II dzień Świąt Bo że go Na ro dze nia zbie ra na ta ca by ła
prze zna czo na na po trze by uczel ni ka to lic kich.

*   *   *
1 I 2017 – w uro czy stość Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki od by ła się Msza
św. z udzia łem ro dzi ców księ ży po słu gu ją cych w na szej pa ra fii. Po -
tem mia ło miej sce spo tka nie na ple ba nii.
6 I – w uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go po świę co ną kre dą na
drzwiach na szych do mów wy pi sa li śmy pierw sze li te ry imion Mę dr -
ców ze Wscho du: Kac pra, Mel chio ra i Bal ta za ra. Zbie ra li śmy ofia ry
na po trze by mi sji. Te go dnia swo je spo tka nia opłat ko we mia ły
Wspól no ty: Do mo wego Ko ścioła i „Sem per Fi de lis”. 
• od by ła się ko lę da na ple ba nii i w klasz to rze.
• dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 79 wraz z ka te che ta mi przy go to -
wa ły przed sta wie nie Bo żo na ro dze nio we, któ re za pre zen to wa ły na
roz po czę cie Mszy św. o godz. 11.00.
• o godz. 16.30 od był się kon cert ko lęd przy go to wa ny przez nasz
chór pa ra fial ny. 
15 I – dzie ci z Przed szko la nr 62 wraz z wy cho waw ca mi przy go to -
wa ły przed sta wie nie Bo żo na ro dze nio we, któ re za pre zen to wa ły przed
Mszą św. o godz. 12.00.
18 I – roz po czął się Ty dzień Po wszech nej Mo dli twy o Jed ność
Chrze ści jan. Prze ży wa li śmy go pod ha słem „Po jed na nie – mi łość
Chry stu sa przy na gla nas”. 
29 I – wspól no ty mo dli tew ne: Ży wy Ró ża niec, Mi ło sier dzie Bo że,
Ry cer stwo Św. Mi cha ła Ar cha nio ła po Mszy św. uczest ni czy ły w spo -
tka niu opłat ko wym.
2 II – ob cho dzi li śmy świę to Ofia ro wa nia Pań skie go. Pod czas Mszy
św. po świę co ne zo sta ły świe ce grom nicz ne. Mo dli li śmy się tak że za
oso by kon se kro wa ne i dzię ko wa li śmy Bo gu za sio stry za kon ne pra -
cu ją ce w na szej pa ra fii, jak rów nież za ka pła nów po słu gu ją cych
wśród nas.
3 II – wspo mi na li śmy po stać św. Bła że ja, orę dow ni ka i opie ku na 
w cho ro bach gar dła. Szcze gól ne go bło go sła wień stwa, za je go wsta -
wien nic twem, ka pła ni udzie la li te go dnia wier nym pod czas każ dej
Mszy św.
7-14 II – Ty dzień Mał żeń stwa. To czas, w któ rym mał żon ko wie mo -
gli wziąć udział w Mszach św. oraz w spo tka niach, de ba tach, wy kła -
dach, warsz ta tach pro wa dzo nych przez spe cja li stów i du chow nych,
aby do sko na lić re la cje mię dzy so bą.
11 II – z oka zji Świa to we go Dnia Cho rych pod czas wszyst kich
Mszy św. mo dli li śmy się o si łę i moc w dźwi ga niu krzy ża przez cier -
pią cych. O godz. 9.00 Msza św. po łą czo na by ła z udzie le niem sa kra -
men tu cho rych.
12 II – ks. bi skup Zbi gniew Zie liń ski do ko nał pod czas Mszy św. po -
świę ce nia no we go bap ty ste rium. 
25 II – Dusz pa ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de -
lis” spo tka ło się w Ka te drze Oliw skiej z ro dzi na mi i sym pa ty ka mi 
z oka zji XXX rocz ni cy po wsta nia KSM.
26 II – od by ła się za ba wa kar na wa ło wa dla przed szko la ków i młod -
szych dzie ci szkol nych w Szko le Pod sta wo wej nr 79.
12 III – prze ży wa my II nie dzie lę wiel kie go po stu – „Ad Gen tes”, na -
szy mi mo dli twa mi obej mowaliśmy mi sjo na rzy gło szą cych Ewan ge lię
Chry stu so wą na mi sjach. 
19 III – roz pocz ęły się re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci, które po -
pro wa dził ks. Syl we ster Ma li kow ski z Wej he ro wa. 
24-26 III – od by ła się piel grzym ka au to ka ro wa na Ja sną Gó rę, Gó rę
św. An ny oraz do Sank tu arium św. Ja dwi gi w Trzeb ni cy. W pro gra mie
było tak że zwie dza nie Po zna nia i Wro cła wia. 
25 III – w uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go mo dliliśmy się 
o świę tość ży cia. Pod czas Mszy św. moż na by ło zło żyć przy rze cze nie
Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go.
2-5 IV – roz po czę ły się pa ra fial ne re ko lek cje, któ re po pro wa dził ks. dr
Ja ro sław Wojt kun, rek tor Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Ra -
do miu.
8 IV – od był się au to ka ro wy wy jazd do Kal wa rii Wej he row skiej, aby
tam odprawić Dro gę Krzy żo wą. 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci prowadził ks. Sylwester Malikowski 

Parafialne rekolekcje wielkopostne prowadził ks. dr Ja ro sław Wojt kun, 
rek tor Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Ra do miu.
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Dro dzy Bra cia i Sio stry!
Mo ty wem prze wod nim dzi siej szej li tur gii sło wa jest ra do sna
no wi na o Em ma nu elu – Bo gu bli skim każ de mu z nas.
Szczyt owe go zbli że nia się Bo ga do czło wie ka sta no wi Wcie -
le nie Bo że go Sy na, przyj ście na świat po czę te go z Ma ryi
Dzie wi cy Je zu sa Chry stu sa, któ ry „zba wia swój lud od je go
grze chów” (Mt 1,21). 
1. Rok św. Bra ta Al ber ta – kon tekst, mo ty wy oraz cel
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, gdy w po łu -
dnie dzwo ny wzy wa ły do mo dli twy Anioł Pań ski, na ro dził
się dla nie ba 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 Ka rol
Woj ty ła. Set na rocz ni ca śmier ci sta no wi do brą oka zję, by
przy bli żyć wszyst kim tę nie zwy kłą po stać po przez ogło sze -
nie ro ku 2016/2017 Ro kiem św. Bra ta Al ber ta.

Rok po świę co ny uczcze niu te go
szcze gól ne go Pa tro na Mi ło sier dzia
sta no wi do sko na łą kon ty nu ację za -
koń czo ne go nie speł na mie siąc te mu
przez pa pie ża Fran cisz ka Nad zwy czaj -
ne go Ju bi le uszu Mi ło sier dzia. W bez -
po śred nim na stęp stwie Ju bi le uszu
Mi ło sier dzia ma my oka zję przyj rzeć
się bli żej oso bie św. Bra ta Al ber ta,
któ ry wy ra zi ście uka zu je nam, jak 
w prak ty ce urze czy wist niać chrze ści -
jań skie mi ło sier dzie.

Rok po świę co ny św. Bra tu Al ber -
to wi wpi su je się do brze jesz cze z jed -
ne go po wo du w ca ło kształt dzia łań
dusz pa ster skich Ko ścio ła w Pol sce.
Te mat okre śla ją cy cha rak ter te go ro -
ku brzmi: świa dec two i mi sja, a ha -
słem któ re mu przy świe ca są sło wa
za czerp nię te z Ewan ge lii: „Idź cie i gło -
ście” (por. Mk 16,15). Jed na z za sad ni -
czych mi sji chrze ści jan to czyn ne mi -
ło sier dzie, mi łość, któ ra prze ja wia się
w kon kret nym dzia ła niu. Świę ty Brat
Al bert jest bez wąt pie nia wy ra zi stym
świad kiem nie sie nia Ewan ge lii ubo -
gim. Oj ciec ubo gich, jak na zy wa my
czę sto św. Bra ta Al ber ta, mo że nas na -
uczyć, jak w prak ty ce wy peł nić na kaz
Je zu sa: „Bądź cie mi ło sier ni, jak mi ło -
sier ny jest wasz Oj ciec w nie bie”. Po -
trze ba nam ta kich świad ków, aby na -
sze ser ca nie sty gły, by ły wciąż i na
no wo uwraż li wio ne na nie zli czo ne bie -
dy ludz kie, aby śmy sta le w na szym
po stę po wa niu by li in spi ro wa ni „wy -
obraź nią mi ło sier dzia”. 

2. Adam Chmie low ski – św. Brat Al bert: po wsta niec,
ma larz, świę ty opie kun ubo gich
Adam Chmie low ski, bo tak brzmi je go świec kie imię i na -
zwi sko, przy szedł na świat 20 sierp nia1845 r. w Igo ło mii pod
Kra ko wem. Po cho dził z ro dzi ny zu bo ża łej szlach ty. Wcze -
śniej stra cił oboj ga ro dzi ców – oj ca, gdy miał 8 lat, a mat kę,
gdy miał 14.

Z do mu ro dzin ne go wy niósł so lid ne pod sta wy ży cia
re li gij ne go oraz go rą cy pa trio tyzm. Na ty le sil ny, że w sie -
dem na stym ro ku ży cia ja ko je den z pierw szych za cią gnął
się w sze re gi po wsta nia stycz nio we go. W bi twie pod Meł -
cho wem 30 wrze śnia 1863 r. zo stał cięż ko ran ny, wsku tek
cze go am pu to wa no mu no gę. Do zgon nie na zna czo ny zo stał
styg ma tem mi ło ści Oj czy zny. Po klę sce po wsta nia mu siał
udać się na emi gra cję. Był to czas, kie dy zwró cił się w kie -

Rok œw. Brata Alberta 
– list biskupów polskich

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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run ku sztu ki. W la tach 1870-1874 po dej mu je sys te ma tycz ne
kształ ce nie w Aka da mi Sztuk Pięk nych w Mo na chium. Ma -
lu je pierw sze ob ra zy i roz po czy na ar ty stycz ną ka rie rę.
Chmie low ski uwa żał, że sztu ka nie sta no wi war to ści sa mej
w so bie, lecz po win na słu żyć war to ściom wyż szym, z któ -
rych na pierw szym miej scu sta wiał war to ści re li gij ne. Pra -
gnął „sztu kę i ta lent i my śli Bo gu na chwa łę po świę cić”. 
W tym ce lu po rzu ca świat i wstę pu je do no wi cja tu oo. je zu -
itów. Po kil ku mie sięcz nym po by cie w za ko nie od krył, że
Pan Bóg prze wi dział dla nie go in ną dro gę po wo ła nia i mi sji. 

Zwra ca się w kie run ku po god nej du cho wo ści św.
Fran cisz ka z Asy żu oraz je go idei Trze cie go Za ko nu dla
świec kich. Stał się pa tro nem i orę dow ni kiem lu dzi ubo gich,
wy dzie dzi czo nych, ze pchnię tych na „eg zy sten cjal ne pe ry fe -
ria”. Spo tka nie z nę dzą ogrze wal ni miej skiej na kra kow skim
Ka zi mie rzu, z nie ludz ki mi wa run ka mi, w ja kich prze by wał
tam tłum nę dza rzy, po ru szy ło go do głęb nie. Po sta no wił, że
lu dzi tych w tak prze ra ża ją cym po ło że niu nie po zo sta wi sa -
mych so bie i zde cy do wał się z ni mi za miesz kać. Wkrót ce
ob jął za rząd nad miej ską ogrze wal nią i prze kształ cił ją 
w przy tu li sko, gdzie każ dy po trze bu ją cy mógł zna leźć po ży -
wie nie, dach nad gło wą, a przede wszyst kim mi ło sier ne ser -
ce. Chcąc w peł ni re ali zo wać swą mi sję, 25 sierp nia 1887 r.
przy wdział ha bit Trze cie go Za ko nu św. Fran cisz ka, od te go
też cza su za czął po słu gi wać się no wym imie niem: Brat Al -
bert. Rok póź niej zło żył ślu by za kon ne. Aby spro stać tak wy -
ma ga ją ce mu za da niu, ja kim by ła opie ka nad rze szą ubo -
gich, Brat Al bert po trze bo wał współ pra cow ni ków. Tak po -
wsta ła no wa wspól no ta za kon na na zwa na przez za ło ży cie la
Brać mi Po słu gu ją cy mi Ubo gim Trze cie go Za ko nu św. Fran -
cisz ka, po pu lar nie zwa na al ber ty na mi. Za umow ną da tę po -
wsta nia zgro ma dze nia przy ję to rok 1888. Trzy la ta póź niej,
w dniu 15 stycz nia 1891 r., ha bit za kon ny przy bra ły pierw -
sze Sio stry Po słu gu ją ce Ubo gim – sio stry al ber tyn ki, któ re
pod ję ły się opie ki nad ubo gi mi ko bie ta mi.

Ist nie nie obu zgro ma dzeń Brat Al bert oparł na za -
sa dzie ewan ge licz ne go ubó stwa. Oj ciec ubo gich nie chciał
po sia dać ni cze go na wła sność, ani oso bi ście, ani wspól no to -
wo. Był przy tym spo koj ny o roz wój swo ich dzieł, po nie waż
bez za strze żeń ufał Bo żej Opatrz no ści. In ną istot ną za sa dą
ja ką Brat Al bert po zo sta wił swo im na śla dow com by ła za sa -
da służ by wo bec tych, któ rym nikt in ny nie chciał lub nie
był w sta nie usłu żyć. Przy tu li ska sta ły się do ma mi, gdzie lu -
dzie bez dom ni, nę dza rze, nie do łęż ni, że bra cy, wy rob ni cy
bez za ję cia znaj dą ra tu nek w swych osta tecz nych po trze -
bach, a w dal szym ce lu mo gą uzy skać po pra wę sta nu ma te -
rial ne go przez do bro wol ną pra cę za rob ko wą. 

3. Ak tu al ność prze sła nia Oj ca ubo gich
Cze go uczy nas dzi siaj św. Brat Al bert? Ja kie prze sła nie
nam po zo sta wia? Uro czy sty akt be aty fi ka cji w 1983 r. oraz
ka no ni za cji w 1989 r. uka zu ją nam św. Bra ta Al ber ta ja ko
wzór dla na szych cza sów.
Świa dec two je go ży cia wska zu je naj pierw na praw dę o nie -
ro ze rwal nej wię zi mię dzy mi ło sier dziem a chrze ści jań -
stwem. Św. Jan Pa weł II, jesz cze ja ko kar dy nał Ka rol Woj ty -
ła, ujął tę praw dę oraz świa dec two o niej w spo sób na stę pu -

ją cy: „Mi ło sier dzie i chrze ści jań stwo to jed no i to sa mo. Je -
śli nie by ło by mi ło sier dzia, nie ma chrze ści jań stwa… Wy -
zna nie wia ry mu si się do peł nić wy zna niem mi ło ści…”. Cóż
więc zna czy na sza wia ra bez mi ło sier dzia, bez kon kret ne go
za an ga żo wa nia, wy ra ża ją ce go tro skę o bliź nie go: cho re go,
sa mot ne go, opusz czo ne go, ubo gie go du cho wo czy ma te rial -
nie? Ten bliź ni nie znaj du je się gdzieś da le ko. Z tym wła śnie
bliź nim utoż sa mia się sam Chry stus: „co kol wiek uczy ni li -
ście jed ne mu z bra ci mo ich naj mniej szych, Mnie ście uczy -
ni li” (Mt 25,40). W tym bliź nim Bóg sta je się Em ma nu elem
– Bo giem z na mi.

Z ko lei po wsta je py ta nie, w ja ki spo sób po win ni śmy
da wać świa dec two ewan ge licz nej mi ło ści? Kar dy nał Woj ty ła
wy ja śnia nam, jak chrze ści ja nin po wi nien wy ra żać swo ją
wia rę: „Trze ba świad czyć swo im czło wie czeń stwem, trze ba
świad czyć so bą i tu taj Brat Al bert jest dla nas wzo rem nie -
po rów na nym. Prze cież on nie miał pra wie żad nych środ -
ków, ślu bo wał naj su row sze ubó stwo, nie dys po no wał żad ny -
mi fun du sza mi, żad ny mi go to wy mi in sty tu cja mi, tyl ko po -
sta no wił da wać sie bie”. Świę ty po rzu cił sztu kę, po wab ka rie -
ry i sła wy, aby du szę swo ją od dać Bo gu i bliź nim, nie za trzy -
mu jąc nic dla sie bie. 

A czym mo że być owo „da wa nie sie bie” dzi siaj dla
nas? To nic in ne go jak co dzien ny trud, ci cha ofia ra ze swo -
je go cza su, swo ich sił, swo je go zdro wia, to umniej sza nie sie -
bie w służ bie bliź nim, to by cie „do brym jak chleb, któ ry dla
każ de go le ży na sto le, z któ re go każ dy mo że kęs dla sie bie
ukro ić i na kar mić się, je śli jest głod ny”.

Na za koń cze nie po da my jesz cze jed ną na ukę, prze -
ka za ną mil czą cym świa dec twem świę te go Oj ca ubo gich. To
na uka o god no ści każ de go czło wie ka, o ko niecz no ści oka zy -
wa nia sza cun ku i do bro ci każ dej ludz kiej oso bie, po nie waż
kry je ona w so bie nie za tar ty ob raz Bo że go po do bień stwa.
Tam, gdzie dla wie lu trud no by ło do strzec na wet czło wie -
czeń stwo, przy kry te bru dem nę dzy i mo ral ne go za nie dba -
nia, św. Brat Al bert do strze gał ob li cze Chry stu sa cier pią ce -
go – Ec ce Ho mo. Pro śmy Bo ga o ta ką wia rę i ta ką wraż li -
wość, aby śmy mie li nie wzru szo ne prze ko na nie, że to sa me -
mu Je zu so wi słu ży my: kar miąc głod nych, da jąc dach nad
gło wą bez dom nym, odzie wa jąc na gich, opa tru jąc cho rych,
wy cią ga jąc rę kę do spę ta nych na ło ga mi, po cie sza jąc stra -
pio nych, do brze ra dząc wąt pią cym, spro wa dza jąc na wła ści -
wą dro gę błą dzą cych. Oby rok Ju bi le uszu set nej rocz ni cy
śmier ci św. Bra ta Al ber ta stał się nie tyl ko oka zją do przy po -
mnie nia świad ka bez resz ty od da ne go Bo gu, ale przede
wszyst kim przy no sił owo ce prze mia ny serc, oży wio nych no -
wą i więk szą wraż li wo ścią na ludz ką bie dę. Pro śmy Mat kę
Naj święt szą, któ rą św. Brat Al bert czcił szcze gól nym na bo -
żeń stwem, aby ja ko Mat ka Mi ło sier dzia wspie ra ła swym
wsta wien nic twem wszyst kich pra gną cych po dą żać szla ka mi
mi ło sier nej mi ło ści.

Pod pi sa li: Pa ste rze Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce obec ni na
373. Ze bra niu Ple nar nym Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski 

w War sza wie w dniu 8 czerw ca 2016 r.

ca ły tekst na stro nie: www.epi sko pat.pl
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Dro dzy Pa ra fia nie 
– na po cząt ku No we go Ro ku pra gnę po dzie lić się z Wa mi re -
flek sją, któ ra jest zwią za na z tym, cze go wspól nie do ko na li -
śmy w mi nio nym ro ku. Oczy wi ście te wszyst kie dzia ła nia,
zwłasz cza dusz pa ster sko -pa sto ral ne, wpi su ją się w ka len -
darz dzia łań Ko ścio ła po wszech ne go, jak i die ce zjal ne go. 

Rok 2016 to czas, w któ rym prze ży wa li śmy Rok
Świę ty – Nad zwy czaj ny Ju bi le usz Mi ło sier dzia, a na sza
świą ty nia by ła jed nym z Ko ścio łów Ju bi le uszo wych. W na -
szej Oj czyź nie świę to wa li śmy Ju bi le usz 1050-le cia Chrztu
Pol ski oraz do ko na li śmy Ak tu Przy ję cia Je zu sa Chry stu sa
za Pa na i Kró la. Wiel kim prze ży ciem du cho wym by ły rów -
nież ŚDM, któ re w na szej pa ra fii zgro ma dzi ły bli sko 200
osób z Mar ty ni ki, Fran cji i Włoch oraz wy da rze nia w Kra ko -
wie pod prze wod nic twem pa pie ża Fran cisz ka. Ko niec ro ku
2016 to tak że 100. rocz ni ca śmier ci św. Bra ta Al ber ta. Z tym
wy da rze niem łą czy się fakt ogło sze nia przez Kon fe ren cję
Epi sko pa tu Pol ski i Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej ro ku
2017 Ro kiem św. Bra ta Al ber ta. Te wszyst kie wy da rze nia
zna la zły od bi cie w na szej pa ra fial nej ak tyw no ści, któ rej te -
raz przy pa trzy my się nie co bli żej…

Per so na lia 
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je ak tu al nie ośmiu ka -
pła nów: pro boszcz (ks. Grze gorz), czte rech wi ka riu szy
(księ ża: Woj ciech, Krzysz tof, Ma te usz i Pa weł) oraz trzech
ka pła nów do po mo cy dusz pa ster skiej. Ks. Ty be riusz (Dy -
rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go Gdań skiej Ar chi die ce zji),
ks. Ma rek i ks. Krzysz tof (Wy kła dow ca Pi sma Świę te go 
w GSD). Współ pra cu ją z na mi czte ry sio stry be tan ki (Anie -
la – za kry stian ka, Aman da – po słu gu je w kan ce la rii i kio sku
pa ra fial nym, Do ro ta i Em ma nu ela – ka te chet ki). Do po mo -
cy ma my tak że per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam za rów -
no w ko ście le, jak i pra cach do mo wych. Ak tu al nie je den 
z na szych pa ra fian przy go to wu je się do ka płań stwa w za ko -
nie oo. fran cisz ka nów.

Ży cie sa kra men tal ne 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2016 ro ku sa kra ment chrztu św.
przy ję ło 95 (75) dzie ci, sa kra ment mał żeń stwa 20 (20) par.
Ks. bp Wie sław Szla chet ka udzie lił sa kra men tu bierz mo wa -
nia 62 (72) mło dym lu dziom. Do wiecz no ści od pro wa dzi li -
śmy 149 (142) na szych pa ra fian. Wiel ką ra do ścią jest fakt, iż
w nie dziel nych Mszach św. uczest ni czy 38 proc. pa ra fian, co
w ska li Pol ski i du żych miast jest bar dzo po zy tyw nym sy -
gna łem. Wie le z tych osób przy stę pu je tak że do ko mu nii św.
Za pro po no wa li śmy sta ły gra fik dy żu rów w kon fe sjo na le
umoż li wia ją cy wy bór sta łe go spo wied ni ka. Ka pła ni od wie -
dza ją rów nież cho rych z po słu gą w pierw sze piąt ki i so bo ty
mie sią ca. Tych cho rych co ro ku nam przy by wa (oko ło 150
osób). War to tak że wspo mnieć, iż 35 par świę to wa ło Zło ty
Ju bi le usz Sa kra men tu Mał żeń stwa; 5 par – 60-le cie, a 2 pa ry
– 65-le cie mał żeń stwa.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa.
Oprócz sta łych wy da rzeń wpi sa nych w ka len darz li tur gicz -
ny, na uwa gę za słu gu ją dwa kur sy ewan ge li za cyj ne: Kurs
Al pha i Kurs No we Ży cie ko or dy no wa ny przez Wspól no tę
Je zu so wej Ło dzi; od był się tak że Re jo no wy Dzień Wspól no -
ty Do mo we go Ko ścio ła. W li sto pa dzie, wpi su jąc się w czas
mo dli twy za zmar łych, od pra wi li śmy uro czy stą Eu cha ry stię
za tych, któ rzy ode szli do wiecz no ści w ro ku 2016. Kon ty nu -
owa li śmy rów nież cykl tzw. spo tkań „dla za bie ga nych” – by -
ła to m.in. mo dli twa ró żań co wa w paź dzier ni ku oraz ro ra ty
w ad wen cie. Za pro po no wa li śmy tak że mo dli twę ró żań co wą
ro dzi ców za swo je dzie ci... Wiel kim prze ży ciem du cho wym
by ły ŚDM, któ re w lip cu zgro ma dzi ły licz ne gro no pa ra fian
i go ści. Raz jesz cze wy ra żam wiel kie sło wa uzna nia i po dzię -
ko wa nia wszyst kim oso bom, któ re w ja ki kol wiek spo sób
włą czy ły się w to dzie ło i ufam, iż owo ce te go cza su po zo sta -
ną na dłu go w na szych ser cach.

Piel grzym ki
Na si pa ra fia nie od by li w ubie głym ro ku, z ra cji Ro ku Ju bi le -
uszo we go, piel grzym ki do Rzy mu, Wil na oraz Gnie zna, Czę -
sto cho wy i Kra ko wa. Uda li się tak że na Kal wa rię Wej he row -
ską oraz do To ru nia. Od by ła się, jak co ro ku, piel grzym ka
ro we ro wa do Sank tu arium w Ma tem ble wie (XVI). Mło dzież
wzię ła udział w spo tka niu w Led ni cy, zaś se nio rzy uczest ni -
czy li w tzw. Led ni cy Se nio ra.

Ko mu ni ka cja
Waż nym ele men tem bu do wa nia ja ko ści Wspól no ty jest
umie jęt ność szyb kie go i sku tecz ne go ko mu ni ko wa nia się.
Ja ko ka pła ni sta ra my się być do stęp ni dla na szych wier -
nych, ale ko rzy sta my też z róż nych na rzę dzi, aby ten kon -
takt umoż li wić. Na szą pa ra fial ną stro nę in ter ne to wą od wie -
dzi ło w mi nio nym ro ku po nad 150 tys. osób. W re kor do wym
ty go dniu nie dziel ne ogło sze nia prze czy ta ło po nad 5 tys.
osób. Pa ra fial ny pro fil na Fa ce bo oku ma po nad 900 po lu -
bień. Swo je pro fi le ma ją tak że dusz pa ster stwa mło dzie ży 
i stu den tów. Po nad to wy da li śmy ko lej ne 4 nu me ry Gło su
Bra ta, któ ry w pew nym sen sie peł ni ro lę kro ni ki pa ra fial nej.
Mło dzież wraz z dusz pa ste rza mi co ty dzień wy da wa ła biu le -
tyn „Źró dło i Szczyt”, któ ry ma po móc w prze ży wa niu nie -
dziel nej Eu cha ry stii. Pro po nu je my tak że lek tu rę mie sią ca,
aby pro mo wać do brą książ kę i czy tel nic two.

Wy da rze nia i kul tu ra
W mi nio nym ro ku od by ło się tak że wie le wy da rzeń, któ re
po ka zu ją, iż pa ra fia to nie tyl ko Ko ściół i mo dli twa. Wspo -
mnę tu taj kon cer ty na szych mu zy ków – chó ru św. Bra ta Al -
ber ta i chó ru „Do bre Sło wo”, a tak że kon cert ze spo łu Whi te
So ul. Od był się tak że kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy ko -
na niu dzie ci z ze spo łu „Okte cik”. Dzie ci i do ro śli uczest ni -
czy li w za ba wach: kar na wa ło wej i an drzej ko wej. Obej rze li -
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śmy przed sta wie nia bo żo na ro dze nio we przy go to wa ne przez
przed szko la ki i dzie ci star sze. Mo gli śmy obej rzeć wy sta wę
o Bo żym Mi ło sier dziu i wy sta wę zwią za ną z wy da rze nia mi
wspo mi na ją cy mi ŚDM. Księ ża i sio stry zor ga ni zo wa li wy jaz -
dy wa ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. A se nio rzy wspól nie
uda li się do ki na na film „Bóg w Kra ko wie” i uczest ni czy li w
spo tka niach Klu bu Se nio ra. W ra mach fo rum przy go to wu ją -
ce go do ŚDM go ści li śmy m.in. do mi ni ka ni na o. Szu sta ka 
i ks. Kry stia na Wil czyń skie go.

Dzie ła cha ry ta tyw ne
A te raz słów kil ka na te mat dzia łal no ści cha ry ta tyw nej. 
Na si pa ra fia nie wspar li: ak cję „Żon kil” – po moc na rzecz ho -
spi cjum; zbiór kę żyw no ści tzw. „Tut kę mi ło sier dzia”; Wi gi -
lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom – za kup świe cy Ca ri ta su;
Dzień Pa pie ski – zbiór kę sty pen dial ną. Po nad to od by ły się
róż ne go ro dza ju kier ma sze oraz zbiór ki na obia dy dla dzie -
ci. Wspar li śmy tak że po szko do wa nych we Wło szech i od by -
ło się kil ka zbió rek na mi sje. Go ści li śmy i wspar li śmy rów -
nież  ks. Ju lia na No gę i pro wa dzo ny przez nie go dom „Zło ta
Je sień”. Sta łą po mo cą ob ję tych jest kil ka ro dzin. Łącz nie na
te ce le pa ra fia nie prze zna czy li pra wie 40 tys. zło tych. Bar -
dzo za wszel ką po moc dzię ku je my.

Spra wy bu dow la no -in we sty cyj ne
A te raz słów kil ka o ma te rial nym wy mia rze na szej
dzia łal no ści. W tym miej scu bar dzo dzię ku ję za
wszyst kie ofia ry skła da ne na po trze by pa ra fii przy
roż nych oka zjach w cią gu ca łe go ro ku. Środ ki te
za go spo da ro wu je my w dwóch wy mia rach. Pierw -
szy wy miar to bie żą ca dzia łal ność zwią za na z co -
dzien nym funk cjo no wa niem ko ścio ła, ple ba nii 
i klasz to ru.  To wszel kie go ro dza ju ra chun ki, któ -
re wpi su ją się w na szą co dzien ną dzia łal ność. Dru -
gi wy miar to bu dżet, któ ry prze zna cza my na ce le
in we sty cyj no -re mon to we. W ubie głym ro ku ta
część bu dże tu po chło nę ła bli sko 300 tys. zł. Co
uda ło się zre ali zo wać?
1. W paź dzier ni ku za koń czy li śmy spła tę kre dy tu
za cią gnię te go na po czet ogrze wa nia ko ścio ła. In -
we sty cja jest już cał ko wi cie za mknię ta. Przy po -
mnę, iż co mie sięcz na ra ta wy no si ła pra wie 4 tys.
2. Wy ko na li śmy no wą in sta la cję elek trycz ną i alar -
mo wą w na szym ko ście le. Uzu peł nia my tak że 
sys te ma tycz nie sys tem na gło śnie nio wy (m.in. 
w przed sion ku ko ścio ła).
3. Oczy ści li śmy od we wnątrz ca łą kra tow ni cę ko -
ścio ła. Te pra ce pro wa dzo ne by ły w lu tym i mar cu
mi nio ne go ro ku.
4. Wy ko na li śmy pierw szy etap oświe tle nia ko ścio -
ła w po sta ci krzy ża na su fi cie.
5. Wy ko na li śmy i usta wi li śmy świecz ni ki wo tyw ne
przy bocz nych oł ta rzach.
6. Roz po czę li śmy pra ce przy bap ty ste rium oraz
przy bocz nych drzwiach do ko ścio ła. M.in. zo sta ła
wy ko na na fi gu ra św. Ja na Chrzci cie la i drzwi bocz -
ne. Są one usta wio ne z pra wej i le wej stro ny ko -

ścio ła. Za kil ka ty go dni, przy lep szych wa run kach at mos fe -
rycz nych, zo sta ną za mon to wa ne.
Wspo mnia łem tyl ko te naj waż niej sze in we sty cje, choć wie le
by ło dzia łań po dej mo wa nych z my ślą o do bru pa ra fii, dzie ci,
mło dzie ży, se nio rów i na szych ro dzin. Bar dzo ser decz nie
wszyst kim za wszyst ko dzię ku ję w imie niu ka pła nów i sióstr
za kon nych.

Przed na mi rok, któ ry jest po świę co ny św. Bra tu Al ber to wi.
Za chę cam wszyst kich do za po zna nia się z ka len da rium wy -
da rzeń, któ re już nie ba wem po ja wi się na na szej stro nie in -
ter ne to wej. Jed nym z naj waż niej szych mo men tów te go ro ku
bę dzie po świę ce nie świą ty ni, po tocz nie zwa ne kon se kra cją,
w dniu 17 czerw ca. Ten dzień po prze dzą Mi sje św. oraz ka -
te che zy przy bli ża ją ce bo ga tą sym bo li kę to wa rzy szą cą ob -
rzę dom po świę ce nia -kon se kra cji. Am bit ny plan za kła da, iż
na tę uro czy stość bę dzie już wy ko na ny su fit w ko ście le. Je -
sie nią bę dzie my na to miast zgłę biać du cho wy te sta ment św.
Bra ta Al ber ta po przez cykl ka zań po świę co nych je go oso -
bie. I na ko niec raz jesz cze wszyst kim z ca łe go ser ca dzię -
ku je my. Niech św. Brat Al bert pro wa dzi, wspie ra i wy pra sza
ob fi tość ła ski dla każ de go. Bóg za płać.
ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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100-lecie objawieñ fatimskich
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

100 lat te mu, 13 ma ja 1917 r. mia ło
miej sce jed no z naj waż niej szych wy da -
rzeń re li gij nych w hi sto rii XX w. W ma -
leń kim sio le Al ju strel w po bli żu mia sta
Fa ti ma w Por tu ga lii troj gu dzie ciom:
Łu cji, Hia cyn cie i Fran cisz ko wi ob ja wi -
ła się Mat ka Bo ża. 

Głów na uro czy stość Ju bi le -
uszu 100. rocz ni cy ob ja wień fa tim skich
bę dzie ob cho dzo na z udzia łem pa pie ża
Fran cisz ka w Fa ti mie. Uro czy sto ści 
w Pol sce, z udzia łem Epi sko pa tu Pol -
ski, bę dą się od by wa ły w Sank tu arium
Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów -
kach w Za ko pa nem, w dniu 6 czerw ca
2017 ro ku. Mszy św. bę dzie prze wod ni -
czył Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski, abp. Sta ni sław Gą dec ki.
Te go dnia zo sta nie po no wio ny przez
Epi sko pat Akt Po świę ce nia Pol ski Nie -
po ka la ne mu Ser cu Ma ryi, zgod nie 
z proś bą, ja ka zo sta ła skie ro wa na do
dzie ci przez Mat kę Bo żą w Fa ti mie.
Pierw szy ta ki akt miał miej sce 8 sierp -
nia 1946 ro ku, kie dy na Ja snej Gó rze
Epi sko pat Pol ski pod prze wod nic twem
pry ma sa kard. Au gu sta Hlon da do ko -
nał po świę ce nia na szej Oj czy zny Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.

Ob ja wie nia w Fa ti mie za czę ły się w cza sie trwa nia pierw -
szej woj ny świa to wej, na po cząt ku la ta 1916 ro ku. Dzie wię cio let nia
Łu cja dos San tos, któ ra opie ko wa ła się owca mi, tra fi ła do ja ski ni
znaj du ją cej się w po bli żu Ca be co. To wa rzy szy ło jej dwo je ku zy -
nów, ośmio let ni Fran ci szek Mar to i je go sio stra, sze ścio let nia Hia -
cyn ta. Kie dy jed ne go dnia spadł lek ki deszcz, dzie ci schro ni ły się
w ja ski ni. Pa stusz ko wie uj rze li przed so bą lśnią ce go mło dzień ca,
któ ry po wie dział im, że jest Anio łem Po ko ju, a po tem po pro sił, aby
się z nim po mo dli ły. Anioł ob ja wił im się jesz cze dwa ra zy. Dzie ci
po zna ły dzię ki nie mu mo dli twy uwiel bie nia Je zu sa w Naj święt -
szym Sa kra men cie.

W 1917 r., okre sie od 13 ma ja do 13 paź dzier ni ka, dzie ci
z Fa ti my by ły świad ka mi ob ja wień Mat ki Bo żej.

Mat ka Bo ża po ja wia ła się na szczy cie wiecz nie zie lo ne go
drzew ka dę bu skal ne go we wnę trzu ku li świa tła. Jak póź niej na pi -
sa ła s. Łu cja w swo ich re la cjach, by ła to: „Pa ni ca ła w bie li, ja śniej -
sza niż roz ja rzo ne słoń ce, bar dziej czy sta i wy ra zi sta niż krysz ta ło -
wy kie lich pe łen kry sta licz nej wo dy prze świe tlo nej naj in ten syw -
niej szy mi pro mie nia mi słoń ca”. Na py ta nie Łu cji: „Skąd przy cho -
dzisz?” Pa ni od po wie dzia ła: „Przy by łam z nie ba”. Oświad czy ła
dzie ciom, że pra gnie, by przez sześć ko lej nych mie się cy przy cho -
dzi ły w to miej sce o tej sa mej po rze, za wsze trzy na ste go. Obie ca ła
też, że pod czas ostat nie go spo tka nia wy ja wi, kim jest i cze go pra -
gnie. 

Pa ni za py ta ła dzie ci, czy zgo dzą się prze cier pieć wszyst -
ko, co się im przy tra fi, w imię od ku pie nia grze chów i na wró ce nia
grzesz ni ków. Łu cja w po ro zu mie niu z ku zy na mi od po wie dzia ła
twier dzą co. Ich roz mów czy ni oznaj mi ła, że przyj dzie im znieść wie -
le cier pień, ale otu chę od naj dą w ła sce Bo żej. Mó wiąc to, roz po -
star ła rę ce, a na czer wo ną zie mię, na któ rej sta li pa stusz ko wie,
spły nę ły stru mie nie świa tła. Dzie ci na tych miast po czu ły moc tej
świa tło ści i obec ność Bo ga. Pa dły na ko la na i za czę ły się mo dlić.
Przed odej ściem Pa ni po wie dzia ła: „Od ma wiaj cie ró ża niec, by za -

pew nić spo kój świa tu i za koń czyć woj -
nę”. Dzie ci na uczy ły się ró żań ca, po nie -
waż do tej po ry wy mie nia ły tyl ko pierw -
sze sło wa mo dli twy: „Oj cze nasz”,
„Zdro waś Ma ry jo”.
Pa stusz ko wie cier pli wie cze ka li na ko -

lej ne spo tka nia w to wa rzy stwie co raz
więk szej ilo ści lu dzi. „Pa ni w bie li” pro -
si ła wie lo krot nie o co dzien ne od ma wia -
nie ca łe go ró żań ca. Na proś bę dzie ci
uzdra wia ła cho rych. Łu cja chcia ła jesz -
cze wie dzieć, czy Pa ni za bie rze ją i ku -
zy nów do nie ba. Otrzy ma ła od po wiedź,
że tak. Usły sza ła, że w nie dłu gim cza -
sie odej dzie Hia cyn ta i Fran ci szek,
znacz nie póź niej Łu cja. Pa stusz ko wie
otrzy ma li do dat ko we za da nie, aby po za
mo dli twą i przy ję ciem cier pie nia na -
uczy ły się pi sać, by mo gły roz po -
wszech niać na bo żeń stwo do Nie po ka -
la ne go Ser ca Ma ryi dla na wró ce nia
grzesz ni ków. 
Na spo tka niu w czerw cu Pa ni na zwa ła

sie bie „Kró lo wą Ró żań ca”. W lip cu wy -
da rzy ło się coś zu peł nie no we go. Pa ni
znów roz po star ła rę ce, ale tym ra zem
świa tłość, któ ra za la ła dzie ci, wnik nę ła

w grunt pod ich sto pa mi. „Mo rze ognia; a w owych pło mie niach
ską pa ne by ły de mo ny i du sze, ni czym wę giel ki roz ża rzo ne do czer -
wo no ści” – na pi sa ła po la tach Łu cja. Pa ni przy zna ła, że zaj rza ły do
pie kła, do da ła jed nak, że dzię ki kul to wi Nie po ka la ne go Ser ca i po -
ku cie wie le dusz zdo ła unik nąć po tę pie nia. By ły też i in ne prze po -
wied nie: Mat ka Bo ża po wie dzia ła, że je śli nie prze sta nie się ob ra -
żać Bo ga, wy buch nie ko lej na strasz li wa woj na.

Nie zwy kła Pa ni przed sta wi ła tak że proś by o za się gu glo -
bal nym. „Przy cho dzę pro sić o po świę ce nie Ro sji me mu Nie po ka la -
ne mu Ser cu i o przy stę po wa nie w pierw sze so bo ty mie sią ca do Ko -
mu nii, w imię od ku pie nia”. Oznaj mi ła: „Je że li lu dzie mnie po słu -
cha ją, Ro sja na wró ci się i za pa nu je po kój. Je śli nie, błę dy te go kra -
ju za ra żą świat, pro wo ku jąc woj ny i prze śla do wa nie Ko ścio ła”. Pod -
kre śli ła, że prze śla do wa nia nie omi ną na wet pa pie ża, Oj ca Świę te -
go. Po wie dzia ła rów nież to, że: „Oj ciec Świę ty ofia ru je mi Ro sję,
któ ra się na wró ci, i na ja kiś czas zstą pi na zie mię po kój”. 

13 sierp nia do Al ju strel za wi tał za rząd ca Qu rem, zde kla -
ro wa ny an ty kle ry kał. Utrzy my wał, że się na wró cił i chce za wieść
trój kę pa stusz ków na miej sce ob ja wie nia. Pa stusz ko wie wsie dli na
wóz, ale w po ło wie dro gi za rząd ca za wró cił i za wiózł dzie ci do swe -
go do mu, gdzie przez dwa dni je wię ził, gro żąc śmier cią, je że li nie
ujaw nią „ta jem ni cy” po wie rzo nej im przez Naj święt szą Pa nien kę.
W dru gim dniu owe go znie wo le nia brał każ de z nich osob no na
roz mo wę. Stra szył, że bę dą się sma żyć w ole ju, ale dzie ci mar twi ło
je dy nie to, że stra ci ły szan sę na ko lej ne ob ja wie nie, jed nak nie ule -
gły prze mo cy. Ów za rząd ca uświa do mił so bie, że nic nie uzy skał 
i 15 sierp nia od wiózł dzie ci do Al ju strel. 19 sierp nia w Va lin hos
dzie ci usły sza ły od Mat ki Bo skiej proś bę, że by zbu do wać oł ta rzy -
ki prze no śne prze zna czo ne do no sze nia przez dzie ci na świę to
Mat ki Bo skiej Ró żań co wej.

13 wrze śnia ma łym pa stusz kom Pa ni obie ca ła, że na stęp -
nym ra zem dzie ci uj rzą Pa na, Mat kę Bo ską Bo le sną, Mat kę Bo ską
z Kar me lu i św. Jó ze fa z Dzie ciąt kiem. Przy po mnia ła o od ma wia niu
ró żań ca, po tem obie ca ła zdro wie tym, któ rzy pro si li ją o ule cze nie.

figura Matki Bożej Fatimskiej
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13. dnia paź dzier ni ka po go da by ła wietrz na i desz czo wa.
Przy by ła Pa ni po wie dzia ła do Łu cji, że chce, aby w miej scu ob ja -
wień zo sta ła wy bu do wa na ka pli ca na cześć Kró lo wej Ró żań ca.
Obie ca ła, że ule czy część cho rych, przy po mnia ła jed nak, że mu szą
zmie nić swe ży cie i pro sić o wy ba cze nie grze chów: „Niech prze -
sta ną ob ra żać Bo ga, On zniósł już zbyt wie le znie wag” –
oświad czy ła. Tak brzmia ły ostat nie sło wa, ja kie Mat ka Bo ska,
gosz cząc w Fa ti mie, prze ka za ła Łu cji i ca łe mu świa tu. 

W owym cza sie dzie ci wi dzia ły na nie bie Świę tą Ro dzi nę,
św. Jó ze fa z Dzie ciąt kiem na rę ce, któ ry trzy krot nie po bło go sła wił
ze bra nych. Łu cja zo ba czy ła jesz cze Mat kę Bo ską Bo le sną, a po tem
Mat kę Bo ską z Gó ry Kar mel.

Zgro ma dze ni lu dzie, pa trząc w nie bo, zo ba czy li tak dłu go
ocze ki wa ny cud: „roz tań czo ne słoń ce” za mar ło, a po tem za czę ło
się ob ra cać, wi ru jąc, do ty ka ło zie mi wszyst ki mi bar wa mi wid ma.
Sie dem dzie siąt ty się cy osób ze bra nych w Co va ob ser wo wa ło słoń -
ce zyg za kiem scho dzą ce ku zie mi. Lu dzie pa dli na ko la na. Słoń ce
już zda wa ło się bli skie zie mi, ale na gle za trzy ma ło się i wró ci ło na
wła ści we mu miej sce, po now nie ja śnie jąc. „Cud słoń ca” wi dać by -
ło w kil ku po bli skich mia stach. 

Prze po wied nie do ty czą ce szyb kie go odej ścia z te go świa -
ta ro dzeń stwa Mar to speł ni ły się. 4 kwiet nia 1919 ro ku Fran ci szek
zmarł na za pa le nie oskrze li. U Hia cyn ty je sie nią roz wi nę ło się za -
pa le nie opłuc nej, zmar ła w li zboń skim szpi ta lu 20 lu te go 1920 ro -
ku. Łu cja jesz cze kil ka lat spę dzi ła z ro dzi ną. O jej przy szłość za -
trosz czył się miej sco wy bi skup. Ja ko czter na sto lat ka opu ści ła Al ju -
strel, uda jąc się do szko ły w Por to, gdzie wy stę po wa ła pod przy bra -
nym na zwi skiem, w ro ku 1925 wstą pi ła do za ko nu sióstr św. Do ro -
ty. W ro ku 1930 bi skup ogło sił, że uzna je ob ja wie nia fa tim skie za
wia ry god ne. Łu cja, wte dy sio stra Ma ria od Bo le ści, po słusz na wo -
li bi sku pa, spi sa ła pierw szą ze swych re la cji z ob ja wień w 1936 ro -
ku, a po tem na stęp ne w ro ku 1937 i 1941, na zwa ne „ta jem ni ca mi
fa tim ski mi”.
– Pierw sza do ty czy ła wi zji pie kła, ja ka roz to czy ła się przed dzieć mi
w lip cu 1917 ro ku.
– Dru ga wią za ła się z za po wie dzią wy bu chu dru giej woj ny świa to -
wej, o ile lu dzie „nie prze sta ną ob ra żać Bo ga”. Aby za pa no wał po -
kój, Mat ka Bo ża żą da ła po świe ce nia Ro sji Jej Nie po ka la ne mu Ser -
cu i ofia ro wa nia Ko mu nii św. w pierw sze so bo ty mie sią ca na za -
dość uczy nie nie.
– Ostat nia z nich by ła prze zna czo na wy łącz nie do wia do mo ści pa -
pie ża, na zwa na „trze cią ta jem ni cą fa tim ską”. Usta lo no, że ko per ta
za wie ra ją ca tę re la cję zo sta nie otwar ta do pie ro w ro ku 1960.

Wia do mo, że pa pież Jan XXIII w ro ku 1960, za po znaw szy
się z „trze cią ta jem ni cą”, po le cił zło żyć ów do ku ment w ar chi wum,
po nie waż nie do ty czy ła ona je go cza su. Pa pież Pa weł VI rów nież ją
prze czy tał, a w ro ku 1967, w 50. rocz ni cę ob ja wień od wie dził Fa ti -
mę. Spo tkał się tam z s. Łu cją, wów czas sio strą Ma rią od Nie po ka -
la ne go Ser ca, kar me li tan ką z klasz to ru w Co im bra. 

13 ma ja 1982 ro ku Jan Pa weł II od wie dził Fa ti mę, gdzie
spo tkał się z s. Łu cją. Pa pież wy znał, iż za wdzię cza ży cie Mat ce Bo -
skiej Fa tim skiej, po tym jak 13 ma ja 1981 ro ku, na Pla cu Świę te go
Pio tra, zo stał po strze lo ny przez za ma chow ca. Pa pież wy słał do Fa -
ti my ku lę wy do by tą z je go cia ła, któ ra zo sta ła umiesz czo na po mię -
dzy klej no ta mi zdo bią cy mi ko ro nę na gło wie fi gur ki Mat ki Bo żej. 

W Ju bi le uszo wym Ro ku Od ku pie nia, 25 mar ca 1984 r.,
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, na pla cu przed Ba zy li ką św. Pio tra,
przed spro wa dzo ną z Fa ti my fi gu rą Mat ki Bo żej, jed no cząc się w
mo dli twie z bi sku pa mi ca łe go świa ta, po świę cił świat oraz Ro sję
Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi. 

13 ma ja 1984, w świę to fa tim skie, z nie zna nych przy czyn
miał miej sce wy buch, któ ry znisz czył znacz ną część ra dziec kie go
ar se na łu bro ni ją dro wej. Na prze strze ni pię ciu lat od po świę ce nia
Ro sji Naj święt sze mu Ser cu, Zwią zek Ra dziec ki prze szedł po ko jo -
wy pro ces roz pa du. 

Pod czas trwa nia Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku Świę te go
2000, Oj ciec Świę ty opu bli ko wał trze cią ta jem ni cę fa tim ską, by
ukró cić sze rzą ce się spe ku la cje dzien ni kar skie. Wi zja tej ta jem ni -
cy mó wi o Krzy żu, zna ku zba wie nia, sto ją cym na gó rze, by żad ne
cier pie nie nie by ło da rem ne. „Pod dwo ma ra mio na mi Krzy ża by ły
dwa anio ły, każ dy trzy ma ją cy w rę ce ko new kę z krysz ta łu, do któ -
rych zbie ra li krew mę czen ni ków i nią skra pia li du sze zbli ża ją ce się
do Bo ga”. Ko ściół cier pią cy, a więc Ko ściół mę czen ni ków, sta je się
dro go wska zem dla czło wie ka szu ka ją ce go Bo ga.

*     *     *

Prze sła nie fa tim skie skła da się z dwóch ele men tów: orę dzia Mat ki
Bo żej oraz bu du ją ce go przy kła du ży cia pa stusz ków, któ rzy w mło -
dym wie ku osią gnę li szczy ty świę to ści.

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II be aty fi ko wał Fran cisz ka i Hia -
cyn tę 13 ma ja 2000 ro ku. Sio stra Łu cja de Je sus dos San tos OCD
zmar ła 13 lu te go 2005 r. do kład nie w go dzi nie ob ja wień, w wie ku
98 lat w klasz to rze kar me li ta nek w Co im brze. Pa pież Be ne dykt
XVI wy dał zgo dę na od stą pie nie od ocze ki wa nia pię ciu lat od
śmier ci do roz po czę cia pro ce su be aty fi ka cyj ne go s. Łu cji. 13 lu te -
go 2017, w dwu na stą rocz ni cę śmier ci sio stry Łu cji, za koń czył się
die ce zjal ny etap pro ce su be aty fi ka cyj ne go.

Świat zo stał przez ob ja wie nia w Fa ti mie głę bo ko prze mie -
nio ny. Roz po czę ło się kul ty wo wa nie no we go na bo żeń stwa wy na -
gra dza ją ce go w pierw sze so bo ty mie sią ca, po świę co ne go Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi, a od ma wia nie Ró żań ca zo sta ło roz po wszech -
nio ne w ca łym świe cie.

Nie po ka la ne Ser ce, ob ja wio ne Sio strze Łu cji i jej ku zy -
nom w 1917 ro ku, jest ra tun kiem na trud ne cza sy dla Ko ścio ła 
i świa ta. Mat ka Bo ża, któ ra pro si, by co dzien nie od ma wiać ró ża -
niec, da je w ten spo sób do zro zu mie nia, że jest to naj sku tecz niej -
sza mo dli twa, do stęp na dla wszyst kich. Wzy wa rów nież do czy nie -
nia po ku ty i przy po mi na o niej lu dziom, dla któ rych cier pie nia i wy -
rze cze nia nie ma ją żad ne go po zy tyw ne go sen su, z te go po wo du
wie le dusz idzie do pie kła. Na bo żeń stwo do Naj święt sze go Ser ca
Ma ryi jest pew ną dro gą oca le nia i unik nię cia za po wie dzia nej ka ry,
słu ży ra to wa niu dusz ludz kich.

Orę dzie Ma ryi moż na spro wa dzić do ewan ge licz ne go na -
ka zu mo dli twy, po ku ty i na wró ce nia. Jest ono tak że dzi siaj bar dzo
ak tu al ne w do bie sze rzą cej się ide olo gii gen der i agre syw ne go li -
be ra li zmu, sku pia ją ce go się głów nie na spra wach do cze snych, bę -
dą cych w opo zy cji do war to ści chrze ści jań skich.

Ob ja wie nia fa tim skie uczą nas na dziei, po mi mo po zor nej
wszech mo cy zła, któ re nas ota cza. Ma ry ja obie cu je nam: 
„Mo je Nie po ka la ne Ser ce w koń cu za trium fu je!”.

Te re sa So wiń ska
na pod sta wie www.opo ka.org.pl,

www.vo xdo mi ni.com.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

zdjęcie ze strony: virgenfatima.wordpress.com
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18 grud nia mie li śmy oka zję spo tkać się z nie sa mo -
wi ty mi go ść mi z... Ja po nii!

Ka ho i Yuta, bo tak ma ją na imię na si za gra nicz ni
ró wie śni cy, za fa scy no wa ni pol ską kul tu rą i na szym spo so -
bem prze ży wa nia wia ry, któ re po zna li uczest ni cząc w te go -
rocz nych Świa to wych Dniach Mło dzie ży, po sta no wi li od -
wie dzić nas na nie dziel nym spo tka niu wspól no ty. W zor ga -
ni zo wa niu zaj ścia po mo gła pa ni Mo ni ka Zyt ke, któ ra wpro -
wa dzi ła nas w te mat spo tka nia, wy stę pu jąc jed no cze śnie 
w ro li tłu ma cza.

Mie li śmy oka zję po znać hi sto rię i obec ny stan ka -
to li cy zmu w Ja po nii oraz za zna jo mić się z ja poń skim ry tu -
ałem pa rze nia her ba ty. Po skosz to wa niu azja tyc kich sło dy -
czy i de gu sta cji ory gi nal nej zie lo nej her ba ty mo gli śmy usły -
szeć wy ko na nie dwóch ja poń skich pio se nek: no wo rocz nej
i świą tecz nej, oraz po mo dlić się ja poń skim tłu ma cze niem

mo dli twy „Oj cze nasz”. By ło to dla obu stron do świad cze nie
nie zwy kłe, któ re za pa mię ta my na dłu go.

Jak wi dać Świa to we Dni Mło dzie ży cią gle przy no -
szą no we do świad cze nia zwią za ne z wia rą – znów prze ko na -
li śmy się, że we wspól nym jej wy zna wa niu nie ma żad nych
prze szkód oraz że bez wzglę du na od le głość czy od mien -
ność kul tu ro wą Bóg dzia ła w nas tak sa mo. 

Agata Milewska

Z ŻYCIA PARAFII

Wieczór po japoñsku w D.A.
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Z ŻYCIA PARAFII

Poœwiêcenie medalików dzieciom, 18 XII
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Spotkanie opłatkowe wspólnot modlitewnych: Żywego Różańca, Miłosierdzia Bożego, Rycerstwa Św. Michała Archanioła

SPOTKANIA OP£ATKOWE
Z ŻYCIA PARAFII

Spotkanie opłatkowe Liturgicznej Służby Ołtarza
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Z ŻYCIA PARAFII

Jase³ka w koœciele – 6 I 2017 
W piątek 6 stycznia dzieci ze szkoły podstawowej nr 79 pod kierunkiem s. Emanueli zaprezentowały jasełka.

Przedszkolakowe kolêdowanie – 27 I

27 stycz nia do ko ścio ła za wi ta ła gru pa przed szko la ków 
z Przed szko la nr 57. Ce lem wi zy ty by ło wspól ne ko lę do wa -
nie przy żłób ku. Po krót kiej mo dli twie przed ta ber na ku lum
dzie cia ki prze szły do szop ki, by śpie wać ko lę dy. Wy nikł
jed nak pe wien pro blem... Gdzieś znik nę ły fi gu ry. Dzię ki
spo strze gaw czo ści ma lu chów, wszyst kie zgu by uda ło się
od na leźć i tra fi ły one na swo je miej sca... Przy po mnie li śmy
so bie hi sto rię o Bo żym Na ro dze niu, po śpie wa li śmy ko lę dy
(i nie tyl ko), od da li śmy Je zu so wi na sze ser ca, po tem zstą pi -
ły na nas anio ły, a na ko niec... zro bi li śmy so bie „sel fie” ;) 
Dzię ku je my mło dzie ży ze wspól no ty „Lux Cor dis” za po -
moc w prze ży ciu spo tka nia.

ks. Krzysztof Borysewicz
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Tra dy cyj nie, na za koń cze nie kar na wa łu, Wspól no ta Do mo we -
go Ko ścio ła za pro si ła naj młod szych wraz z ro dzi ca mi do go -
ścin nej Szko ły Pod sta wo wej nr 79, aby wspól nie po świę to wać. 

By ły tań ce, za ba wy i wie le nie spo dzia nek. Nad ca ło -
ścią czu wał Pan Ma rek wraz z mał żon ką Go sią i ani ma tor ka -
mi. Dwie go dzi ny szyb ko mi nę ły i trze ba by ło koń czyć...
uczest ni cy pięk nie po dzię ko wa li or ga ni za to rom i obie ca li, że
za rok znów się po ja wią. 

Wszyst kim, któ rzy za dba li o naj mniej sze szcze gó ły,
od ka wy i her ba ty po na gło śnie nie, oświe tle nie i de ko ra cje
bar dzo dzię ku je my :-)

ks. Proboszcz

Z ŻYCIA PARAFII

Niedziela Chrztu Pañskiego – 8 I 
Chrzest, któ ry Je zus przy jął z rąk św. Ja na Chrzci cie la, był po cząt -
kiem pu blicz nej dzia łal no ści Zba wi cie la. Był rów no cze śnie ob ja -
wie niem ta jem ni cy Bo ga w Trzech Oso bach, oraz za po wie dzią na -
sze go chrztu. Ten sa kra ment wpro wa dził nas w ta jem ni cę Bo ga,
któ ry jest Mi ło ścią; otrzy ma li śmy prze cież Du cha Świę te go, któ ry
nas uczy nił dzieć mi Bo ży mi.

Dzie ci przy go to wu ją ce się w tym ro ku do zjed no cze nia 
z Je zu sem w Ko mu nii św., w świę to Chrztu Pań skie go dzię ko wa -
ły Bo gu za przy ję ty chrzest i wy ra zi ły swo ją wo lę pój ścia za Je zu -
sem. Dla te go w tym dniu, z za pa lo ny mi świe ca mi w dło niach, od -
no wi ły przy rze cze nia chrztu św., wy rze ka jąc się grze chu i wy zna -
jąc wia rę. To waż ny mo ment w dro dze ku Eu cha ry stii, któ rą po -
prze dzi sa kra ment po ku ty. Ży czy my dzie ciom wy trwa ło ści, by
świa tło Je zu sa to wa rzy szy ło im do koń ca ży cia.

ks. Woj ciech Lange

Zabawa karnawa³owa dzieci - 26 II
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Z ŻYCIA PARAFII

Bal karnawa³owy „Lux Cordis”
So bot nie go wie czo ru człon ko wie
Wspól no ty „Lux Cor dis” ze wszyst kich
trzech grup wie ko wych ba wi li się na
ba lu kar na wa ło wym. Część prze bra ła
się w za baw ne stro je, a in ni przy szli 
w ba lo wych su kien kach i ko szu lach. 

Był też kon kurs na naj lep sze
prze bra nie… Po wspól nej mo dli twie
wszy scy w do brych hu mo rach ro ze szli
się do do mów.

Ma ry sia Mó wiń ska
(fot. Ma te usz Met kow ski)
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Młodzieżowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiał ks. Wojciech Lange z ministrantami

DROGA KRZY¯OWA dla dzieci

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dzieci

Rekolekcje dla dzieci prowadził ks. Sylwester Malikowski

Z ŻYCIA PARAFII
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W.M. „Lux Cordis” w Swarzewie 2017
Z ŻYCIA PARAFII

W pierw szy week end mar ca, ja ko człon ko wie Wspól no ty
Mło dzie żo wej „Lux Cor dis”, uczest ni czy li śmy w re ko lek -
cjach wiel ko post nych. Ra zem szu ka li śmy od po wie dzi na py -
ta nie: „Czym jest Wiel ki Post i jak owoc nie go prze żyć?”. Po -
głę bia li śmy swo ją wie dzę na te mat trzech głów nych po jęć:
POST, MODLITWA I JAŁMUŻNA. Po teo rii prze szli śmy do
prak ty ki. W ra mach po stu od izo lo wa li śmy się od te le fo nów
skła da jąc je na 24 go dzi ny do skrzyn ki. Pod czas wyj ścia do
skle pu zre zy gno wa li śmy z po ło wy swo ich za ku pów, a pie -
nią dze prze zna czo ne na nie zło ży li śmy ja ko ofia rę dla po -
trze bu ją cej ro dzi ny. Mo dli twę prze ży li śmy przez ca ło noc ną

ad o ra cję. Każ dy mógł spo tkać się z Bo giem sam na sam, 
po roz ma wiać z Nim i po czuć Je go obec ność. Wy jazd za koń -
czy li śmy nie dziel ną Mszą Świę tą w ko ście le pa ra fial nym 
i wspól nym pod su mo wa niem. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy po mo gli
nam w prze ży ciu wy jaz du: Sio strom Mi sjo nar kom Krwi
Chry stu sa za go ści nę, Cio ci Go si i Ma ry si za „kuch nię”,
Księ dzu Pro bosz czo wi i pa ni Ali cji Ma jer za życz li wość 
(w Wa szej in ten cji mo dli li śmy się pod czas nie dziel nej Eu -
cha ry stii).

Kin ga Krefft



W dniach 10-12 mar ca Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux
Cor dis” uda ło się do Swa rze wa, by w Do mu Sióstr Mi sjo na -
rek Krwi Chry stu sa od być wiel ko post ne dni sku pie nia.
Przez cykl kon fe ren cji o te ma cie „Bóg tak umi ło wał świat”,
mó wią cych o isto cie Bo ga, czło wie ka i świa ta, me dy ta cji bi -
blij nej oraz fun da men cie ży cia chrze ści jań skie go, ksiądz
Ma te usz wpro wa dził nas w pod sta wy du cho wo ści igna cjań -
skiej. Mie li śmy tak że oka zję po dzie lić się w gru pach spo -
strze że nia mi do ty czą cy mi miej sca chrze ści ja ni na w świe -
cie.

Kon fe ren cje po mo gły nam w no wy spo sób po dejść
do mo dli twy przed Naj święt szym Sa kra men tem, do któ rej
mie li śmy oka zję m.in. pod czas ca ło noc ne go czu wa nia z po -
dzia łem na dy żu ry. Ten czas sam na sam z ży wym Bo giem
był na szą gó rą Ta bor, mo men tem na uświa do mie nie so bie
Bo żej obec no ści tu i te raz.

W pią tek od pra wi li śmy Dro gę Krzy żo wą, w so bo tę
i nie dzie lę bra li śmy udział w Eu cha ry stii. Sko rzy sta li śmy
też z moż li wo ści ad o ra cji Pa na Je zu sa, a w cią gu dnia mo dli -
li śmy się bre wia rzem. Kon tem pla cyj ny cha rak ter pierw szej
czę ści na sze go wy jaz du po mo gło za cho wać wy łą cze nie te le -
fo nów i re zy gna cja z uży wa nia ich przez te kil ka na ście go -
dzin.

Nie za bra kło cza su na in te gra cję: wspól nie obej rze -
li śmy film „Si ła mo dli twy”, spa ce ro wa li śmy po oko li cach,
go to wa li śmy ra zem po sił ki, roz ma wia li śmy przy ka wie 
i ciast kach, a przed po wro tem do Gdań ska nad ło ży li śmy
dro gi, że by udać  się do He lu :-)

Wspól nie spę dzo ny czas za wsze nas bu du je i cie -
szy. Ma my na dzie ję, że i ten week end, po świę co ny Bo gu

i wspól no cie, umoc ni nas na dal sze prze ży wa nie Wiel kie go
Po stu. Sio strom ser decz nie dzię ku je my za go ści nę!

Ka sia Mar czak

18

Dni Skupienia DA „Lux Cordis” 
Z ŻYCIA PARAFII
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Jak pisaliœmy ikonê Krzy¿a Œwiêtego
Z ŻYCIA PARAFII

Wspól no ta „Lux Cor dis” (Dusz pa ster stwo Mło -
dzie ży i Dusz pa ster stwo Aka de mic kie) w czerw cu
2014 ro ku pod ję ła się pra cy nad Iko ną Krzy ża
Świę te go. Pro ces po wsta wa nia ta kie go dzie ła jest
jed nak bar dzo zło żo ny, więc oka za ło się to nie ma -
łym wy zwa niem. Po po nad ro ku jed nak iko nę uda -
ło się za wie sić w sal ce na ple ba nii, gdzie wi si do
te raz. 

Sam po mysł przy szedł nam do gło wy ra -
zem z sio strą Li dią i księ dzem Mar ci nem, po nie -
waż w sal ce mło dzie żo wej bra ko wa ło po rząd ne go
krzy ża. Sio stra Li dia ma du że do świad cze nie 
w dzie dzi nie iko no gra fii i stwier dzi li śmy, że two -
rze nie cze goś tak skom pli ko wa ne go, co bę dzie
wy ma ga ło du żo wspól nej pra cy, a za ra zem bę dzie
mia ło kon kret ną funk cję w na szej sal ce i ją ozdo -
bi, jest świet nym po my słem. 

Po krót kiej lek cji, udzie lo nej przez sio strę
Li dię, do wie dzie li śmy się, m.in., że pi sa nie iko ny
wy ma ga po stu, mo dli twy i sta nu ła ski uświę ca ją -
cej. Rów nież oka za ło się, że iko na jest zło żo na 
z sym bo li, któ re na le ży od czy tać, że by zro zu mieć
przed sta wia ny ob raz. Z te go wzglę du pro ces jej
two rze nia na zy wa się czę sto „pi sa niem”. 

Pan Ana sta zy stwo rzył nam drew nia ną
pod sta wę, któ rą przed na ło że niem far by na le ża ło
po bło go sła wić. Tak sa mo jak oso by, któ re chcia ły
mieć swój udział w tym
pro jek cie, mu sia ły zo -
stać po bło go sła wio ne
przez księ dza. Na po -
cząt ku na ło ży li śmy 13
warstw bie li dła, pod -
czas na kła da nia każ dej
z nich mo dli li śmy się
przez wsta wien nic two
Apo sto łów i Ma ryi.
Kie dy pod sta wa by ła
już bia ła i wy szli fo wa -
na przez chło pa ków,
za czę li śmy ma lo wać
ob raz. To wła śnie ten
krok za jął nam ca ły
rok.

Za każ dym ra zem, kie dy ktoś po dej mo wał
się pra cy nad iko ną, za czy nał od mo dli twy iko no -
gra fa, a póź niej od ma wiał mo dli twę do Du cha
Świę te go. Po wi nien być w sta nie ła ski uświę ca ją -
cej i w in ten cji iko ny wy rzec się cze goś w cią gu
dnia. Pod czas pi sa nia po win no się kon tro lo wać
my śli, naj le piej mo dląc się nie ustan nie do Bo ga,
przez wsta wien nic two świę tych, al bo od ma wiać
ak ty strze li ste, jak np. „Je zu, ufam To bie”.

Za ufa nie Bo gu pod czas ca łe go te go pro jek -
tu by ło jed nym z je go fun da men tów. Więk szość 
z człon ków wspól no ty nie czu ła w so bie ta len tu
pla stycz ne go i ba ła się przy ło żyć pę dzel do drew -
na. Jed nak na le ża ło pa mię tać, że iko na nie by ła
na szym dzie łem, tyl ko Du cha Świę te go, któ ry
dzia łał przez na sze rę ce (szcze gól nie jed nak przez
te sio stry Li dii).

Za czę li śmy w czerw cu, więc wie lu z nas na
po cząt ku moc no się za an ga żo wa ło w pra cę, ma jąc
du żo cza su w wa ka cje, jed nak wraz z na dej ściem
ro ku szkol ne go/aka de mic kie go oraz z pod wyż -
szo nym po zio mem trud no ści w ma lo wa niu, już
cię żej by ło da lej przy cho dzić z ta kim sa mym za pa -
łem.

Nie by ło to ła twe wy zwa nie dla wspól no ty,
tak cza so chłon ny i skom pli ko wa ny pro jekt wy ma -
gał du żo cier pli wo ści, wy trwa ło ści, za ufa nia i chę -

ci. Wła śnie z te go po wo -
du ja ko wspól no ta je ste -
śmy bar dzo szczę śli wi,
że uda ło nam się stwo -
rzyć na szą iko nę, któ ra
te raz nie tyl ko słu ży nam
w sal ce ja ko krzyż i pięk -
ny ob raz, ale rów nież
przy po mi na nam o na -
szej wspól nej pra cy i o jej
owo cach. Wśród wszyst -
kich sym bo li, któ re się
znaj du ją na tej iko nie,
mo że my zna leźć jesz cze
ten je den, tyl ko dla nas. 

Ju lia Dą brow ska
Uroczystość pobłogosławienia ikony Krzyża Świętego napisanej przez młodzież 

z „Lux Cordis” pod kierunkiem siostry Lidii Świątkowskiej.
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¯YCIE ŒW. BRATA ALBERTA W OBRAZACH

ROK ŚW. BRATA ALBERTA

Opracowanie na podstawie książki wydanej przez oo. albertynów
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Życie św. Brata Alberta w obrazach

Znamienny chrzest
Adam Chmie low ski, póź niej szy Brat Al bert, uro dził się w Igo ło mi 
(w daw nym pow. mie chow skim) 20 sierp nia 1845 r. ja ko syn Woj cie -
cha Chmie low skie go, na czel ni ka ko mo ry cel nej i Jó ze fy z Bo rzy sław -
skich. 
Na ro dzi ny pier wo rod ne go sy na na peł ni ły ra do ścią za cne go p. Woj cie -
cha, to też pra gnął, aby chrze ści jań ski ob rzęd chrztu św. od był się
szcze gól nie uro czy ście i za de cy do wał, że dzie cię zo sta nie ochrzczo ne
w War sza wie.

Z dziejów rodzinnych
Brat Albert przed obraniem sobie imienia zakonnego nazywał się
Adam Chmielowski. Nazwisko Chmielowskich pojawia się dopiero 
w XV wieku, lecz dzieje rodzinne słynnych Powałów sięgają
początków historycznej Polski. 
Ród ten (herbu Jastrzębiec) wydał wielu znamienitych mężów, którzy
– piastując różne urzędy duchowne i świeckie – wiernie służyli
Kościołowi i Polsce. 
Po rozbiorach jedni z Chmielowskich pracowali na roli, inni
zaciągnęli się do służby urzędniczej, zawsze pamiętając o ojczyźnie 
w nadziei, że w przyszłości inne, szczęśliwsze od nich pokolenia będą
mogły poświęcić swe siły państwu polskiemu.

U stóp cu dow ne go Pa na Je zu sa w Mo gi le
Dzie cię, nie mal cu dow nie wy rwa ne z ob jęć śmier ci, zno wu za pa dło na
zdro wiu. Prze ję ta trwo gą po boż na mat ka po le ca ła je cier pią ce mu Zba -
wi cie lo wi w sław nym wi ze run ku z klasz to ru mo gil skie go, ślu bu jąc, że
gdy zo sta nie wy słu cha na, od bę dzie z ura to wa nym dzie cię ciem piel -
grzym kę do Mo gi ły.
Uf na mo dli twa ko cha ją cej mat ki zo sta ła wy słu cha na; chłop czyk rósł
od tąd zdro wo i krzep ko. Wdzięcz na mat ka nie omiesz ka ła swe mu syn -
ko wi wska zać cu dow ny wi ze ru nek Pa na Je zu sa, przy po mi na jąc, że Je -
mu wi nien swe ży cie i zdro wie. Kie dy dzie cię pod ro sło, mat ka, wy peł -
nia jąc zło żo ny ślub, za bra ła je ze so bą do Mo gi ły.
Być mo że w tym cu dow nym zda rze niu z lat dzie ciń stwa kry ją się po -
cząt ki szcze gól nej czci, ja ką za wsze ży wił Brat Al bert do Ob li cza Zba -
wi cie lo we go.

Do bre ser dusz ko Ada sia
La ta dzie cię ce spę dzał Adaś po cząt ko wo w Igo ło mi, a po przej ściu na
oj ca eme ry tu rę – w War sza wie lub w ma jąt ku wiej skim Czer ni ce nad
War tą. Adaś wszę dzie był lu bia ny, zwłasz cza przez służ bę i miej skich
bie da ków, dla któ rych za wsze miał otwar te ser ce. Pew na pa nien ka,
któ ra póź niej wstą pi ła do klasz to ru Fe li cja nek, ze wzru sze niem opo wia -
da ła, jak chłop czyk pod czas po sił ków przy sto le cho wał naj lep sze przy -
sma ki i wy no sił je po ta jem nie ja kie muś nę dza rzo wi. Roz trop ni i peł ni
chrze ści jań skie go du cha ro dzi ce, wi dząc do bre ser dusz ko swe go ulu -
bień ca, chęt nie po zwa la li mu na to i nie jed no krot nie wy rę cza li się Ada -
siem w da wa niu jał muż ny. Chłop czyk miał praw do po dob nie naj więk -
szą przy jem ność wów czas, gdy mógł wrę czyć ubo gie mu da tek prze -
zna czo ny na ten cel przez ro dzi ców. Ta na tu ral na do broć dzie cię ce go
ser dusz ka mia ła póź niej roz wi nąć się w he ro icz ną mi łość do ostat nich
nę dza rzy.
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W zakonnym ubiorze
Głę bo ko wie rzą ca mat ka, pra gnąc le piej wy ra zić wdzięcz ność Bo gu,
zgod nie ze zwy cza jem prak ty ko wa nym w nie któ rych ka to lic kich ro dzi -
nach, ślu bo wa ła, że Adaś do pew ne go cza su bę dzie cho dził w ubran ku
skro jo nym na wzór ha bi tu za kon ne go.
Adaś z wiel ką ra do ścią przy jął nie zwy kły strój i chęt nie cho dził w nim
po uli cach War sza wy. Zda rzy ło się, że prze chod nie za trzy my wa li się 
z za in te re so wa niem pa trząc na pięk ne go i tak nie zwy kle ubra ne go
chłop czy ka.
Dzie cię cy umysł Ada sia za pew ne ba wi ło to za in te re so wa nie, nie mniej
jed nak in stynk tow ne przy wią za nie do te go stro ju by ło pro ro czym zna -
kiem, że ta kie ubra nie bę dzie no sił aż do swo jej śmier ci.

W ob cej szko le
Na uki po cząt ko we, od po wia da ją ce za kre so wi dzi siej szej szko ły pod sta -
wo wej, Adaś po bie rał w do mu. W tym cza sie stra cił oj ca, któ ry zmarł
25 sierp nia 1853 r., a więc gdy Adaś miał do pie ro osiem lat.
Kie dy chłop czyk miał je de na ście lat, mat ka, wspie ra na ra dą i po mo cą
krew nych, zde cy do wa ła się od dać go do szko ły śred niej – woj sko wej 
w Pe ters bur gu, gdzie otrzy mał ja ko syn urzęd ni ka pań stwo we go miej -
sce bez płat ne. Po prze zwy cię że niu pierw szych trud no ści, głów nie wy -
ni ka ją cych z nie do sta tecz ne go opa no wa nia ję zy ka ro syj skie go, Adaś
nie ba wem wy su nął się na pierw sze miej sce w szko le. Pod czas pew ne -
go szkol ne go po pi su car, za chwy co ny wspa nia łą po sta wą mło de go
ucznia, po le cił na szyć na koł nie rzy ku je go mun dur ka ho no ro we od zna -
ki; nie co póź niej wy róż nił Ada ma zwie dza ją cy szko łę wiel ki ksią żę.

W polskiej szkole
Pobyt w obcej szkole, jakkolwiek nie zagłuszył całkiem w sercu Adasia
zaszczepionej mu w latach dziecięcych miłości do polskiego narodu, to jednak
nie pozostał bez wpływu na wrażliwą duszę dziecka. Po roku nauki 
w Petersburgu bystre oko matki-patriotki dostrzegło niewidoczną dla innych
zmianę dokonującą się pod przemożnym wpływem środowiska stolicy carów.
Kochająca matka cieszyła się świadectwami i pochwałami, jakie syn otrzymywał,
ale jako dobra Polka z przykrością słuchała deklamowanych przez Adasia
rosyjskich wierszy, a kiedy pewnego razu Adaś w liście do matki użył słów
rosyjskich: „Dorohaja maminko”, powiedziała do najbliższego otoczenia:
„Zginęło dziecko”.
W tej sytuacji powzięte już dawno postanowienie stało się nieodwołalne i pani
Chmielowska, ryzykując przyszłą karierę syna, postanowiła ratować jego
polskość; chociaż materialne warunki układały się coraz gorzej, odebrała
Adasia ze szkoły w Petersburgu i umieściła go w prywatnym gimnazjum 
w Warszawie.

Adam Chmie low ski za cią ga się w sze re gi 
po wstań cze
W 14. ro ku ży cia Adaś stra cił uko cha ną mat kę, któ ra umar ła w dniu 29 sierp -
nia 1859 ro ku, ma jąc za le d wie 38 lat.
Miej sce mat ki za ję ła te raz ciot ka Pe tro ne la Chmie low ska, któ ra z ma cie rzyń -
ską mi ło ścią za ję ła się wy cho wa niem sie rot. Ory gi nal na i szla chet na po stać
ciot ki Pe tro ne li wbi ła się moc no w pa mięć Ada sia, zaj mu jąc w niej po cze sne
miej sce. W póź niej szych la tach Brat Al bert z wdzięcz no ścią i hu mo rem sło -
wem i ołów kiem kre ślił po stać nie oce nio nej ciot ki Pe tro ne li.
Praw do po dob nie za na mo wą ciot ki, pra gną cej jak naj le piej za bez pie czyć los
po wie rzo nych jej dzie ci, Adam po ukoń cze niu 6. kla sy gim na zjal nej za pi sał
się do szko ły rol ni czej w Pu ła wach. Za le d wie kil ka mie się cy spę dził w Pu ła -
wach, gdy wy bu chło po wsta nie stycz nio we. Nie mal wszy scy wy cho wan ko -
wie szko ły rol ni czej po szli „w la sy”. Jed nym z pierw szych ochot ni ków -po -
wstań ców był mło dziut ki,  sie dem na sto let ni Adam Chmie low ski.

Życie św. Brata Alberta w obrazach
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W Gó rach Świę to krzy skich
Głów ne wal ki od dzia łu, w któ rych brał udział Adam, to czy ły się w hi -
sto rycz nej Pusz czy Świę to krzy skiej. O przy go dach i nie bez pie czeń -
stwach tej sza leń czej, ży wio ło wej wal ki garst ki za pa leń ców z ko lo sem
ro syj skim Brat Al bert nie jed no krot nie bę dzie wspo mi nał, uni ka jąc sta -
ran nie wszyst kie go, co by mu mo gło do dać sła wy.
Opo wia da jąc o róż nych wy da rze niach, wspo mi nał Brat Al bert rów nież
o tym, kie dy pew ne go ra zu spo tkał w pusz czy ka pła na, któ ry mu po wie -
dział, że Mo ska le spu sto szy li klasz tor, a nie któ rzy lu dzie z są sied niej
wsi zra bo wa li resz tę dóbr, zo sta wio nych przez żoł da ków. Obu rzo ny
tym fak tem Adam urzą dził bra wu ro wy na jazd na wieś, wsku tek cze go
prze ra że ni ra bu sie kor nie pro si li o prze ba cze nie i przy rze kli od wieźć
ca łe zra bo wa ne do bro do klasz to ru.
Ła two so bie wy obra zić po dziw i wdzięcz ność ka pła nów w sto sun ku do
mło de go bo ha te ra.

Uciecz ka z au striac kie go wię zie nia
Od dział po wstań czy (do wo dzo ny przez Fran kow skie go), w któ rym słu -
żył Adam Chmie low ski, zo stał roz bi ty przez Mo ska li, a ci z par ty zan -
tów, któ rym uda ło się prze kro czyć gra ni cę, zo sta li uję ci przez wła dze
au striac kie. Adam z wie lu in ny mi do stał się do wię zie nia w Oło muń cu.
W nie dłu gim cza sie uda ło mu się wraz z przy ja cie lem Fran cisz kiem
Pio trow skim zbiec z twier dzy. Po mo cy udzie lił zbie gom pe wien mo -
raw ski pro boszcz, któ ry do wie dziaw szy się, że po dróż ni są pol ski mi po -
wstań ca mi, ukrył ich na stry chu, a po mszy św. i śnia da niu wy pra wił 
w dal szą dro gę. 
Mło dzi bo ha te ro wie ze łza mi w oczach po dzię ko wa li szla chet ne mu ka -
pła no wi, a prze kro czyw szy szczę śli wie gra ni cę, po szli w la sy i nie ba -
wem złą czy li się z pol ski mi od dzia ła mi.

Wśród gra du kul mo skiew skich
Wal ka po wstań ców stycz nio wych – po zba wio nych re gu lar ne go za opa -
trze nia w żyw ność i broń, bez jed no li te go do wódz twa – z po tęż ną si łą
ar mii ro syj skiej by ła z gó ry ska za na na prze gra ną. Je dy nym atu tem po -
wstań ców by ła bez gra nicz na od wa ga oraz po gar da wo bec śmier ci. Ta -
kim bo ha ter stwem od zna czał się rów nież Adam Chmie low ski.
Ja ko mia no wa ny za swe za słu gi pod po rucz nik, stał w cza sie bi twy pod
Tro ja dy ną (zda niem in nych pod Meł cho wem) obok swe go do wód cy
wśród gra du kul strzel ców fiń skich, któ rzy z za cie kło ścią strze la li do
Ada ma, z da le ka wi docz ne go na bia łym ko niu. Mo ska le wi dząc, że ku -
le wy strze lo ne z ka ra bi nów naj lep szych strzel ców chy bia ją, do szli do
prze ko na nia, iż Adam jest cza row ni kiem, któ re go ta jem ne mo ce bro nią
od śmier ci.

Groź na ra na
Wy sła ny pod czas bi twy przez rot mi strza Rze pec kie go do na czel ne go
do wód cy Adam Chmie low ski za ciął ko nia i ru szył ścież ką przez dą bro -
wę, dzi wiąc się swe mu szczę ściu. Na gle las za drżał od hu ku pę ka ją ce -
go gra na tu, któ ry spadł tuż przed Ada mem, za bi ja jąc ko nia i roz szar pu -
jąc jeźdź co wi no gę. 
Za gar nię ty przez Mo ska li, wsku tek bra ku na le ży tej pie lę gna cji, Adam
do stał gan gre ny i le karz po sta no wił am pu to wać mu no gę.

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Ciąg dalszy opowieści o Bracie Albercie
w następnych numerach „Głosu Brata”.
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Kie dy pod ko niec lu te go br. je cha łam do Kra ko wa na pre -
mie rę mu si ca lu o ży ciu Ja na Paw ła II pt. „Ka rol”, nie spo -
dzie wa łam się, że bę dę mo gła wziąć tam tak że udział w nie -
zwy kle in te re su ją cym spa ce rze z li cen cjo no wa ną prze wod -
nicz ką tu ry stycz ną po Kra ko wie, szla ka mi zmar łe go w ze -
szłym ro ku księ dza kar dy na ła Fran cisz ka Ma char skie go,
któ re go z po wo dze niem moż na na zwać współ cze snym św.
Bra tem Al ber tem. 

Nasz spa cer za czę li śmy od miej sca po chów ku kar -
dy na ła, tzn. od Ka te dry Wa wel skiej. Sa me go gro bu nie mie -
li śmy wpraw dzie nie ste ty oka zji zo ba czyć, gdyż znaj du je się
on w Kryp cie Bi sku pów, ale tuż nad nią wmu ro wa na jest 
w po sadz ce pa miąt ko wa ta blicz ka z imie niem i na zwi skiem
kar dy na ła. In na pa miąt ko wa ta blicz ka wi docz na jest w mu -
rze oka la ją cym Wa wel, gdyż za moż na ro dzi na kar dy na ła by -
ła rów nież fun da to rem Ka te dry Wa wel skiej.   

Z Wa we lu po dą ży li śmy trak tem pa pie skim obok
Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go, w któ rym kar dy nał
Ma char ski stu dio wał ra zem z – o sie dem lat od nim star -
szym – Ka ro lem Woj ty łą, a po tem peł nił tak że funk cję rek -
to ra w la tach 1970-78. Mi nę li śmy na stęp nie Mu zeum Ar chi -
die ce zjal ne, w któ rym, z uwa gi na pa tro na obec ne go ro ku li -
tur gicz ne go, wy sta wia ne są aku rat wszyst kie nie mal ob ra zy
pędz la Al ber ta Chmie low skie go (w tym słyn ny ob raz „Ec ce
Ho mo” z ko ścio ła ss. al ber ty nek, gdzie w tej chwi li w oł ta rzu
wi si je dy nie je go wier na ko pia), aby do trzeć do ko ścio ła oo.
fran cisz ka nów, w któ rym kar dy nał Ma char ski od pra wił
swo ją mszę pry mi cyj ną. Przed wej ściem do te go ko ścio ła
stoi po mnik in ne go kar dy na ła, Ada ma Sa pie hy, któ ry 
udzie lił świę ceń ka płań skich za rów no Ka ro lo wi Woj ty le, jak 
i Fran cisz ko wi Ma char skie mu. Obaj by li je go swo istym
„oczkiem w gło wie”, gdyż po kła dał w nich wiel kie na dzie je
dla Ko ścio ła. I, jak wi dać, nie my lił się… 

Sto jąc pod słyn nym „oknem pa pie skim” przed Pa ła -
cem Bi sku pów Kra kow skich, w któ rym re zy do wał ja ko kar -
dy nał naj pierw Ka rol Woj ty ła (1967-78), a po nim Fran ci szek
Ma char ski (1979-2005), nie przy pusz cza li śmy na wet, że za
chwi lę cze ka nas nie la da grat ka, a mia no wi cie wi zy ta we
wnę trzach ku rii ar cy bi sku piej. Mie li śmy oka zję zo ba czyć
tam okno pa pie skie od we wnątrz, strój kar dy nal ski Fran -
cisz ka Ma char skie go oraz ka pli cę bi sku pów z pięk nym, me -
ta lo wym oł ta rzem au tor stwa na sze go gdań skie go ar ty sty,
Ma riu sza Dra pi kow skie go.

Na szą wy pra wę śla da mi kar dy na ła Ma char skie go
za koń czy li śmy na kra kow skim ryn ku przed słyn ną re stau ra -
cją Ha weł ka, któ ra nie gdyś na le ża ła do oj ca kar dy na ła, 
a sam Fran ci szek Ma char ski nie jed no krot nie pra co wał 
w niej ja ko mło dy chło pak, po ma ga jąc oj cu w jej pro wa dze -
niu. Zresz tą nie tyl ko je go ro dzi na roz sła wi ła ten lo kal. Na
stro pach je go gór nej kon dy gna cji moż na bo wiem po dzi wiać
do dziś pięk ne fre ski pędz la Wło dzi mie rza Tet ma je ra, któ re -
mu re stau ra cja ta za wdzię cza na zwę tet ma je row skiej.

Cóż jed nak tak na praw dę łą czy kar dy na ła Ma char -
skie go ze św. Bra tem Al ber tem? Po do bieństw mię dzy ni mi
jest, jak się oka zu je, cał kiem wie le. Obaj po cho dzi li z bar dzo
zna nych i za moż nych ro dzin, lecz ca łe swo je ży cie po świę ci -
li służ bie in nym, a szcze gól nie lu dziom bied nym i opusz czo -
nym. Kar dy nał Ma char ski za swo ją dzia łal ność otrzy mał
wie le waż nych me da li i od zna czeń (m.in. Or der Uśmie chu
/1998/, Or der Ofi ce ra Le gii Ho no ro wej /2007/, Krzyż Wiel -
ki Or de ru Od ro dze nia Pol ski /2014/ oraz Or der Ec ce Ho -
mo /2015/), któ ry mi ni gdy się jed nak nie chwa lił. Był tak
skrom nym czło wie kiem, że ukrad kiem opusz czał zna mie ni -
te to wa rzy stwa, gdy tyl ko ktoś za czy nał w nich mó wić o je -
go za słu gach. Był też za wsze do dys po zy cji wszyst kich
miesz kań ców swo jej ar chi die ce zji. Kra ko wia nie nie jed no -
krot nie spo ty ka li go pod czas spa ce rów ulicz ka mi Sta re go
Mia sta. Za gad nię ty przez nich, chęt nie się za trzy my wał 
i roz ma wiał jak z naj lep szy mi przy ja ciół mi, bez stwa rza nia
ja kie go kol wiek dy stan su. Czę sto dzie lił się z ni mi nie tyl ko
do brym sło wem, lecz rów nież pry wat ny mi środ ka mi ma te -
rial ny mi (sam był nie zwy kle szczu płym męż czy zną, bo bar -
dzo nie wie le ja dał). Na wet po przej ściu na eme ry tu rę przyj -
mo wał z ra do ścią każ de go, kto się u nie go zja wił. A za miesz -
kał, co tak że dla nie go zna mien ne, w skrom nej chat ce św.
Bra ta Al ber ta w Kra ko wie, w któ rej spę dził ostat nie la ta
swe go ży cia, re zy gnu jąc z moż li wo ści wy god nej, bez tro skiej
eme ry tu ry w Pa ła cu Bi sku pów Kra kow skich.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Ksi¹dz kardyna³ Macharski – wspó³czesny
œw. Brat Albert

WSPOMNIENIA

strój kardynalski F. Macharskiego w Pałacu Biskupów Krakowskich
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WSPOMNIENIA

tabliczka pamiątkowa w posadzce Katedry Wawelskiej

restauracja Hawełka na krakowskim rynku

wystawa obrazów św. Brata Alberta w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie

okno papieskie z sali w Pałacu Biskupów Krakowskich

ołtarz autorstwa M. Drapikowskiego w Kaplicy Biskupów Krakowskich

chatka św. Brata Alberta w Krakowie
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W tym ro ku wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej prze ży wa XXX
rocz ni cę swo je go ist nie nia. Na ro dzi ny tej służ by wią żą się 
z wiel kim wy da rze niem w ży ciu Ko ścio ła gdań skie go, ja kim
był przy jazd Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze że 
w 1987 ro ku. W prze wi dy wa niu przy by cia wie lo ty sięcz nej
rze szy piel grzy mów na spo tka nie z Oj cem Świę tym or dy na -
riusz gdań ski bp Ta de usz Go cłow ski po wo łał w dniu 28 lu -
te go 1987 ro ku Ko ściel ną Służ bę Po rząd ko wą „Sem per Fi -
de lis”. Jej za da niem by ło za pew nie nie po rząd ku i bez pie -
czeń stwa piel grzy mów pod czas na bo żeństw i spo tkań z Oj -
cem Świę tym. Do Służ by zgło si ło się po nad 10 tys. męż -
czyzn. Ka pe la nem i or ga ni za to rem był ks. ka no nik An drzej
Ru rarz. „Przy rze kam god nie re pre zen to wać Ko ściół gdań -
ski pod czas wszyst kich spo tkań z Oj cem Świę tym...” – to
frag ment ślu bo wa nia, któ re zło ży ło po nad 10 tys. męż czyzn
w Ba zy li ce Ma riac kiej. Sło wa ślu bo wa nia głę bo ko utkwi ły 
w ser cach bra ci. Wie lu z nich, już po opusz cze niu Wy brze -
ża przez Oj ca Świę te go, pra gnę ło da lej słu żyć Ko ścio ło wi
gdań skie mu. Spo wo do wa ło to utwo rze nie w stycz niu 1988 r.
sta łe go Dusz pa ster stwa Męż czyzn na szcze blach die ce zjal -
nym i pa ra fial nym pod na zwą „Ko ściel na Służ ba Męż czyzn
Sem per Fi de lis”. Już pod tą na zwą bra cia w licz bie 5 tys. peł -
ni li służ bę pod czas dru giej wi zy ty Oj ca Świę te go na Wy -
brze żu w 1999 ro ku.

Die ce zjal nym dusz pa ste rzem zo stał ks. pra łat Bru -
non Kę dzior ski. Tę dusz pa ster ską służ bę ksiądz Bru non
peł nił aż do swo jej śmier ci, to jest do 21 li sto pa da 2007 ro -
ku. W stycz niu 2008 r. ar chi die ce zjal nym dusz pa ste rzem
KSM „Sem per Fi de lis” zo sta je usta no wio ny ks. pra łat Zbi -
gniew Zie liń ski. Funk cję tę ks. Zbi gniew peł nił do cza su po -
wo ła nia go na sta no wi sko pro bosz cza pa ra fii pw. Wnie bo -
wzię cia NMP przy Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku. Od lu te -
go 2015 r. ar chi die ce zjal nym dusz pa ste rzem KSM jest ks.
ka no nik Zdzi sław Róż – pro boszcz pa ra fii pw. św. Krzysz to -
fa w Gdań sku Osie dlu Świę to krzy skim.

Funk cję świec kie go ar chi die ce zjal ne go mo de ra to -
ra przez wie le lat peł nił brat Ry szard Bed nar czyk. Brat Ry -
szard jest obec nie ho no ro wym Mo de ra to rem, a je go na stęp -
cą jest brat Eu ge niusz Szulc z pa ra fii św. An drze ja Bo bo li.

W tej struk tu rze or ga ni za cyj nej ka pła ni -opie ku no -
wie grup pa ra fial nych, łącz nie z pa ra fial ny mi mo de ra to ra mi,
nie prze rwa nie pro wa dzą dzia łal ność for ma cyj ną. Na tę dzia -
łal ność skła da ją się: piel grzym ki na wszyst kie spo tka nia 
z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II i Be ne dyk tem XVI, gdy
przy by wa li do na sze go kra ju; co rocz ne die ce zjal ne piel -
grzym ki z re li kwia mi św. Woj cie cha na Wzgó rze św. Woj -
cie cha pod czas uro czy sto ści od pu sto wych; piel grzym ki do
Pie kar Ślą skich; piel grzym ki do róż nych sank tu ariów w Pol -
sce; co rocz ne na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii
Wej he row skiej; na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej brze giem
mo rza oraz za mknię te Re ko lek cje Wiel ko post ne w Stra -
szy nie.

Na szcze blu pa ra fial nym gru py dusz pa ster skie
KSM współ pra cu ją z pro bosz cza mi, włą cza jąc się mię dzy in -

ny mi w or ga ni za cję ży cia li tur gicz ne go, pra ce bu dow la ne,
przy go to wa nia róż nych uro czy sto ści.

Na for ma cję du cho wą wspól no ty skła da ją się nie
tyl ko wi docz ne for my dzia ła nia, ale tak że da wa nie w zwy -
kłych sy tu acjach świa dec twa przy wią za nia do Chry stu so wej
wia ry i mi ło ści do Ko ścio ła. Dusz pa ster stwo KSM na le ży do
licz nej gru py apo stol stwa świec kich. Apo stol stwo jest wpi -
sa ne w kon dy cję KSM.

O tym wszyst kim mó wił ks. bp. Zbi gniew Zie liń ski
w ho mi lii wy gło szo nej pod czas dzięk czyn nej Mszy św. bę -

dą cej uko ro no wa niem Ju bi le uszu 30-le cia KSM. Msza św.
zo sta ła od pra wio na 25 lu te go 2017 ro ku w Ba zy li ce Ar chi ka -
te dral nej w Gdań sku -Oli wie. Mszy św. prze wod ni czył ks. bp
Zbi gniew Zie liń ski, a kon ce le bran sa mi by li: ks. bp Wie sław
Szla chet ka oraz ka pła ni -opie ku no wie wspól not pa ra fial nych
KSM. Uro czy stość uświet nia ły pocz ty sztan da ro we grup pa -
ra fial nych. Go spo da rzem uro czy sto ści był ks. ka no nik Wal -
de mar Wa luk, pro boszcz pa ra fii ka te dral nej.

Pod czas Mszy św. dzię ko wa li śmy Bo gu za po wo ła -
nie Służ by i jej ist nie nie, mo dli li śmy się za opie ku nów 
i człon ków, któ rzy od wie lu lat słu żą Ko ścio ło wi i dru gie mu
czło wie ko wi. Mo dli twą obej mo wa li śmy rów nież tych, któ -
rzy ode szli do Do mu Oj ca: ks. abp. Ta de usza Go cłow skie go
za ło ży cie la Służ by i sta łe go jej opie ku na, ar chi die ce zjal nych
dusz pa ste rzy, księ ży: An drze ja Ru ra rza i Bru no na Kę dzior -
skie go, księ ży ka pe la nów i mo de ra to rów pa ra fial nych oraz
wszyst kich bra ci.

Waż nym mo men tem uro czy sto ści by ło zło że nie
ślu bo wa nia przez no wo przy ję tych do wspól no ty KSM
bra ci.

Uro czy stość uświet nia ły jesz cze: uho no ro wa nie na -
sze go wie lo let nie go ar chi die ce zjal ne go mo de ra to ra bra ta
Ry szar da Bed nar czy ka przez wrę cze nie mu pięk ne go pu -
cha ru i kwia tów, po świę ce nie krzy ża piel grzym ko we go
KSM, wbi cie ju bi le uszo we go gwoź dzia w drzew ce naj star -
sze go sztan da ru KSM na le żą ce go do pa ra fii Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa w So po cie oraz prze ka za nie bra ciom
Apo stol skie go Bło go sła wień stwa, któ re go udzie lił Oj ciec
Świę ty Fran ci szek Ko ściel nej Służ bie Męż czyzn „Sem per

XXX lat apostolstwa Koœcielnej S³u¿by
Mê¿czyzn „Semper Fidelis”

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej z oka zji 30. rocz ni cy jej po -
wsta nia.

Na za koń cze nie ks. bp Zbi gniew Zie liń ski prze ka zał
po zdro wie nia dla ks. abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia me tro po -
li ty gdań skie go wraz z za pew nie niem o mo dli twie w je go in -
ten cji.

Wcze śniej, ks. abp Głódź prze ka zał za po śred nic -
twem ks. ka no ni ka Zdzi sła wa Ró ża na stę pu ją ce po dzię ko wa -
nia dla bra ci KSM: „...Z oka zji te goż Ju bi le uszu chciał bym
po dzię ko wać Wam, dro dzy Bra cia, za świa dec two Wa szej

wia ry i Wa sze od da nie. By cie człon kiem „Sem per Fi de lis” to
wiel ki za szczyt, obo wią zek ale i za ra zem od po wie dzial ność.
Pro szę, by ście da lej z za mi ło wa niem słu ży li Ko ścio ło wi i po -
głę bia li Wa szą wia rę, trwa jąc w chrze ści jań skim po wo ła niu
by cia uczniem Chry stu sa tak w ży ciu oso bi stym, ro dzin -
nym, jak i spo łecz nym, pa mię ta jąc za wsze, że w hie rar chii
war to ści Bo ga trze ba sta wiać na pierw szym miej scu”.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Tra dy cyj nie już, w pierw szym ty go dniu Wiel kie go Po stu 
– (w tym ro ku 3-5 mar ca 2017 r.), Ko ściel na Służ ba Męż -
czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej prze ży wa ła
XIX re ko lek cje wiel ko post ne. Miej scem re ko lek cji był Dom
Re ko lek cyj ny w Stra szy nie. Te go rocz ne re ko lek cje prze ży -
wa ne by ły w Ro ku Wiel kich Ju bi le uszy: 100. rocz ni cy
śmier ci św. Bra ta Al ber ta, 100. rocz ni cy Ob ja wień Fa tim -
skich i 30. rocz ni cy po wo ła nia KSM „Sem per Fi de lis”.

Dom Re ko lek cyj ny w Stra szy nie stwa rza szcze gól -
ne wa run ki do prze ży wa nia cza su Wiel kie go Po stu: ka pli ca
z Naj święt szym Sa kra men tem do stęp na przez ca łą do bę,
co dzien ne Msze świę te, dro ga krzy żo wa, co dzien ne mo dli -
twy bre wia rzo we (Nie szpo ry, Jutrz nia, Kom ple ta) i kon fe -
ren cje – wszyst ko w miej scu za kwa te ro wa nia.

Opie ku nem du cho wym re ko lek cji był nasz ar chi -
die ce zjal ny dusz pa sterz ks. ka no nik Zdzi sław Róż. Go ściem
szcze gól nym te go rocz nych re ko lek cji był ks. pro fe sor Woj -
ciech Bę ben. Ks. Pro fe sor jest an tro po lo giem i mi sjo na -
rzem. 27 lat spę dził wśród tu byl ców w Au stra lii i Oce anii.
Jest wy kła dow cą na Uni wer sy te cie Gdań skim i w Gdań -
skim Se mi na rium Du chow nym. W se mi na rium uczy an tro -
po lo gii fi lo zo ficz nej.

Ha sło te go rocz ne go Ro ku Dusz pa ster skie go
brzmi: „IDŹCIE I GŁOŚCIE”. W to ha sło wpi sy wa ła się te -
ma ty ka wy gła sza nych kon fe ren cji. Wy gła sza li je nasz dusz -
pa sterz i ks. Pro fe sor.

Ks. profesor Wojciech Bęben
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Kon fe ren cje ks. Pro fe so ra w swo jej tre ści ad re so -
wa ne by ły do nas – wspól no ty bra ci „Sem per Fi de lis”. Sku -
pia ły się na trzech wska za niach: mam być świę tym, mam
być słu gą, mam być świad kiem.

BYĆ ŚWIĘTYM. Ks. Pro fe sor po da wał wie le przy -
kła dów re ali zo wa nia świę to ści: jak świę tość ro zu mie ją Abo -
ry ge ni, jak re ali zu ją ją mi sjo na rze, jak świę tość ro zu mia ła
św. Mat ka Te re sa z Kal ku ty. W sło wach skie ro wa nych do
nas mó wił, że nie wy star czy za ło żyć fu ra żer ki i usta wiać lu -
dzi w pro ce sji. W was lu dzie ma ją wi dzieć świę tych. W dal -
szej czę ści wy kła du ks. Pro fe sor mó wił, co trze ba czy nić,
aby na brać świę to ści. Świę ty to ten, któ ry po tra fi od dzia ły -
wać.

BYĆ SŁUGĄ. Być słu gą Bo ga, to zna czy re pre zen -
to wać Bo ga – dru gi czło wiek ma wi dzieć we mnie nie te go,
któ ry cho dzi w fu ra żer ce i żół tym kra wa cie, ale ma wi dzieć
Bo ga, bo ja re pre zen tu ję Bo ga. Co to zna czy słu żyć? Mat ka
Te re sa mó wi ła: „Że by słu żyć, trze ba w dru gim czło wie ku zo -
ba czyć Chry stu sa”. Św. Brat Al bert na kre ślił dro gę do osią -
gnię cia te go ce lu. To wy ma ga prze mia ny we wnętrz nej, prze -
mia ny po zwa la ją cej nam być nie tyl ko ty mi, któ rzy prze wo -
dzą w pro ce sjach, ale i ty mi, któ rzy bę dą szu kać czło wie ka
dla Chry stu sa, czło wie ka, któ ry nas po trze bu je. Jest to re -
cep ta na za peł nie nie sze re gów KSM. Nikt nie pój dzie za wa -
mi, że by usta wiać lu dzi w pro ce sji. Pój dą za wa mi, je że li zo -
ba czą, że ja ko świec cy słu ży cie Chry stu so wi, że po ma ga cie
tym, któ rzy te go po trze bu ją, nie za leż nie od te go, czy to bę -

dzie pi jak, któ ry się po gu bił czy dziec ko, któ re nie ma bu -
tów. Wte dy bę dzie cie mo gli po wie dzieć o so bie: „za wsze
wier ny”.

BYĆ ŚWIADKIEM. Sem per fi de lis – wier ny Chry -
stu so wi, to zna czy ten, któ ry jest go to wy dla Chry stu sa
umrzeć, któ ry nie wsty dzi się Chry stu sa, któ ry ufa Chry stu -
so wi. „Sem per Fi de lis” ja ko wspól no ta ma obo wią zek nie
tyl ko „usta wiać” lu dzi pod czas zgro ma dzeń, ale i być świad -
kiem Chry stu sa. Mu si my wie rzyć, że ma my coś do prze ka -
za nia, mu si my wró cić do te go, któ ry był jak gdy by „ben zy -
ną” dla „Sem per Fi de lis”, do św. Ja na Paw ła II, do je go na -
ucza nia. Mu si my się gro ma dzić nie tyl ko na pro ce sjach, ale
i usiąść so bie ra zem, na uczać, tłu ma czyć, za chę cać mło -
dych. Trze ba od wa żyć się gło sić Chry stu sa i umieć cza sem
po wie dzieć: nie po do ba mi się to.

Po ostat niej kon fe ren cji nasz dusz pa sterz w imie niu
zgro ma dzo nej wspól no ty dzię ko wał księ dzu Pro fe so ro wi za
wy gło szo ne na uki, za no wy kie ru nek spoj rze nia na za da nia
służ by „Sem per Fi de lis”. „Bie rze my to so bie do ser ca bar -
dzo głę bo ko, że chce my być świę ty mi, chce my być słu ga mi
i chce my być świad ka mi Je zu sa Chry stu sa”.

W pod su mo wa niu re ko lek cji ks. Zdzi sław, na wią zu -
jąc do ob cho dzo nych Ju bi le uszy po wie dział, że każ de z tych
wy da rzeń ma nas pro wa dzić do Chry stu sa w co dzien nym
ży ciu, w co dzien nej służ bie Ko ścio ło wi i Oj czyź nie.                   

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Uczestnicy RekolekcjiKs. kanonik Zdzisław Róż

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Nasi w Gdañskim Seminarium Duchownym
W ubie gły week end, ja ko pię cio oso bo wa re pre zen ta cja Li tur gicz -
nej Służ by Oł ta rza z na szej pa ra fii, mie li śmy oka zję uczest ni czyć
w ży ciu co dzien nym kle ry ków. Mo dli li śmy się jutrz nią, go dzin -
ka mi, nie szpo ra mi, dro gą krzy żo wą, ad o ro wa li śmy Naj święt szy
Sa kra ment. Co dzien nie bra li śmy udział we Mszy św. Głów nym
te ma tem na szych roz my ślań by ło po wo ła nie. Dzię ki mo men tom
ci szy i za trzy ma nia, na któ re nie ma cza su w dzi siej szym świe cie,
mo gli śmy prze my śleć na szą dro gę i po czuć, do cze go wzy wa nas
Bóg. Oczy wi ście nie za bra kło za jęć for ma cyj nych – ta kich jak
Aka de mia Lek tor ska czy lek tu ra du cho wa. Pod czas po sił ków 
i przerw mie li śmy oka zję po roz ma wiać i po śmiać się z kle ry ka -
mi, prze ko nu jąc się tym sa mym, że se mi na rium to na praw dę
sym pa tycz ne miej sce.

Darek Kobiela



GŁOS BRATA NR 1(71)2017 29

Historia Koœcio³a w zarysie, cz. 4, c.d.
Ko ściół w I wie ku – so bór, dzia łal ność Paw -
ła, woj na ży dow ska

Opo zy cja prze ciw ko Paw ło wi (58-63 r.)
Bi lans mi sji z lat 50-58 jest po zy tyw ny, przede

wszyst kim w sen sie ewan ge li za cyj nym, ale wo kół Paw ła na -
ra sta opo zy cja, głów nie ju de ochrze ści jań ska. Do pro wa dzi to
naj pierw do aresz to wa nia Paw ła w ro ku 58 w Je ro zo li mie, 
a w ro ku 67 – do je go mę czeń skiej śmier ci. Du żo wcze śniej
od Paw ła odłą cza się Bar na ba, z po wo du stra chu przed Ży -
da mi. W tam tym okre sie po wsta ją Li sty do Te sa lo ni czan,
któ re są od po wie dzią apo sto ła na nie po ko je wy wo ły wa ne 
w tam tej szym Ko ście le. Wi zy ty Paw ła w Efe zie, rów nież po
ro ku 61, ujaw nią sil ne wpły wy gno styc kie wśród tam tej -
szych wy znaw ców. Wal ka z ni mi przy cho dzi Paw ło wi z du żą
trud no ścią, tym bar dziej, że ta kie sa me pro ble my wy stę pu ją
wśród Ko ryn tian. Z ko lei w Ga la cji do cho dzi do roz ru chów,
a sa mi Ga la to wie po wra ca ją do prak tyk ży dow skich (z czym
zwią za ny jest List do Ga la tów). Splot pro ble mów wy da je się
prze ra stać Paw ła – z jed nej stro ny mu si on spro stać fa na -
tycz ne mu przy wią za niu Ży dów do prze pi sów Pra wa, a z dru -
giej cho ro bli we mu wzro sto wi ocze ki wań escha to lo gicz nych
wśród nie któ rych grup wy znaw ców.

Na stro je re wo lu cyj ne wśród Ży dów po głę bia ją się,
a ten prąd re wol ty prze ciw ko Rzy mo wi ro bi na wie lu chrze -
ści ja nach du że wra że nie. Chrze ści jań scy Ży dzi są co raz czę -
ściej oskar ża ni o zdra dę po li tycz ną, co ro dzi w nich oczy wi -
stą fru stra cję i po czu cie od rzu ce nia. W za sa dzie jest to ten
sam pro blem, któ ry wcze śniej wy wo łał wy da rze nia w An tio -
chii i do pro wa dził do so bo ru je ro zo lim skie go. Mi mo ów cze -
sne go roz wią za nia, kwe stia po wró ci ła i to w for mie du żo
bar dziej za ostrzo ne go kon flik tu. Do dat ko wa trud ność po le -
ga na tym, że ju de ochrze ści ja nie cią gle sta no wią li czeb ną
więk szość wśród wy znaw ców Chry stu sa – ich odłą cze nie
by ło by nie po we to wa ną stra tą dla Ko ścio ła. Na Paw ła spa da
też nie chęć po gan z Fi lip pi i Efe zu, a tak że drwi ny fi lo zo fów
ateń skich. Kry zy so wy mo ment nad cho dzi już w 58 ro ku 
w Je ro zo li mie, gdzie roz po zna ny przez Ży dów w sy na go dze
apo stoł zo sta je aresz to wa ny przez żoł nie rzy rzym skich
(wsku tek oskar że nia o spro fa no wa nie Świą ty ni po przez
wpro wa dze nie do niej po ga ni na). Oczy wi stym po wo dem
nie na wi ści, ja kiej Pa weł do zna wał ze stro ny Ży dów, był za -
rzut, że od wo dzi on swych ro da ków od ob rze za nia i daw -
nych zwy cza jów. Dzię ki oby wa tel stwu rzym skie mu apo stoł
nie zo sta je pod da ny szy ka nom po za trzy ma niu. Ode sła ny
przez try bu na do Ce za rei, prze by wa dwa la ta w wię zie niu,
po czym zo sta je prze wie zio ny do Rzy mu. La ta 61-63 spę dza
w Rzy mie na wol no ści, ale pod nad zo rem. Po wsta ją wte dy li -
sty do Ko lo san, Efe zjan i Fi li pian. 

Ostat nie la ta Paw ła (63-67 r.)
Od zy skaw szy peł ną swo bo dę w ro ku 63, Pa weł po -

dej mu je zno wu dzia łal ność mi syj ną – wo bec wciąż na ra sta -
ją ce go kon flik tu z ju de ochrze ści ja na mi wy jeż dża na Kre tę.
W swo ich li stach ra dzi Ty tu so wi, ja ką na le ży przyj mo wać
po sta wę wo bec dys ku sji na te mat ży dow skich prze pi sów. 
Z Kre ty apo stoł uda je się do Efe zu. W swo im Pierw szym Li -

ście do Ty mo te usza po ucza, że by strzec de po zy tu i uni kać
„fał szy wej wie dzy” (pseu do ny mos gno sis), czy li spe ku la cji
ju de ochrze ści jań skich. Istot nym aspek tem za le ceń kie ro wa -
nych do Ty mo te usza są wska zów ki do ty czą ce or ga ni za cji
wspól not w Azji Mniej szej. 
Ko lej ne dwa la ta po głę bia ją udrę ki Paw ła – fał szy we na uki
sze rzą się co raz bar dziej, apo ka lip tycz ne ocze ki wa nia przy -
bie ra ją na si le, ju de ochrze ści jań stwo wy da je się trium fo wać.
Mo ment ten zbie ga się z wiel kim po ża rem Rzy mu (la tem 64
ro ku), o któ ry Ne ron oskar ża chrze ści jan – roz po czy na ją się
prze śla do wa nia, któ rych ofia rą pa da rów nież Piotr, praw do -
po dob nie za de nun cjo wa ny przez swych ży dow skich ro da -
ków. Po dob ny los i aresz to wa nie spo ty ka Paw ła – wy da ny
wła dzom rzym skim przez ju de ochrze ści jan i oskar żo ny 
o pod że ga nie do roz ru chów, po no si śmierć w ro ku 67. 

Woj na ży dow ska (66-73 r.)
Sy tu acja po li tycz na w ro ku 66 jest kry tycz na – ży -

dow ski na cjo na lizm osią ga swo ją kul mi na cję, co skut ku je
wy bu chem po wsta nia, któ re prze ro dzi się w trwa ją cą przez
6 lat woj nę, za koń czo ną w 73 ro ku po raż ką Ży dów. W trak -
cie dzia łań znisz czo na i spa lo na zo sta je Świą ty nia w Je ro zo -
li mie (70 r.). Woj na obej mu je swo im za się giem prak tycz nie
ca ły kraj, wie le miast zo sta je znisz czo nych. Rzy mia nie, swo -
im zwy cza jem, mor du ją wszyst kich męż czyzn w zdo by wa -
nych suk ce syw nie twier dzach, dla te go licz ba ofiar jest
ogrom na. Chrze ści ja nie re zy gnu ją z udzia łu w po wsta niu ży -
dow skim – prze czu wa jąc moż li wość wy bu chu dzia łań zbroj -
nych opusz cza ją Je ro zo li mę, aby schro nić się w Pel li (na
wschod nim brze gu Jor da nu).

Ten wła śnie krok ozna cza de fi ni tyw ne ze rwa nie Ko -
ścio ła z ju da izmem. Mi mo wie lo let nich sta rań ma ją cych na
ce lu na wró ce nie po zo sta łej czę ści Ży dów, wspól no ta je ro zo -
lim ska mu si po go dzić się z nie po wo dze niem, gdyż od po wie -
dzią na pró by ewan ge li za cji są ze stro ny ży dow skiej prze śla -
do wa nia. Od te go mo men tu wspól no ta Ko ścio ła po zo sta wia
Izra el swo je mu lo so wi – wy sił ki ewan ge li za cyj ne są od tąd
po dej mo wa ne w in nych kie run kach.      

Piotr Skur ski

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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KĄCIK DLA DZIECI
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Katecheza dla przedszkolaków 
Z ŻYCIA PARAFII

Trzech Króli

Dziadek i babcia Pana Jezusa
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Te ne ry fa więk szo ści z nas ko ja rzy się za pew ne ze wspa nia -
łym wy po czyn kiem nad oce anem oraz z im po nu ją cym
szczy tem Te ide (3718 m n.p.m.), trze cim co do wiel ko ści
czyn nym wul ka nem na świe cie. Ma ło kto wie na to miast, że
na tej jed nej spo śród sied miu głów nych Wysp Ka na ryj skich
w miej sco wo ści Can de la ria (hiszp. can de la = świe ca) znaj -
du je się sank tu arium ma ryj ne z fi gu rą Mat ki Bo żej pa tron ki
wszyst kich miesz kań ców te go hisz pań skie go ar chi pe la gu,
do któ rej piel grzy mu ją oni tłum nie na uro czy sto ści od pu sto -
we dwa ra zy w ro ku: 2 lu te go oraz 15 sierp nia. 

Nie uda ło nam się wpraw dzie wziąć udzia łu w te go -
rocz nych uro czy sto ściach świę ta MB Grom nicz nej, po nie -
waż przy le cie li śmy na Te ne ry fę do pie ro na stęp ne go dnia.
Jed nak przez kil ka ko lej nych dni mo gli śmy jesz cze do sko -
na le po czuć tam świą tecz ną at mos fe rę, gdyż Ka na ryj czy cy
(jak zresz tą wszy scy Hisz pa nie) ogrom nie lu bią się ba wić,
więc i tym ra zem urzą dza ne z tej oka zji fie sty trwa ły aż do
koń ca ty go dnia. Wszyst kie więk sze miej sco wo ści na wy spie
przy ozdo bio ne by ły w tym cza sie róż no barw ny mi cho rą -
giew ka mi, w wie lu oknach wi sia ły ma kat ki lub ob ra zy z wi -
ze run kiem ka na ryj skiej Mat ki Bo żej, a nad dep ta kiem wio -
dą cym do sank tu arium w sa mej Can de la rii po wie wa ło na
wie trze mnó stwo sztan da rów z róż ny mi mo ty wa mi cha rak -
te ry stycz ny mi dla każ dej z Wysp Ka na ryj skich. Zgod nie ze
swo ją wie lo let nią tra dy cją, miesz kań cy Te ne ry fy świę to wa li
hucz nie do póź nej no cy na uli cach swo ich miast i mia ste -
czek przy dźwię kach mu zy ki la ty no ame ry kań skiej, ubra ni
od stóp do głów na bia ło.

Hisz pań ska re li gij ność po zo sta wia obec nie, nie ste -
ty, wie le do ży cze nia, choć pier wot nie był to na ród nie zwy -
kle po boż ny, o czym świad czy ogrom na ilość za cho wa nych
aż do dziś nazw miej sco wo ści za wie ra ją cych imio na nie mal
wszyst kich świę tych (np. San ta Úrsu la, San ta Ma ria del
Mar, San Ju an, San Mi gu el, San Andrés na Te ne ry fie, czy
Sant An dreu, Sant Cli ment, Sant Just, Sant Vin cenç, Sant
Ad riŕ – ko ło sa mej Bar ce lo ny). 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

Obchody œwiêta Matki Bo¿ej Gromnicznej
na Teneryfie

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

ołtarz w sanktuarium maryjnym w Candelariifiesta z okazji MB Gromnicznej w Alcala

sanktuarium maryjne w Candelarii

feretron z figurą MB z Candelarii w jednym 
z kościołów w stolicy Teneryfy Santa Cruz

ołtarzyk przy wejściu do domu w Alcala
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
• Świę ty Bra cie Al ber cie. Ty, któ ry po świę ci łeś ży cie lu -
dziom upa dłym, ze pchnię tym na mar gi nes i oca la łeś 
w nich god ność ludz ką. Pro szę Cię, w Ro ku Św. Bra ta Al ber -
ta, uwol nij Pio tra z na ło gu al ko ho lo we go oraz umoc nij go 
w wie rze, na dziei i mi ło ści.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę zdro wia dla
Te re sy.
• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wy pro sze nie 
u Bo ga ob fi tych łask wia ry, mi ło ści, po ko ju, zdro wia, opie ki
Bo żej i prze mia ny ser ca dla Ma ry li i Mę ża w Dniu Uro dzin. 
Pro szę o wy jazd do Me dju go rie dla Asi.
• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie 
u Bo ga ob fi tych łask wia ry, mi ło ści, po ko ju, Da rów Du cha
Świę te go, zdro wia, opie ki i po mo cy Bo żej dla Asi w dniu
uro dzin. 
• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie 
u Bo ga ob fi tych łask wia ry, prze mia ny serc, zdro wia, ra do -
ści, mi ło ści, po ko ju, uwol nie nia z na ło gów, po mo cy Bo żej 
i środ ków do ży cia dla Ani, Pio tra, Ada ma i Asi.
• O po trzeb ne ła ski w ży ciu i pra cy, opie kę Mat ki Bo żej na
każ dy dzień dla mych dzie ci, wnu ków, pra wnu ków. Dzię ku -
ję za do tych cza so we złą czo ne z cier pie nia mi Je zu sa. Pro szę
o sil ną wia rę i mi łość.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pra szasz. Pro szę o świa tło Du cha
Świę te go dla mo ich naj bliż szych, że by ży li zgod nie 
z przy ka za nia mi Bo ży mi i Ko ściel ny mi. Dzię ku ję za po pra -
wę mo je go zdro wia i sio stry Kry si. Pro szę o opie kę dla
Iwon ki.   

• Świę ty nasz Pa tro nie, wsta wiaj się za na mi grzesz ny mi. 
O Mi ło sier dzie Bo że dla naj bliż szych, któ rzy nie uczest ni -
czą we Mszy św.
• W dniu uro dzin mę ża (8.01) dzię ku ję za wszel kie do bro 
i pro szę o po trzeb ne ła ski dla nie go i ro dzi ny.
• Pro szę o zdro wie dla dwu let niej Jul ci, o po trzeb ne ła ski 
i si łę dla ro dzi ców, dziad ków i ca łej ro dzi ny. O ła skę prze ba -
cze nia.
• Dzię ku ję za ko lej ną rocz ni cę Chrztu Świę te go i pro szę 
o dal szą opie kę i po moc.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o po moc mo je mu
sy no wi i sy no wej w wy cho wa niu ich sy na Ja na. Pro szę 
o mą drość, by wy rósł na do bre go czło wie ka.

s. Anie la

Kilka zdjęć z pielgrzymki parafialnej do Poznania, do Sanktuarium na Górze św. Anny, do Wrocławia i na Jasną Górę (24-26 III 2017)
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Genowefa i Jerzy Jędrzejewscy 25 grudnia 2016
Krystyna i Jan Pośpiech 26 grudnia 2016
Krystyna i Manfred Schuster 26 grudnia 2016
Urszula i Alojzy Suchoccy 1 stycznia 2017
Teresa i Stanisław Pietrasowie 7 stycznia 2017
Gertruda i Andrzej Jędrajczyk 22 stycznia 2017
Zofia i Jerzy Cichoccy 5 lutego 2017
Irena i Anatol Falińscy 5 marca 2017
Krystyna i Tadeusz Drabik 12 marca 2017
Janina i Gwidon Ściesińscy 19 marca 2017
Marta i Henryk Kaługin 25 marca 2017
Lidia i Jerzy Gierszewscy 26 marca 2017
Jadwiga i Stanisław Rękawek 2 kwietnia 2017
Józefa i Janusz Muszyńscy 7 kwietnia 2017

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, ks. Mateusz Konkol, ks. Krzysztof Borysewicz, 
ks. Tyberiusz Kroplewski, ks. Wojciech Lange, młodzież i inne osoby.

Bruno Hebda  25.12.2016 r. 
Aleksander Michta 30.12.2016 r. 
Pola Antonina Kramarz 14.01.2017 r. 
Amelia Rita Puk 15.01.2017 r. 
Michał Robert Strzyżewski 12.02.2017 r. 
Gabriela Elżbieta Adamowicz      12.02.2017 r. 
Antoni Stanisław Szczepański      17.02.2017 r. 
Stanisław Miłosz Wróblewski      26.02.2017 r. 
Amelia Anna Zalewska 26.02.2017 r. 
Tymoteusz Krzysztof Bruderek   26.02.2017 r. 
Antoni Mikołaj Ruciński 26.02.2017 r. 
Jakub Oskar Polak 26.02.2017 r. 
Oliwia Wiktoria Chmielecka        27.02.2017 r. 
Nikodem Zbigniew Jurewicz       12.03.2017 r. 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Halina Trochowska, 
lat 69   
Śp. Teresa Malinowska, 
lat 70 
Śp. Alfred Płużycki, lat 70   
Śp. Anna Ptaszyńska, 
lat 96 
Śp. Edward Ogórek, lat 68 
Śp. Iwona Belechowicz, 
lat 56 
Śp. Tadeusz Cyckowski, 
lat 86  
Śp. Stanisława Grycz, lat
81
Śp. Janina Buciak, lat 81   
Śp. Kazimierz Wiśniewski,
lat 80
Śp. Aniela Bogdańska, 
lat 82
Śp. Józef Hryckiewicz, 
lat 87 
Śp. Danuta Gajo, lat 69 
Śp. Franciszek Sałagan, 
lat 86 
Śp. Regina Bolanowska, 
lat 73 
Śp. Bolesław Matczuk, 
at 80
Śp. Stefan Chlebowski, 
lat 90
Śp. Ignacy Górka, lat 79
Śp. Joanna Wróbel, lat 70
Śp. Tadeusz Szymański, 
lat 84
Śp. Marian Gorzała, lat  84 
Śp. Urszula Dybałowska, 
lat 81 
Śp. Halina Stoba, lat 65 
Śp. Zdzisława Dziadura, 
lat 84
Śp. Maria Selin, lat 81
Śp. Jerzy Strzała, lat 76
Śp. Helena Mościcka, 
lat 95 
Śp. Eugeniusz Zakrzewski,
lat 61 
Śp. Czesław Roczniak, 
lat 81 

Śp. Łucja Stolc, lat 62 
Śp. Felicja Jurkiewicz, 
lat 83 
Śp. Krystyna Cezak, lat 72 
Śp. Antoni Walczak, lat 86 
Śp. Jadwiga Ciechańska, 
lat 67 
Śp. Janina Dolder, lat 83 
Śp. Teresa Rutkowska, 
lat 76 
Śp. Krystyna Konofalska, 
lat 94 
Śp. Ryszard Wesołowski, 
lat 81 
Śp. Zygmunt Sela, lat 75 
Śp. Janusz Doboszyński, 
at 54 
Śp. Stanisław Klemens, 
lat 87 
Śp. Andrzej Rynkiewicz, 
lat 79 
Śp. Hubert Bisewski, lat 83 
Śp. Witold Porożyński, 
lat 83
Śp. Władysław Matysko, 
lat 83
Śp. Jan Kosuda, lat 84 
Śp. Stefania Szymoniak, 
lat 73 
Śp. Ryszard Dziarkowski,
lat 82 
Śp. Monika Paduch, lat 39 
Śp. Bożena Ramczyk, lat
56 
Śp. Zofia Mówińska, lat 90 
Śp. Zbigniew Argalski, 
lat 61 
Śp. Helena Woźnikiewicz,
lat 87 
Śp. Stanisław Pestka, lat 78 
Śp. Adam Jankowski, lat 81 
Śp. Jerzy Babiarczyk, lat 78 
Śp. Ma rian na Mie rze jew -

Janina i Jan Wrona 26 grudnia  2016

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Adam i Alicja Rękawek 27 grudnia 2016
Katarzyna i Tomasz Wałdoch 1 stycznia 2017

JUBILEUSZE 25-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Z ŻYCIA PARAFII

Prace budowlane
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Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom
składamy serdeczne życzenia pokoju i radości 
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech ten czas będzie okazją do pogłębienia więzi 
z Bogiem oraz najbliższymi. 

Niech Boże błogosławieństwo powiększa naszą
gotowość do dzielenia się z innymi osobistym
doświadczeniem przechodzenia przez śmierć 

ku nowemu życiu.

Redakcja „Głosu Brata”

A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli 
w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni
tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo
o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej
ojcom: że Bóg spełnił ją (...) wskrzesiwszy Jezusa.    

(Dz 13,29-33)

PATRONI KONFESJONAŁÓW

bł. ks. Mi chał So poć ko

św. o. Pio z Pie trel ci ny

św. Jan Ma ria Vian ney

bł. Ho no rat Koź miń ski 

Na za koń cze nie pa ra fial nych re ko lek cji wiel ko post nych ks. dr Ja ro sław Wojt kun po bło go sła wił no we wi ze run ki pa tro nów 
na szych czte rech kon fe sjo na łów. Ob ra zy wy ko nał nasz pa ra fia nin – pan Ta de usz Ru pie wicz.


