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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

07.03.2008 r. – roz po czę ły się w na szej pa ra fii re ko lek -
cje wiel ko post ne. Na uki re ko lek cyj ne gło sił ka pu cyn o.
Ma rek Me te li ca. 
15.03 – o godz. 20.00 w ko ście le od pra wio na zo sta ła dro -
ga krzy żo wa, któ rą przy go to wa li i po pro wa dzi li kle ry cy
z Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go.
17.03 – przed sta wie nie słow no -mu zycz ne Mi ste rium
Mę ki Pań skiej, któ re go au to rem i kom po zy to rem jest ks.
Zyg munt Słom ski, wpro wa dzi ło nas w czas Wiel kie go Ty -
go dnia.
31.03 – w Uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go mo dli -
li śmy się o Świę tość Ży cia. Pod czas Mszy św. o godz. 9.00
i 18.00 skła da li śmy przy rze cze nie Du cho wej Ad op cji
Dziec ka Po czę te go. 
6.04 – podczas Ape lu Ja sno gór skiego po łą czy li śmy mo -
dli twę z re flek sją nad pon ty fi ka tem słu gi Bo że go Ja na
Paw ła II.
8.04 – od by ła się uro czy stość Bierz mo wa nia mło dzie ży.
13.04 – dzie ci z na szej pa ra fii uczest ni czy ły w ak cji Po la
Na dziei zbie ra jąc przed ko ścio łem dat ki na rzecz Ho spi -
cjum im. ks. Eugrniusza Dud kie wi cza SAC. Ofia ro daw -
com wrę cza no żółte żą ki le. 
25-27.04 – na te re nie Gdań ska od by ły się XV Ogól no -
pol skie dni Wspól no ty Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -
dych. Ko ściół nasz był jed nym z ko ścio łów sta cyj nych.
W pią tek o godz. 19.30 zgro ma dzi ły się dzie ci przy by łe
z ca łej Pol ski na wspól nej ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Uwiel bie nie i dzięk czy nie nie przy go to wa li człon -
ko wie te go Ru chu z na szej pa ra fii.
1-3.05 – ks. Pa weł wraz z mło dzie żą prze mie rzał pięk ne
ka szub skie te re ny pod czas ma jów ki ro we ro wej. 
2.05 – za mon to wa ne zo sta ły dwa no we kon fe sjo na ły.
11.05 – na sza mło dzież na Uro czy stość Ze sła nia Du cha
Świę te go przy go to wa ła pan to mi mę za ty tu ło wa ną „Uwol -
nił mnie” i przed sta wi ła ją w nie dzie lę pod czas Mszy św.
o godz. 9.30 i 20.00.
18.05 – ucznio wie II klas szkół pod sta wo wych przy stą pi -
li po raz pierw szy do Ko mu nii św.
25.05-2.06 – pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej
30.05 – pod czas Mszy św. o godz. 18.00 wier ni przy ję li
Akt Oso bi ste go Za wie rze nia się Naj święt sze mu Ser cu Je -
zu so we mu.
1.06 – w prezbiterium stanęły nowe sedilla.
7.06 – wyjazd młodzieży z ks. Pawłem do Lednicy.

S³owo od ksiêdza Proboszcza

Dro dzy Pa ra fia nie!

Po zdra wiam już pra wie wa ka cyj nie. Po go da spra -
wia, że wszy scy my śli my już o urlo pach i od po -
czyn ku. Za nim jed nak to na stą pi cze ka ją nas waż -
ne pa ra fial ne wy da rze nia zwią za ne z od pu stem
ku czci na sze go pa tro na Św. Bra ta Al ber ta. Ser -
decz nie za pra szam we wto rek 17 czerw ca
o godz. 18.00 na wspól ną mo dli twę. Ma my Bo gu
za co dzię ko wać. W naj now szym nu me rze Gło su
Bra ta zna leźć moż na wie le re la cji z na szej pa ra -
fial nej dzia łal no ści. Jak rów nież bo ga ty ma te riał
fo to gra ficz ny.

Z mo dli twą i uśmie chem 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z radością zawiadamiamy, że ks. diakon 

Jarosław Lisica

w sobotę 21 czerwca 2008 r. o godz. 11.00

w Bazylice Mariackiej w Gdańsku otrzyma święcenia

kapłańskie z rąk J.E.Ks. Abp. Leszka Sławoja Głódzia.

PRYMICYJNĄ OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ

będzie sprawował w naszej parafii

w poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. o godz. 18.00

W Jego imieniu serdecznie zapraszamy.
Ks. Proboszcz i redakcja
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Ingres arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI 

26 kwiet nia 2008 r. o go dzi nie 12.00 ar cy bi skup Sła woj Le -
szek Głódź po przez in gres do Ar chi ka te dry Oliw skiej ob jął
ka no nicz nie urząd Me tro po li ty Gdań skie go. No we go Me -
tro po li tę przy wi ta li: bi skup po moc ni czy Ar chi die ce zji Gdań -
skiej Ry szard Ka sy na, ka pi tu ła ka te dral na gre mial na oraz
pro boszcz Ar chi ka te dry, ks. prał. dr Zbi gniew Zie liń ski oraz
zgro ma dzeni ar chi die ce zjanie i dostojni go ście.

Po wej ściu do Ar chi ka te dry ksiądz ar cy bi skup Sła -
woj Le szek uczcił Naj święt szy Sa kra ment i mo dlił się
przy re li kwiach Świę te go Woj cie cha. Po od czy ta niu bul li pa -
pie ża Be ne dyk ta XVI przez bi sku pa Ry szar da, Nun cjusz
Apo stol ski prze ka zał bul lę no we mu Me tro po li cie. Na stęp -
nie pro to kół z ob ję cia rzą dów przez ar cy bi sku pa Głó dzia
pod pi sa li człon ko wie Ko le gium Kon sul to rów Ar chi die ce zji
Gdań skiej. Po przez Nun cju sza ar cy bi skup Ta de usz Go cłow -
ski prze ka zał no we mu Me tro po li cie pa sto rał. Ar cy bi skup
Sła woj Le szek zo stał wpro wa dzo ny przez Nun cju sza
na swo ją no wą ka te drę – tron bi sku pi – z któ re go bę dzie od -
tąd na uczał. Ho ma gium – hołd na znak czci i po słu szeń stwa
– zło ży li no we mu Me tro po li cie bi skup Ry szard Ka sy na, ks.
in fu łat dr Wie sław Lau er, ks. pra łat dr Sta ni sław Zię ba,
Kanc lerz Ku rii Me tro po li tal nej Gdań skiej, przed sta wi cie le
Ka pi tuł: ar chi ka te dral nej, wrzesz czań skiej, gdyń skiej i wej -
he row skiej, przed sta wi cie le ży cia kon se kro wa ne go, władz
sa mo rzą do wych, służb mun du ro wych, świa ta na uki, świa ta
pra cy, Ka szu bów, ro dzin oraz kle ry cy Gdań skie go Se mi na -
rium Du chow ne go. Ho ma gium ozna cza rów nież, że wszy -
scy ar chi die ce zja nie są wo bec no we go Me tro po li ty szcze -
rzy i otwar ci na współ pra cę. 

Podczas uroczystej Eucharystii nowy metropolita
gdański w wygłoszonej homilii powiedział:

...„Przychodzę do was w Imię Pańskie w duchu
zaufania, że mnie przyjmiecie, że mi zaufacie, otoczycie
swoją modlitwą, zrozumiecie, otworzycie swoje serca
na posłanie nadziei. Bo biskup ma być świadkiem i sługą
nadziei.” 

...„Mi li to pro Chri sto – wal czę dla Chry stu sa. Ta kie
sło wa ob ra łem za mo je bi sku pie za wo ła nie. Prze ży wa łem ra -
dość otwie ra nia żoł nier skich serc na Chry stu sa, od rzu ca ne -
go i ru go wa ne go z prze strze ni woj ska w la tach znie wo le nia.” 

...„I za pra szam was, Bra cia i Sio stry, moi no wi die -
ce zja nie, do wspól nej dro gi dro ga mi Ko ścio ła i wie rzą ce go
Na ro du. Dro gi z Chry stu sem i za Chry stu sem.” 

...„Dro gą mej bi sku piej po słu gi Ko ścio ło wi Gdań -
skie mu pra gnę iść wpa trzo ny w Do bre go Pa ste rza, któ ry
zna owce i one Go zna ją. Chcę po ka zy wać świa tu Je go ob li -
cze, któ re jest ob li czem Oj ca, od sła niać ta jem ni cę Bo że go
Mi ło sier dzia, uczyć du cha mo dli twy, oży wiać re li gij ną wraż -
li wość i escha to lo gicz ną na dzie ję, któ ra ocze ku je bo gac twa
Bo żej chwa ły.”

...„Służ my jak umie my naj le piej ży ciu sa kra men tal -
ne mu Ko ścio ła. Roz pa laj my po śród po wie rzo nych nam
wspól not du cha mo dli twy. Świa tu po trzeb ne jest tchnie nie
świę to ści. Tak czę sto bo wiem od niej ucie ka i jej nie do -
strze ga. Ko ściół po trze bu je wa szej – Bra cia Ka pła ni – świę -
to ści, otwar to ści, od po wie dzial no ści, au ten ty zmu, ka płań -
skie go du cha, któ re go wzór czer pie cie od Chry stu sa spo -
tka ne go w wie czer ni ku Wiel kie go Czwart ku. Da rem ta kie -
go du cha jest mi łość po śród ka płań skiej wspól no ty, któ ra
jest czy tel nym zna kiem obec no ści Chry stu sa w Ko ście le
i w na szym ży ciu. Nie ście lu dziom świa tło Zmar twych wsta -
łe go Pa na! Nie śmy świa tu mi łość ukrzy żo wa ną, mi łość
zmar twych wsta łą i mi łość mi ło sier ną. Mi łość mi ło sier ną
wo bec grzesz nych, sła bych i szu ka ją cych Bo ga wraz z ca łą
rze szą ka te che tów i ka te che tek. Prze cież je ste śmy siew ca -
mi Bo że go ziar na i niech to ziar no pa da w tę zie mię i ob -
umie ra i wy da je plon.” 

...„Do brze znam Eu ro pę, spę dzi łem w niej po nad 16
lat swe go ży cia, z cze go 14 lat w służ bie Sto li cy Apo stol -
skiej. Po zna łem jej wiel kość, ale tak że i ma łość: pu ste ko -
ścio ły, usta wo daw stwo, któ re za nic ma przy ro dzo ne pra wa
Bo ga i świę tość ludz kie go ży cia. Pro ble mem na sze go cza su
jest nie obec ność na sze go kra ju w Eu ro pie – wpro wa dzał
nas do niej św. Woj ciech przed ty sią cem lat, po twier dza ła
na szą w niej obec ność i „So li dar ność”, któ ra zbu rzy ła ber liń -
ski mur i Jan Pa weł II. Pro ble mem jest jej kształt du cho wy
i mo ral ny, któ ry ma wpływ na lu dzi, tak że na na szych ro da -
ków, któ rzy tam szu ka ją pra cy. Te re la cje Pol ska – Eu ro pa
po win ni śmy ja ko Ko ściół dia gno zo wać, przed tym, co złe
ostrze gać, mo dlić się o tchnie nie Du cha, o oży wie nie wia ry,
o po wrót Eu ro py do swych ko rze ni, do cie rać szcze gól nie
do lu dzi mło dych.”

...„Ko ściół Gdań ski, na swych po wo jen nych dro -
gach, sca lał ze so bą i łą czył róż ne wąt ki i tra dy cje, i te lo kal -
ne, i te któ re przy no si li tu lu dzie i ka pła ni, przy by sze z roz -
ma itych stron, tak że ci z Wi leńsz czy zny i z Kre sów po łu -
dnio wo -wschod nich. Przy nie śli ze so bą ła ska mi sły ną ce wi -
ze run ki Mat ki Bo żej z Ostrej Bra my, Sta ni sła wo wa, Lwo wa,
Trem bow li, ota cza ne dziś czcią w świą ty niach gdań skich.
Trwa ją te kre so we war to ści w tra dy cji Ko ścio ła Gdań skie -
go, trwa pa mięć o ka pła nach, któ rzy tu przy cho dzi li. Przy -
po mi nam jed ne go z nich, ka pła na wi leń skie go, ks. Paw ła
Ma tu le wi cza, wie lo let nie go pro bosz cza w So po cie. Bo i ja
je stem stam tąd, od wi leń skiej stro ny, od tam tej zie mi, któ -
rej pa tro nu je Mat ka Mi ło sier dzia co w Ostrej świę ci Bra -
mie, zie mi po przez któ rą prze szła apo stoł ka Bo że go Mi ło -
sier dzia świę ta sio stra Fau sty na Ko wal ska, i ten któ re go
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI 
spo tka łem w swych se mi na ryj nych la tach, jej spo wied nik,
któ ry zo sta nie wy nie sio ny na oł ta rze ja ko bło go sła wio ny we
wrze śniu, Słu ga Bo ży ks. Mi chał So poć ko. Pew nie bę dzie
mi ła twiej – ukształ to wa ne mu w tam tej zie mi wie lu na cji,
kul tur, wy znań i re li gii – po zna wać te sło je róż nych tra dy cji,
któ re two rzą dzi siej sze ob li cze Ko ścio ła Gdań skie go. 

Bę dę szedł do bra ci Ka szu bów, co tu trwa ją w przy -
jaź ni z Bo giem, co po wta rza ją: My je ste śmy z Bo giem, bo -
ga ci wła sną kul tu rą, tra dy cją, mo dli twą w oj czy stym ję zy ku.
Mia łem szczę ście po znać te go, któ re go tu na zy wa li „kró lem
Ka szub” śp. ks. pra ła ta Hi la re go Ja sta ka, ka pła na męż ne go,
któ ry tak moc ny ślad zo sta wił w dzie jach tej zie mi, tak że
w jej zma ga niach o wol ność. Uczył ksiądz Hi la ry lu dzi tej
zie mi sza cun ku i mi ło ści do oj czy zny, któ ra jest wiel kim da -
rem Bo ga. Bo oj czy zna do świad czo na, prze ży ta, prze mo dlo -
na, jest do mem zbu do wa nym na ska le, war to ścią, któ ra for -
mu je i sca la.

Ko ściół Gdań ski uwraż li wio ny jest na pro ble my lu -
dzi mo rza i lu dzi pra cy – stocz niow ców, por tow ców. Na ich
aspekt eko no micz ny i aspekt mo ral ny. Ma świa do mość za -
cią gnię te go wo bec nich spo łecz ne go dłu gu. Ma świa do -
mość krzyw dy wy rzą dzo nej, po przez trak to wa nie tych lu dzi
pra cy wia ry i na dziei, ja ko wiel kiej ma sy upa dło ścio wej. Bę -
dę z Wa mi, bo Pol ska wie, co Wam za wdzię cza!

Tak, jak bę dę ze wszyst ki mi śro do wi ska mi spo łecz -
ny mi, za wo do wy mi, ludź mi na uki, kul tu ry, sztu ki, po li ty ki,
sa mo rzą dów, in sty tu cji słu żą cych do bru wspól ne mu – służ -
bą zdro wia, na uczy cie la mi, tak że z ty mi, któ rzy ży wią i bro -
nią – rol ni ka mi. I z Wa mi więź nio wie. Je ste ście ska za ni, ale
nie po tę pie ni, i nie za po mnia ni.”

...„W tej go dzi nie, kie dy roz po czy nam swą bi sku pią
dro gę w na szej ar chi die ce zji, przy wo łu ję Mat kę Pa na, któ rą
Ko ściół na zy wa – Ma ter spei et spes no stra, i świę te go Woj -
cie cha Bi sku pa Mę czen ni ka, i bło go sła wio nych po mor -
skich mę czen ni ków z cza sów II woj ny świa to wej, pro sząc
o umac nia nie mo jej po słu gi na dziei. 

W du chu wia ry, w du chu mi ło ści, po wta rzam sło wa
psal mi sty: «Choć bym cho dził ciem ną do li ną, zła się nie
ulęk nę, bo Ty je steś ze mną». To bie, Pa nie, za ufa łem. 
Amen.”

Życiorys Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

– Sła woj Le szek Głódź uro dził się 13 sierp nia 1945 ro ku
w Bo brów ce (arch. bia ło stoc ka). 
– W 1964 ro ku roz po czął stu dia w Bia ło stoc kim Se mi na -
rium Du chow nym, skąd w trze cim ro ku na uki po wo ła no go
na peł ne dwa la ta do woj ska. 
– Świę ce nia ka płań skie otrzy mał 14 czerw ca 1970 ro ku
z rąk bp. Hen ry ka Gul bi no wi cza.
– Po świę ce niach pra co wał dusz pa ster sko w Szu dzia ło wie
na Bia ło stoc czyź nie i w Pa ry żu wśród Po lo nii. Stu dia ka no -
nicz ne od był w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim. Dok -
to ry zo wał się w Rzy mie w za kre sie pra wa ka no nicz ne go Ka -
to lic kich Ko ścio łów Wschod nich.
– W 1981 ro ku był ka pe la nem „So li dar no ści” Re gio nu Bia ły -
stok.
– Od wrze śnia 1981 ro ku roz po czął pra cę w Wa ty ka nie,
w Kon gre ga cji ds. Ko ścio łów Wschod nich, gdzie pro wa dził

sek cję Ko ścio ła ob rząd ku bi zan tyj sko -ukra iń skie go oraz
sek cję Ko ścio ła na Bia ło ru si ob rząd ku bi zan tyj sko -ru teń -
skie go.
– 8 wrze śnia 1984 ro ku otrzy mał god ność Pra ła ta Je go Świą -
to bli wo ści.
– 21 stycz nia 1991 ro ku wraz z usta no wie niem Or dy na ria tu
Po lo we go w Pol sce zo stał mia no wa ny przez Oj ca Świę te go
Bi sku pem Po lo wym Woj ska Pol skie go.
– 23 lu te go 1991 ro ku w Ja sno gór skiej Ba zy li ce przy jął świę -
ce nia bi sku pie, a dzień póź niej od był z ce re mo nia łem woj -
sko wym uro czy sty in gres do Ka te dry Po lo wej Woj ska Pol -
skie go.
– 18 kwiet nia 1991 ro ku otrzy mał z rąk Pre zy den ta RP no -
mi na cję na sto pień ge ne ra ła bry ga dy Woj ska Pol skie go,
a 11 li sto pa da 1993 ro ku na sto pień ge ne ra ła dy wi zji.
W uzna niu za sług na po lu dusz pa ster stwa woj sko we go Pre -
zy dent RP, Lech Wa łę sa, w dniu 22 grud nia 1995 ro ku nadał
mu Krzyż Ofi cer ski Po lo nia Re sti tu ta.
– W 1994 ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II po wo łał go do gro -
na kon sul to rów Kon gre ga cji ds. Ka to lic kich Ko ścio łów
Wschod nich.
– Po sta no wie niem Pre zy den ta RP z dnia 2 li sto pa da 1998 r.
zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski za wy bit ne za słu gi w służ bie dusz -
pa ster skiej w Woj sku Pol skim oraz za dzia łal ność spo łecz -
ną.
– W dniu 21 mar ca 2002 ro ku na Ze bra niu Ple nar nym Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski zo stał Prze wod ni czą cym Ze spo -
łu Bi sku pów ds. Dusz pa ster skiej Tro ski o Ra dio Ma ry ja.
– 320 Ze bra nie Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski na Ja snej Gó -
rze w dniu 28 li sto pa da 2002 ro ku po wo ła ło go do Ra dy Sta -
łej Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski.
– 17 lip ca 2004 ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II – w uzna niu
pra cy i do ko nań – pod niósł go do god no ści Ar cy bi sku pa „ad
per so nam”.
– Dnia 26 sierp nia Je go Świą to bli wość Jan Pa weł II mia no -
wał Księ dza Ar cy bi sku pa „ad per so nam” or dy na riu szem
Die ce zji War szaw sko -Pra skiej. Rzą dy w Die ce zji ob jął pod -
czas uro czy ste go in gre su dnia 2 paź dzier ni ka 2004 r. 

Zespół redakcyjny
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Tej wio sny wspól no ta bra ci KSM „Sem per Fi dr lis”
uczest ni czy ła w czte rech waż nych dla Ar chi die ce zji Gdań -
skiej wy da rze niach: na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej na Kal -
wa rii Wej he row skiej, Mszy św. z oka zji 25–le cia sa kry bi -
sku piej ks. abp. Ta de usza Go cłow skie go, in gre su no we go
Me tro po li ty Gdań skie go ks. abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia
oraz w pie szej piel grzym ce na uro czy sto ści od pu sto we
do sank tu arium św. Woj cie cha w Świę tym Woj cie ch

Wej he ro wo
Na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej w Kal wa rii Wej he -

row skiej we szły już na sta łe do ka len da rza piel grzym ko we -
go KSM „Sem per Fi de lis”. Od by wa ją się one za wsze w so -
bo tę po prze dza ją cą Nie dzie lę Pal mo wą. Te go rocz ne mu na -
bo żeń stwu, już osiem na ste mu, prze wod ni czył ks. pra łat Zbi -
gniew Zie liń ski, od nie daw na ar chi die ce zjal ny dusz pa sterz
KSM. Du cho wym opie ku nem po nad 50-cio oso bo wej gru py
piel grzy mów z na szej pa ra fii był ks. dia kon Ja ro sław Li si ca.
Punk tem star to wym piel grzym ki jest za wsze ko ściół p. w.
św. An ny – sank tu arium Mat ki Bo żej Wej he row skiej. Stąd
piel grzy mi wy ru sza ją na Kal wa rię nio sąc na ra mio nach
Krzyż – sym bol Mę ki Pań skiej. Kal wa ria Wej he row ska
to 26 ka pli czek ufun do wa nych przez Ja ku ba Wej he ra, z te -
go 14 ka pli czek sta no wią sta cje Dro gi Krzy żo wej. Bu do wę
Kal wa rii roz po czę to w 1649 r., a za koń czo no w 1666 r. Ak tu -
al nie koń czą się pra ce re no wa cyj ne we wnę trzach ka pli -
czek. Od stro ny ze wnętrz nej wszyst kie ka plicz ki są już od -
no wio ne. Na ścia nie Ko ścio ła Ukrzy żo wa nia (XII sta cja Dro -
gi Krzy żo wej) umiesz czo na jest ta bli ca przy po mi na ją ca, że
„W czerw cu 1953 r. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II (ja ko ks. Ka -
rol Woj ty ła mo dlił się na kal wa ryj skich dróż kach Ka szub -
skiej Je ro zo li my z gru pą kra kow skich stu den tów”. W in -
skryp cji za war ta jest rów nież proś ba Oj ca Świę te go:
„Wszyst kich, któ rzy tu taj przy by wać bę dą, pro szę, by mo -
dli li się za jed ne go z kal wa ryj skich piel grzy mów..... Pro szę,
aby ście się za mnie tu mo dli li, za ży cia mo je go i po śmier -
ci”. Sło wa tej proś by wy po wie dzia ne zo sta ły na Kal wa rii Ze -

brzy dow skiej. Na le ży ufać, że w tym na bo żeń stwie przy go -
to wu ją cym nas do prze ży wa nia wy da rzeń Wiel kie go Ty go -
dnia i Nie dzie li Zmar twych wsta nia Pań skie go za wie ra ły się
mo dli twy o ja kie pro sił Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II.

Ar chi ka te dra oliw ska
Dla wspól no ty KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji

Gdań skiej po wo dem szcze gól nych prze żyć by ły uro czy sto -
ści dzięk czy nie nia za 25 lat po słu gi bi sku piej Me tro po li ty
Gdań skie go Ta de usza Go cłow skie go, ja kie od by ły się 19
kwiet nia w ba zy li ce ar chi ka te dral nej w Gdań sku Oli wie.
Spra wo wa na Eu cha ry stia by ła rów nież ostat nią ja kiej prze -
wod ni czył ks. abp w ro li me tro po li ty gdań skie go. W uro czy -
sto ści tej uczest ni czy li, oprócz licz nie re pre zen to wa nych
przed sta wi cie li władz pań stwo wych i lo kal nych, zrze szeń
i or ga ni za cji, bra cia z KSM „Sem per Fi de lis”. Wspól no ta
KSM ma szcze gól ne po wo dy, aby włą czyć się w tą dzięk -
czyn ną mo dli twę. To wła śnie ks. ar cy bi skup w po cząt kach
swo jej bi sku piej po słu gi po wo łał Ko ściel ną Służ bę Po rząd -
ko wą, prze kształ co ną póź niej w Ko ściel ną Służ bę Męż -
czyzn. O za da niach ja kie wy ko ny wa ła Służ ba pi sa no już wie -
lo krot nie w Gło sie Bra ta z róż nych oka zji. Ks. abp, wraz
z ka pła na mi – opie ku na mi grup pa ra fial nych i mo de ra to ra -
mi dba li o jed ność i trwa łość wspól no ty, dzię ki cze mu ist nie -
je ona, ja ko je dy na w Pol sce, już 21 lat i da lej wier nie słu ży
Ko ścio ło wi. To ks. abp na do rocz nych spo tka niach ar chi die -
ce zjal nych z człon ka mi KSM wie lo krot nie mó wił o zna cze -
niu apo stol stwa świec kie go ja kie re ali zu ją bra cia KSM
w swo ich ro dzi nach, w śro do wi skach w któ rych prze by wa -
ją i w pa ra fiach. Ks. abp z du żym wzru sze niem dzię ko wał
zgro ma dzo nym, w tym wspól no cie KSM, za przy by cie
na Je go ju bi le usz. Wy ra ził przy tym na dzie ję na dal szą służ -
bę dusz pa ster ską w ar chi die ce zji, co bra ciom KSM da je na -
dzie ję, że jesz cze nie że gna się ze wspól no tą. O za słu gach
ks. abp. dla Ko ścio ła Gdań skie go mó wił w ho mi lii ks. bp
Ber nard Szla ga, or dy na riusz pel piń ski. „Pra gnie my prze żyć
ten dzień w du chu wdzięcz no ści za bar dzo oso bi ste dzie ła
księ dza ar cy bi sku pa. Ja ko ka pła na, pe da go ga wia ry....” mó -
wił ks. bp Szla ga.

Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej ks. abpa T. Gocłowskiego

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej



Ty dzień póź niej, 26. kwiet nia, Ar chi die ce zja Gdań ska prze -
ży wa ła na stęp ną uro czy stość – in gres no we go me tro po li ty
ks. abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia. Re la cję z te go wy da rze -
nia, nie zwy kle waż ne go dla gdań skie go Ko ścio ła oraz naj -
istot niej sze frag men ty wy gło szo nej przez ks. me tro po li tę
ho mi lii, zo sta ły za miesz czo ne w ar ty ku le re dak cyj nym ni -
niej sze go Gło su Bra ta.

Świę ty Woj ciech
Już po raz XIX wspól no ta KSM „Sem per Fi de lis”

Ar chi die ce zji Gdań skiej uczest ni czy ła w pie szej piel grzym -
ce do Świę te go Woj cie cha, by tam wziąć udział w uro czy sto -
ściach od pu sto wych ku czci św. Woj cie cha. Jak w po przed -
nich la tach, piel grzy mów na tra sę wy pro wa dził ks. abp Ta -
de usz Go cłow ski, na to miast piel grzym ce prze wod ni czył ks.
pra łat Zbi gniew Zie liń ski, ar chi die ce zjal ny dusz pa sterz
KSM. Mszy św. prze wo ni czył Me tro po li ta Gdań ski ks. abp
Sła woj Le szek Głódź. Kon ce le bran sa mi by li: ks. abp Ta dusz
Go cłow ski oraz księ ża bi sku pi An to ni Dłu gosz i Ry szard

Ka sy na. W Mszy św. mo dlo no się w in ten cji ca łej Ar chi die -
ce zji Gdań skiej i obec nych na uro czy sto ści piel grzy mów.
Ho mi lię wy gło sił ks. bp An to ni Dłu gosz. Ks. bp mó wił
o współ cze snej Eu ro pie, któ ra od da la się od Bo ga. Stad ko -
niecz ność ewan ge li za cji w sze ro kim ro zu mie niu. Na wią zał
do mi sji św. Woj cie cha i je go mę czeń skiej śmier ci. W kon -
tek ście ewan ge licz nej przy po wie ści o ziar nie, któ re mu si
ob umrzeć, aby wy dać plon, śmierć św. Woj cie cha wy da ła
plon ob fi ty. Na za koń cze nie Eu cha ry stii ks. abp Sła woj
Głódź po dzię ko wał ka pła nom i piel grzy mom za obec ność.
O KSM „Sem per Fi de lis” po wie dział: „Bez was nie by ło by
tej uro czy sto ści”. Mó wił rów nież, że po trze ba nam świad -
ków wia ry, w ro dzi nie, w szko le, w ży ciu spo łecz nym. Mó -
wił o współ cze snych mę czen ni kach, któ rzy czę sto od da ją
ży cie za Chry stu sa. Sta ty stycz nie, każ de go dnia jed na oso -
ba po no si śmierć mę czeń ską za wia rę. W więk szo ści są to
mi sjo na rze.

Tekst i zdję cia:
Sta ni sław Ma zu rek

Ks. abp Leszek Sławoj Głódź przed archikatedrą oliwską
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Poczet sztandarowy KSM naszej parafii w drodze do Świętego Wojciecha

Pielgrzymka do Świętego Wojciecha

Pielgrzymi niosący relikwie Świętego Wojciecha

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Dzieñ Dziêkczynienia
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

1. czerw ca 2008 ro ku ob cho dzi li śmy po raz pierw szy Dzień
Dzięk czy nie nia. Czerw co wy ter min Dnia Dzięk czy nie nia
(pierw sza nie dzie la czerw ca) ma wy ra żać na szą wdzięcz -
ność i pa mięć o Ja nie Paw le II, któ re go piel grzym ki do oj -
czy zny roz po czy na ły się z po cząt kiem tego miesiąca. 

Ini cja to rem usta no wie nia po wo ła nia Dnia Dzięk -
czy nie nia, a tak że bu do wy Cen trum Opatrz no ści Bo żej jest
me tro po li ta war szaw ski ks. abp Ka zi mierz Nycz. Cen trum,
to no wo cze sna in sty tu cja kul tu ry, w ob rę bie któ rej wzno -
szo na jest Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej, zaj mo wać się bę -
dzie uka zy wa niem wspól nej hi sto rii i tra dy cji Ko ścio ła ka to -
lic kie go oraz Na ro du Pol skie go, wal ki o wol ność i nie pod le -
głość, bę dzie rów nież wspie rać ini cja ty wy spo łecz ne oraz
pro wa dzić dzia łal ność cha ry ta tyw ną w wy mia rze lo kal nym
i ogól no pol skim. 

Cen trum ja ko miej sce edu ka cji hi sto rycz no -pa trio -
tycz nej po wo ła ło Ra dę Pa tro nów, do uczest nic twa w któ rej
za pro szo no wie le wy bit nych po sta ci, two rzą cych na szą
współ cze sną hi sto rię. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał ks. Jó -
zef kar dy nał Glemp. Człon ka mi ra dy zo sta li: ks. Fran ci szek
kar dy nał Ma char ski, ks. abp gdań ski Ta de usz Go cłow ski,
Krzysz tof Za nus si, wy bit ny pol ski sce na rzy sta i re ży ser fil -
mo wy, Hen ryk Mi ko łaj Gó rec ki, ce nio ny pol ski kom po zy -
tor, twór ca re pre zen ta cyj nej Scon tri, Ry szard Ka czo row ski,
ostat ni pre zy dent RP na uchodź stwie, Lech Wa łę sa, by ły
pre zy dent RP, Ta de usz Ma zo wiec ki, pierw szy pre -
mier III RP, prof. Wie sław Chrza now ski, mar sza łek Sej -
mu I ka den cji, prof. An drzej Stel ma chow ski, mar sza łek Se -
na tu I ka den cji. Pierw sze po sie dze nie Ra dy Pa tro nów od by -
ło się 1 czerw ca w re zy den cji ar cy bi sku pów war szaw skich
w ce lu ukon sty tu owa nia się Ra dy.

Idea bu do wy Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej się ga cza -
sów pa no wa nia kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go.
Po uchwa le niu Kon sty tu cji 3 Ma ja przez Sejm Czte ro let ni,
par la men ta rzy ści i król pod ję li 5 ma ja 1791 r. dzięk czyn ne
zo bo wią za nie o wznie sie niu ko ścio ła „ex vo to (z wo li)
wszyst kich sta nów... naj wyż szej Opatrz no ści po świę co ny”.
Bieg hi sto rii po krzy żo wał jed nak te pla ny. Po od zy ska niu
nie pod le gło ści Sejm Usta wo daw czy od ro dzo nej Rze czy po -
spo li tej 17 mar ca 1921 r. pod jął po now nie uchwa łę o bu do -
wie świą ty ni. Jed nak trud no ści eko no micz ne nie po zwo li ły
mło de mu pań stwu na tak du ży wy da tek. Do pie ro Ko mi tet
Pa mię ci Mar szał ka Pił sud skie go, za wią za ny po je go śmier -
ci pod prze wod nic twem pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go,
po sta no wił zre ali zo wać to dzie ło. Osta tecz nie ter min bu do -
wy wy zna czo no na tra gicz ny dla Pol ski rok 1939. Woj na i la -
ta ko mu ni zmu nie za tar ły pa mię ci o pod ję tych zo bo wią za -
niach. Wier ni kie ro wa li przy po mnie nia do pry ma sa Au gu sta
Hlon da, jak i póź niej do kard. Ste fa na Wy szyń skie go. Sprzy -
ja ją ce wa run ki na de szły po prze ło mie 1989 r., kie dy Pol ska
po now nie od zy ska ła wol ność. Ideę bu do wy na no wo oży wił
w koń cu lat 90. XX wie ku pry mas Pol ski kard. Jó zef Glemp.
Rów nież Sejm w 1998 r. zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów
przy jął uchwa łę w spra wie bu do wy Świą ty ni Opatrz no ści
Bo żej. Par la ment przy znał w niej, iż „Sejm III Rze czy po spo -
li tej uwa ża, że ślu by zło żo ne przed dwu stu la ty na ród po wi -

nien wy peł nić”, a świą ty nia bę dzie „wo tum na ro du za Kon -
sty tu cję 3 ma ja, od zy ska nie wol no ści w 1989 r., 20 lat pon ty -
fi ka tu Ja na Paw ła II oraz 2000 lat chrze ści jań stwa”. 

To wspa nia łe, że po dwu stu prze szło la tach naród
może wresz cie do trzy my wać da ne go sło wa i zgod nie z wia -
rą Oj ców re ali zo wać przy rze czo ne zo bo wią za nie. W 1918 ro -
ku po 123 la tach zaborów, po wojnach światowych i okresie
niewoli komunistycznej od zy ska li śmy nie za wi słość pań -
stwo wą i w tym ro ku, 11 listopada bę dzie my ob cho dzić 90.
rocz ni cę Odrodzenia Niepodległości Państwa Polskiego. 

2 ma ja 2004 r., ksiądz kar dy nał Jó zef Glemp, Pry -
mas Pol ski, pod czas uro czy stej Mszy św. z udzia łem naj -
wyż szych do stoj ni ków Ko ścio ła i władz świec kich w miej -
scu prze zna czo nym na bu do wę Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej
po wie dział: Mu si my więc te raz, ja ko wol ny na ród, zbu do -
wać Świą ty nię Opatrz no ści Bo żej, da jąc tym sa mym wy raz
wdzięcz no ści Bo gu.

Cen tral nym punk tem ob cho dów Dnia Dzięk czy nie -
nia, 1 czerw ca 2008 r. by ła uro czy sta Eu cha ry stia, spra wo -
wa na na Po lach Wi la now skich w War sza wie, przy bu du ją cej
się Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej. Prze wod ni czył jej Je go Emi -
nen cja ks. Jó zef kar dy nał Glemp, a Mszę św. kon ce le bro wał
me tro po li ta war szaw ski, ks. abp Ka zi mierz Nycz.

Tuż po ho mi lii, po raz pierw szy w hi sto rii, zo stał od -
mó wio ny „Akt Dzięk czy nie nia Pol ski”, bę dą cy po dzię ko wa -
niem Bo gu za „wszyst kie zna ki Je go tro ski o nas i o na szą
Oj czy znę – Pol skę”. 

„Akt Dzięk czy nie nia Pol ski” 
„Bo że w Trój cy je dy ny, pe łen ma je sta tu i mi ło sier dzia,
Opatrz no ści na sza, wiel bi my Cie bie i dzię ku je my za wszyst -
kie zna ki Two jej tro ski o nas i o na szą Oj czy znę – Pol skę. 
Wo ła my wszy scy: – Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

Bo że, któ ry stwo rzy łeś świat i czło wie ka i wszyst ko
co nas ota cza, a gdy na de szła peł nia cza sów po sła łeś Sy -
na Twe go, aby nas zba wić. 
– Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

Bo że, któ ry już po nad ty sią ca lat, od chrztu chro -
nisz Pol skę i pro wa dzisz Opatrz no ścią Two ją, aby trwa ła mi -

Makieta Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
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mo nie przy ja ciół i wła snych sła bo ści, a przez Je zu sa Chry -
stu sa da łeś nam Ma ry ję, ja ko mat kę i Kró lo wą. 
– Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

Bo że, któ ry przez wie ki nie po zwo li łeś ni gdy znisz -
czyć na szej wia ry, na dziei i mi ło ści oraz pol sko ści, a po po -
nad stu la tach wy rwa łeś nas spod za bo rów, wy zwo li łeś
od oku pan tów i w ro ku 1989 wy pro wa dzi łeś ku wol no ści. 
– Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

Bo że, któ ry da łeś nam przez wie ki pol skich świę -
tych i bo ha te rów, aby nas umac nia li i wska zy wa li dro gę,
a w ostat nim pół wie czu po sta wi łeś na na szej pol skiej dro dze
Pry ma sa Ty siąc le cia i Pa pie ża Po la ka Ja na Paw ła II, aby
speł ni li za mia ry Two jej Opatrz no ści wo bec Pol ski i na ro -
dów sło wiań skich. 
– Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

Bo że, za Two ją Mi łość, za wol ność Pol ski, za każ dy
dzień, za każ de do bro, za na szych naj bliż szych, za każ de go
czło wie ka, za każ dy uśmiech, za każ dy trud i cier pie nie pro -
wa dzą ce do Cie bie, za to że Je steś. 
– Dzię ku ję Ci Bo że, Opatrz no ści na sza 

To bie Bo że Oj cze, Sy nu i Du chu świę ty, Opatrz no -
ści na sza, za wie rza my sie bie sa mych i na szą Oj czy znę. Któ -
ry ży jesz i kró lu jesz na wie ki wie ków. Amen.”

W Sło wie na I Dzień Dzięk czy nie nia ks. abp Ka zi -
mierz Nycz po wie dział mię dzy in ny mi:

Dzię ku ję, że je ste ście! 
„Dzię ku ję” to sło wo nie zwy kłe, o któ rym w co -

dzien nym za bie ga niu czę sto za po mi na my. Kon cen tru je my
się na tym co prze szka dza, co nie wy szło, nie zaś na tym co
do bre i po zy tyw ne. Sło wo „dzię ku ję” to klucz do otwie ra nia
ludz kie go ser ca i mno że nia do bra w dru gim czło wie ku.
Dzień Dzięk czy nie nia to czas, kie dy moż na się na chwi lę za -
trzy mać i po pa trzeć na świat, któ ry nas ota cza, na je go pięk -
no, lu dzi, przy ro dę i po dzię ko wać tym, któ rzy nio są nam do -
bro i uśmiech. 

Dla te go dziś chciał bym po wie dzieć – dzię ku ję że je -
ste ście, że trwa cie w Pol skim Ko ście le, wspie ra cie go i mo -
dli cie się. Dzię ku ję za to, że pol skie ro dzi ny przez ty le wie -
ków, wbrew nie do stat kom i tru dom pie lę gno wa ły wia rę, wy -
cho wy wa ły po ko le nia wie rzą cych i pa trio tycz nych oby wa te -
li. Dzię ku ję Wam ro dzi ce, dzię ku ję Wam dzie ci, wy je ste -
ście przy szło ścią Pol skie go Ko ścio ła. 

Dla te go po dzię kuj my dziś Opatrz no ści Bo żej,
za ten nie zwy kły dar wol no ści, za wszyst kich tych, któ rzy
od da li za nią ży cie i zdro wie. Niech Dzień Dzięk czy nie nia
sta nie się tak że na szym du cho wym wo tum wdzięcz no ści
za nie pod le głość i wol ność każ de go z nas. Niech bę dzie
trwa łym dzie łem bu do wa nym nie na pia sku, ale na ska le,
na nie prze mi ja ją cych fun da men tach mi ło ści i wdzięcz no ści.
Od kil ku lat na Po lach Wi la now skich po wsta je Świą ty nia
Opatrz no ści Bo żej, wo tum obie ca ne przez Pol ski Sejm Czte -
ro let ni w 1792 ro ku. W jej wnę trzu ma ją zna leźć się oł ta rze
i ka pli ce oraz miej sca ob ra zu ją ce naj waż niej sze mo men ty
na szej hi sto rii – chrzest Pol ski, obro nę Czę sto cho wy, po -
wsta nia na ro do we, cud nad Wi słą, mę czeń stwo i he ka tom -
bę oku pa cji, Ka tyń, po wsta nie war szaw skie. Ostat nia ka pli -

ca po świę co na bę dzie Ja no wi Paw ło wi II, Pry ma so wi Ty -
siąc le cia Kard. Ste fa no wi Wy szyń skie mu i „So li dar no ści”.
Pra gnie my, aby świą ty nia ta mo gła stać się Sank tu arium Pa -
mię ci Na ro do wej, wo tum Opatrz no ści Bo żej za dar wol no -
ści, ale tak że na szym wy ra zem pa mię ci i dzięk czy nie nia
za pol skich świę tych i mi lio ny pol skich bo ha te rów – zna -
nych i nie zna nych. W Cen trum Opatrz no ści Bo żej, w ob rę -
bie któ re go znaj du je się świą ty nia, po wsta nie tak że nie zwy -
kłe mu zeum Ja na Paw ła II i Pry ma sa Ty siąc le cia, a w pod -
zie miach kryp ta – Pan te on Wiel kich Po la ków. 

Dziś w ko ścio łach ca łej Pol ski od by wa się zbiór ka
na ta cę, któ ra prze zna czo na jest na bu do wę te go wła śnie
wo tum na szej wdzięcz no ści. Wie rzę, że ono po wsta nie, mi -
mo tru dów i prze ciw no ści, bo wie rzę, że Pol ska jest Bo gu
wdzięcz na. 

Dziś każ dy z nas ofia rą i mo dli twą mo że zło żyć
swój oso bi sty dar – swo ją ce gieł kę. Dla te go dzię ku ję za każ -
dą wa szą ofia rę, za wa szą mo dli twę. Dzię ku ję rów nież
wszyst kim ka pła nom, księ żom pro bosz czom za oka za ne
wspar cie i życz li wość.

opra co wa nie – Te re sa So wiń ska
za www.epi sko pat.pl

Aktualne zdjęcia z budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
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REFLEKSJE

Prze sła nie trze cie
DUCH OFIA RY

Wspo mnia ne do świad cze nie
łącz no ści z Bo giem pod czas mo -
dli twy da ło dzie ciom z Fa ti my
si łę do od kry cia war to ści po ku -
ty i umar twie nia. To wła śnie ten
aspekt du cho wo ści szcze gól nie
po ru sza piel grzy mów, któ rzy
po raz pierw szy przy by wa ją
do sank tu arium. Każ dy, kto
choć raz miał moż li wość przy -
być do Fa ti my, pa mię ta tzw.
„ścież kę po kut ną”. Obec nie łą -
czy ona no wą ba zy li kę z Ka pli cą
Ob ja wień. 

Za sta nów my się, ja kie
są źró dła i po cząt ki te go fe no -
me nu po kut ne go, dziś tak cha -
rak te ry stycz ne go dla Fa ti my.
W tym ce lu war to się gnąć do hi -
sto rii ob ja wień. 

Któ re goś dnia, pod czas
co mie sięcz nych ob ja wień Ma -
ryj nych, mat ka Łu cji cięż ko za -
cho ro wa ła. Wy da wa ło się
wszyst kim, że w prze cią gu kil ku
naj bliż szych dni umrze. W tym
cza sie cier pie nia Łu cji by ły spo tę go wa ne wie lo krot nie, nie
był to bo wiem tyl ko ból dziec ka, któ re boi się utra ty mat ki,
ale by ło to rów nież cier pie nie z ra cji te go, że wła sna ro dzi -
na wi ni ła ją za ta ki stan rze czy. Dla dzie się cio let niej dziew -
czyn ki wca le nie by ło to ła twe. Łu cja bo ry ka ła się z tym pro -
ble mem i moc no to prze ży wa ła. Z uczu ciem wiel kie go bó lu
z jed nej stro ny i z ogrom ną żar li wo ścią z dru giej, pro si ła
Ma ry ję o ła skę uzdro wie nia dla wła snej mat ki. W związ ku
z tym zło ży ła obiet ni cę, że przez 9 dni od pra wi no wen nę
dzięk czyn ną prze mie rza jąc pe wien dy stans na ko la nach.
Mat ka rze czy wi ście w krót kim cza sie po wró ci ła do sił i od -
zy ska ła zdro wie. Łu cja wraz ze z wszyst kim człon ka mi ro -
dzi ny, ra du jąc się tym fak tem, wy peł ni ła zło żo ną obiet ni cę.
Ta kie by ły po cząt ki tzw. „ścież ki po kut nej”. 

Ten zwy czaj po ko ny wa nia kil ku dzie się ciu me trów
na ko la nach z ró żań cem w rę ku i mo dli twą na ustach, prze -
trwał do dziś i jest bar dzo cha rak te ry stycz ny dla tra dy cji
i du cho wo ści te go sank tu arium. Obec nie wie lu lu dzi przy -
by wa do Fa ti my w tym sa mym ce lu, by przez wsta wien nic -
two Ma ryi Ró żań co wej wy pro sić dla sie bie i dla swo ich bli -
skich po trzeb ne ła ski. Trze ba przy znać, że dla ko goś, kto
pierw szy raz przy jeż dża i spo ty ka się z wi do kiem lu dzi po -
su wa ją cych się wol no na klęcz kach, jest to moc ne prze ży -
cie. Na tej „ścież ce po kut nej” moż na spo tkać lu dzi róż nych
na ro do wo ści, w róż nym wie ku, róż nią cych się ko lo rem skó -
ry, spo so bem my śle nia i po strze ga nia świa ta, jed nak łą czy
ich wszyst kich do świad cze nie krzy ża. Dla mnie oso bi ście

wi dok mło de go męż czy zny, któ -
ry tu lił w ra mio nach dwu let nie -
go syn ka i zmie rzał na ko la nach
w stro nę Ka pli cy Ob ja wień, był
bar dzo zna czą cym prze ży ciem.
Gdy by tak cho ciaż przez chwi lę
moż na by by ło wsłu chać się
w do świad cze nie krzy ża tych
piel grzy mów, to za pew ne roz po -
starł by się przed na mi wa chlarz
nie zwy kłych spraw. My ślę, że
cza sem w tej per spek ty wie mo -
gli by śmy na no wo od kryć zna -
cze nie i cha rak ter na sze go wła -
sne go cier pie nia. 

Jed nak te mat umar twie -
nia i we zwa nie do po ku ty, nie
ogra ni cza się tyl ko do wy da rze -
nia zwią za ne go ze „ścież ką po -
kut ną”. Jest to tyl ko jed na z wie -
lu form umar twie nia, ja ką dzie ci
– w ra do ści i po słu szeń stwie,
pod ję ły w in ten cji ra to wa nia
grzesz ni ków od pie kła i wy na -
gro dze nia Nie po ka la ne mu Ser -
cu Ma ryi za grze chy świa ta.
Umar twie nie, ja kie mo że my zo -
ba czyć u troj ga pa stusz ków,
i do któ re go wzy wa nas dziś Mat -

ka Bo ża, to tak na praw dę zwy kłe ge sty dnia co dzien ne go.
To wła śnie drob ne sy tu acje dnia - na sze zma ga nia, brak wy -
go dy al bo jej nad miar -mo gą zo stać uświę co ne przez na szą
mo dli twę i ofia rę. Nie cho dzi tu taj wca le o ja kieś wy szu ka -
ne i krzy kli we for my asce tycz ne, ale ra czej o ukry te
przed ludź mi – a zna ne i wia do me Bo gu – ge sty mi ło ści. 

Dziś w men tal no ści czło wie ka Za cho du, ta kie sło -
wa jak: po ku ta, umar twie nie, grzech, pie kło zo sta ją wy par -
te, jak by wy ma za ne ze słow ni ka lub cza sem spryt nie prze -
nie sio ne do prze strze ni świa ta ba śni, mi to lo gii, le gend.
Współ cze sna kul tu ra ma so wa two rzy czę sto ilu zję, ucie ka -
jąc od fak tów praw dy o grze chu, śmier ci i kon se kwen cji mo -
ral nych wy bo rów. Nie do strze ga we wła snym sys te mie war -
to ści sen su w umar twie niu, czy wy rze cze niu, po nie waż tyl -
ko w świe tle ży wej wia ry i re la cji ob lu bień czej do Bo ga, ta -
kie ge sty ma ją zna cze nie. Wiel kie zna cze nie. Fa ti ma przy -
po mi na nam wszyst kim o war to ściach nad rzęd nych w ży ciu
każ de go chrze ści ja ni na, ta kich jak po ku ta, umar twie nie,
asce za… Nie tyl ko chce je na no wo wpro wa dzić do co dzien -
ne go słow ni ka, ale przede wszyst kim za pra sza nas do au -
ten tycz ne go otwar cia się na tę po trój ną per spek ty wę. Do -
świad cze nie grze chu i sła bo ści wpro wa dza mnie w au ten -
tycz ny żal, z po wo du ob ra zy czy stej mi ło ści i do bro ci Bo ga.
Na to miast praw dzi wy żal, otwie ra mnie na wo lę i pra gnie nie
za dość uczy nie nia. Po ku ta nie ma więc cha rak te ru spła ty
dłu gu, al bo wy rów na nia ra chun ków, po nie waż śmier tel ny
czło wiek nie jest w sta nie ni czym zre kom pen so wać zra nio -

Figura Matki Bożej Fatimskiej
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nej, wiecz nej mi ło ści Bo ga. Prze ba cze nie jest za wsze dar -
mo wym da rem mi ło sier dzia Bo ga. Jed nak wy miar po ku ty
jest bar dzo waż ny, po nie waż ma cha rak ter pe da go gicz ny
i wy cho waw czy dla czło wie ka. Uzdal nia mnie do by cia bar -
dziej ostroż nym na no we pro wo ka cje zła, któ re na tu ral nie
po ja wią się w per spek ty wie wal ki o do bro. Osta tecz nie nie
tyl ko do świad cze nie sła bo ści wpro wa dza mnie w ży cie po -
kut ne, ale po łą czo ne z nim do świad cze nie prze ba cza ją cej

mi ło ści da je mi si łę do na dziei oglą da nia chwa ły wiel ko ści
i do bro ci Bo ga. Dzie ci fa tim skie po ka zu ją nam na przy kła -
dzie wła sne go ży cia, jak na sze umar twie nie mo że i po win no
dziś wy glą dać. 

Po pierw sze – jest waż ny sam fakt, czy li obec ność
umar twie nia w ży ciu. Po dru gie – cha rak ter po ku ty, to zna -
czy okre śle nie, ja ka ona mo że być. War to za dać so bie ja sne
py ta nie o jej kształt i cel. Bar dzo czę sto w do brej po ku cie
cho dzi, jak już wspo mnia łem, o drob ne ge sty zwią za ne z ży -
ciem co dzien nym. Ge sty nie do strze gal ne i nie wi docz ne dla
in nych lu dzi, a bar dzo cen ne w świe tle wia ry. Trze ba jed nak
pa mię tać, że owe ge sty po win ny mieć okre ślo ny cel np. za -
dość uczy nie nie za grze chy po peł nio ne prze ciw Nie po ka la -
ne mu Ser cu Ma ryi, za Oj ca Świę te go i za na wró ce nie
grzesz ni ków. Prze waż nie te trzy in ten cje by ły obec ne w ge -
stach po kut nych ma łych pa stusz ków. W dru gim ob ja wie -
niu, któ re mia ło miej sce w 1916 ro ku, czy li rok przed ob ja -
wie nia mi Ma ryj ny mi, Anioł Po ko ju zwra ca się do dzie ci
w na stę pu ją cy spo sób:
– „Co ro bi cie, mó dl cie się, mó dl cie się wie le. Naj święt sze
ser ce Je zu sa i Ma ryi chcą wam oka zać mi ło sier dzie. Ofia ruj -
cie za wsze Bo gu Naj wyż sze mu wa sze mo dli twy i ofia ry.
– Jak ma my peł nić ofia ry? – za py ta łam.
– Ze wszyst kie go, co mo że cie, skła daj cie Bo gu ofia ry, ja ko
akt za dość uczy nie nia za grze chy, któ ry mi jest ob ra ża ny
oraz za na wró ce nie grzesz ni ków.” 

(Wspo mnie nia S. Łu cji z Fa ti my, 2006, s. 81)

Od te go cza su dzie ci po tra fi ły do słow nie
każ dą oka zję wy ko rzy stać dla umar twie nia. For my te go by -
ły na praw dę bar dzo róż ne. Wszyst ko to, co ży cie nio sło ze
so bą, sta wa ło się mi łą ofia rą uwiel bie nia Bo ga – od re zy gna -
cji z je dze nia, z pi cia, za ba wy, do ofia ro wa nia wła sne go cier -
pie nia fi zycz ne go i du cho we go, zwią za ne go z bra kiem zro -
zu mie nia i ak cep ta cji ze stro ny bli skich. 

W tym świe tle spró buj my za dać so bie pro -
ste py ta nie: jak dzi siaj wy glą da kwe stia
umar twie nia w mo im ży ciu?
Koń cząc te re flek sje, po wróć my do kwe stii
pod sta wo wej i wyj ścio wej ni niej sze go ar ty -
ku łu, któ ra do ty czy ak tu al no ści prze sła nia
fa tim skie go. Z pew no ścią nikt z nas nie wąt -
pi, że prze sła nie o mo dli twie i po ku cie ni -
gdy nie tra ci na war to ści i ak tu al no ści. My -
ślę, że na le ża ło by ina czej sfor mu ło wać py -
ta nie za war te w ty tu le te go ar ty ku łu. Na le -
ża ło by za py tać, czy owe dzie więć dzie siąt
lat, któ re mi nę ły od ob ja wień fa tim skich
w Co va da Iria, by ły wy star cza ją cym cza -
sem, abym to ja przy jął za pro sze nie do mo -
dli twy, po ku ty, umar twie nia? Ile lat mu si
jesz cze mi nąć, al bo ile no wych ob ja wień
Ma ryj nych mu si się wy da rzyć, abym dziś,
ja ko chrze ści ja nin, za czął na po waż nie żyć
Ewan ge lią? 

Każ dy z nas mo że trosz czyć się
o co dzien ną mo dli twę ró żań co wą. Mo że
war to roz po cząć od drob nych kro ków. Każ -
dy z nas jest we zwa ny do umar twie nia i wy -
rze cze nia. Jak wie le spraw mo że być przed -

mio tem i tre ścią na szej ofia ry mi łej Bo gu? Każ dy z nas
w koń cu mo że w mo dli twie do ko nać pięk ne go ak tu za wie -
rze nia się Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.

Ufam, że tych kil ka re flek sji piel grzy ma fa tim skie -
go, ob da rzo ne go przez Stwór cę wie lo ma ła ska mi, po mo że
Ci -Dro gi czy tel ni ku – jesz cze głę biej wejść w tę ob lu bień -
czą re la cję z Bo giem, re la cję na mia rę Two ich obo wiąz ków,
za dań spo łecz nych i na mia rę za pro sze nia, ja kie Bóg dziś
do Cie bie kie ru je. 

Dla Je zu sa i Ma ryi!
fr. Piotr Kwia tek OFM Cap.

Trzej pastuszkowie portugalscy Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos,
którym objawiła się Matka Boża
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Osobiste poœwiêcenie siê sercu Maryi

O Nie po ka la ne Ser ce mo jej naj czyst szej Mat ki, roz -
tocz na de mną swo je wła da nie, kró lo wa nie i roz po rzą dzaj
mną i tą ca łą mo ją oso bą we dług za mia rów i upodo bań Bo -
żych.

O Ser ce go re ją ce Bo żą mi ło ścią, zda ję się na Cie bie,
po wie rzam się To bie. Bądź mo im świa tłem i mo cą, mo im
opar ciem i po mo cą, od po czyn kiem i schro nie niem, ra do ścią
i ży ciem, mo im orę dow ni kiem i mo im wszyst kim po Naj -
święt szym Ser cu Je zu sa, mo je go Kró la i Ob lu bień ca.

Pra gnę, by od tąd każ da chwi la mo je go ży cia by ła
jed nym, czy stym ak tem mi ło ści do Je zu sa, peł nio nym w zjed -
no cze niu z Two im, Ma ry jo, Nie po ka la nym Ser cem. Chcę
żyć, pra co wać, mo dlić się i cier pieć, wal czyć i umie rać dla
przy spie sze nia na dej ścia kró le stwa Ser ca Je zu so we go przez
kró lo wa nie Two je go Ma cie rzyń skie go Ser ca.

O Ser ce Pan ny wier nej i Uciecz ki grzesz ni ków,
uczyń mnie wier nym uczniem i na śla dow cą Je zu sa, wzbudź
we mnie wstręt do grze chu i men tal no ści te go świa ta, ob darz
mnie du chem dzie cięc twa Bo że go, stwórz we mnie ser ce
czy ste, od waż ne i męż ne. Po mna żaj we mnie ży cie Bo że
zjed no czo ne z Trój cą Prze naj święt szą, bym za Two im orę -
dow nic twem osią gnął już tu, na zie mi, ta ki sto pień świę to ści,
a w wiecz no ści – ta ki sto pień chwa ły, ja kie mi Bóg zgo to wał
od wie ków. Amen. 

Makieta nowego sanktuarium Matki Boskiej w Fatimie
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Moje prze¿ycie I Komunii œwiêtej
Z ŻYCIA PARAFII

„Czułam się jak anioł, gdy stałam przy kościele, kiedy
miałam I Komunię Św. Gdy przyjęłam 
Pana Boga do mojego serca, to czułam się jakby mnie
dotknął.”

Alicja

„Moje przeżycie I Komunii Św. 
Gdy przyjęłam Pana Jezusa do serca, czułam się tak, jak
prawdziwy anioł, który gra na trąbce dla Jezusa. Anioł
śpiewa co rano i przytula się do Niego.”

Julia

„Jak przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świętej
poczułem, że Pan Jezus mnie dokonał.

Paweł

„Gdy odszedłem z konfesjonału jakbym schodził z drogi
szatana”

Radek

„Po Komunii Świętej byłem szczęśliwy, że przyjąłem
Pana Boga do serca i że mogę 
przyjmować go w każdą niedzielę.”

Radek

„Po spowiedzi czułem:
Dużo radości, trochę stresu. Stres czułem, kiedy się
spowiadałem.

Pierwszy raz dostałem Ciało Chrystusa:
Jak stałem za jedną osobą, myślałem sobie:
Jezu, zaraz Cię przyjmę i zamieszkasz w moim teraz
ciepłym sercu.”               

Piotr

„Ja czułem po Komunii Świętej, że we mnie jest Bóg.”

Michał

„W konfesjonale cały drżałem. A kiedy wracałem z
konfesjonału, czułem się lekki jak piórko.
W kolejce do komunii byłem szczęśliwy. A gdy
przyjmowałem Pana Boga, byłem jeszcze, jeszcze
szczęśliwszy.”

Paweł

„Po spowiedzi byłem lekki jak piórko i bardzo chciałem
przyjąć Pana Jezusa.”

Adrian
„Po spowiedzi św. czułam się jakbym była lżejsza. Gdy

przyjęłam Pana Jezusa to byłam radosna, a kiedy wracałam
do ławki, to chyba się uśmiechałem. To była
najradośniejsza chwila w moim życiu.”

Natalia

„Po spowiedzi św. moje serce czuło, jak Bóg przebacza
mi za grzechy.”

„O Jezu, poczułam, ze cię przyjęłam!” 
Monika

„Przy konfesjonale poczułam się jakbym fruwała do
samego Boga i jakby kamień mi z serca spadł”

Natalia

„Ja byłem zadowolony, gdy przyjąłem Pana Jezusa, jak
wracałem do ławki poczułem, że Jezus wchodzi do mojego
serca.”

Jacek
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Najpiêkniejszy dzieñ w ¿yciu
Z ŻYCIA PARAFII

„Naj pięk niej szy dzień w ży ciu, któ ry mo że trwać za wsze”.

„Zrób cie Mu miej sce, Pan idzie z nie ba…” i pra gnie za -
miesz kać w na szych ser cach. Ser ce to sym bol mi ło ści Bo żej
i ludz kiej. Je zus sta jąc się po kar mem w po sta ci chle ba ukrył
swo je bó stwo i czło wie czeń stwo. Ko ściół pra gnąc po móc
czło wie ko wi w tej bli sko ści z Bo giem do pusz cza do zjed no -
cze nia z Nim w Ko mu nii św. kil ku let nie dzie ci. Są to ucznio -
wie klas dru gich. Po od po wied nim przy go to wa niu dzie ci te
mo gą w peł ni uczest ni czyć we Mszy św. Są za pro sze ni
przez Je zu sa na Je go ucztę i mo gą „kar mić się” sa mym Go -
spo da rzem, któ ry stał się po kar mem. 

W na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta ko lej na gru pa
dziew cząt i chłop ców (ok. 100 osób) za pro si ła Je zu sa
do swe go ser ca. „Za pra szam Cię, Je zus, przyjdź do ser ca
me go dziś” – tak ra do śnie śpie wa li w dniu swo jej Pierw szej
Ko mu nii Świę tej. Dla tych ma łych dzie ci roz po czął się czas
„zdo by wa nia nie ba”. Ma ją szan sę roz wo ju swo jej wia ry i po -
głę bia nia przy jaź ni z Je zu sem. Na tej dro dze za ży ło ści z Bo -
giem ogrom ną ro lę od gry wa ją ro dzi ce. Przy kład ich ży wej
wia ry, czę sta Ko mu nia św. i oso bi sta mo dli twa sta ją się wzo -
rem do na śla do wa nia dla dzie ci, aby wzra sta ły w przy jaź ni
z Je zu sem. 

Ży czę Wam ko cha ni moi ucznio wie aby ście od kry -
wa li ogrom ną ra dość z bli sko ści Bo ga oraz wzra sta li w wie -
rze, i by śmy kie dyś wszy scy spo tka li się w nie bie.

Sio stra Sa le zja
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
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Z ŻYCIA PARAFII

Przed pantomimą

Wyjazd młodzieży do Lednicy z ks. Pawłem i ks. Piotrem o godz. 4.30 rano 7.06.2008 r.

Majówka rowerowa ks. Pawłem i ks. Piotrem. Start i kontynuacja w błotnistym plenerze.

Harpagan Redakcja Głosu Brata z laptopem w bibliotece

Pielgrzymka do Ziemi Swiętej z ks. Ireneuszem
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MŁODZIEŻ Z NASZEJ PARAFII

Młodzież z ks. Pawłem uczestnicząca w Harpaganie 

Młodzież z ks. Pawłem Nawrotem i ks. Piotrem Lempartem na wycieczce rowerowej – 1 i 2 maja 2008 r.

Na Uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go młodzież przy go to wa ła pan to mi mę za ty tu ło wa ną „Uwol nił mnie” i przed sta wi ła ją w nie dzie lę pod czas Mszy św. 11 maja 2008 r.
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I PIELGRZYMKA (2-10 VI 1979 r.) 
GAU DE MA TER PO LO NIAGAU DE MA TER PO LO NIA

Msza św. na Pla cu Zwy cię stwa 
– War sza wa, 2 czerw ca 1979 r.

Kościół przy niósł Pol sce Chry stu sa – to zna czy
klucz do ro zu mie nia tej wiel kiej i pod sta wo wej
rzeczywistości, ja ką jest czło wiek. Czło wie ka bo wiem nie
moż na do koń ca zro zu mieć bez Chry stu sa. A ra czej: czło -
wiek nie mo że sie bie sam do koń ca zro zu mieć bez Chry stu -
sa. Nie mo że zro zu mieć ani kim jest, ani ja ka jest je go
właściwa godność, ani ja kie jest je go po wo ła nie i osta tecz ne
prze zna cze nie. Nie spo sób zro zu mieć te go mia sta, War sza -
wy, sto li cy Pol ski, któ ra w ro ku 1944 zde cy do wa ła się
na nie rów ną wal kę z najeźdźcą, na wal kę, w któ rej zo sta ła
opusz czo na przez sprzy mie rzo ne po tę gi, na wal kę, w któ rej
le gła pod wła sny mi gru za mi, jeśli się nie pa mię ta, że pod ty -
mi sa my mi gru za mi legł rów nież Chrystus-Zbawiciel ze
swo im krzy żem sprzed kościoła na Kra kow skim
Przedmieściu.   

I wo łam, ja, syn pol skiej zie mi, a za ra zem ja: Jan Pa -
weł II pa pież, wo łam z ca łej głę bi te go ty siąc le cia, wo łam
w przed dzień Święta Ze sła nia, wo łam wraz z wa mi wszyst ki -
mi: Niech zstą pi Duch Twój! Niech zstą pi Duch Twój! I od -
no wi ob li cze zie mi. Tej Zie mi!

Prze mó wie nie do mło dzie ży aka de mic kiej zgro ma dzo -
nej przed kościołem św. An ny
– War sza wa, 3 czerw ca 1979 r.

... czło wie ka trze ba mie rzyć mia rą „ser ca”. Ser cem!
Ser ce w ję zy ku bi blij nym ozna cza ludz kie du cho we wnę -

trze, ozna cza w szczególności su mie -
nie... Czło wie ka więc trze ba mie rzyć
mia rą su mie nia, mia rą du cha, któ ry jest
otwar ty ku Bo gu. Trze ba więc czło wie -
ka mie rzyć mia rą Du cha Świętego. Tyl -
ko Duch Święty mo że go „na peł nić” – to
zna czy do pro wa dzić do speł nie nia po -
przez Miłość i mądrość.

II PIEL GRZYM KA (16-23 VI 1983 r.) 
PO KÓJ TO BIE, OJ CZY ZNOPO KÓJ TO BIE, OJ CZY ZNO

MO JAMO JA

Msza św. na Bło niach kra kow skich
– Kra ków, 22 czerw ca 1983

Dzi siaj więc Ko ściół na zie mi pol -
skiej ra du je się, czcząc Wiecz ne go Pa -
ste rza za dzie ło świę to ści, któ re go przez
Du cha Świę te go do ko nał w słu gach Bo -
żych: oj cu Ra fa le Ka li now skim oraz
w Bra cie Al ber cie – Ada mie Chmie low -
skim.
Oto dwaj ucznio wie Bo skie go Mi strza,
któ rzy w peł ni od kry li na dro gach swe -
go ziem skie go piel grzy mo wa nia mi łość

Chry stu sa – i któ rzy w tej mi ło ści wy trwa li!
Świę tość jest więc szcze gól nym po do bień stwem

do Chry stu sa. Jest po do bień stwem przez mi łość. Po przez
mi łość trwa my w Chry stu sie, tak jak On sam po przez mi -
łość trwa w Oj cu. Świę tość jest po do bień stwem do Chry stu -
sa, któ re się ga ta jem ni cy Je go jed no ści z Oj cem w Du chu
Świę tym: Je go jed no ści z Oj cem przez mi łość.

Mi łość jest pierw szą i od wiecz ną tre ścią przy ka za -
nia, któ re po cho dzi od Oj ca. Chry stus mó wi, że On sam „za -
cho wu je” to przy ka za nie. On też da je nam to przy ka za nie,
w któ rym za wie ra się ca ła istot na treść na sze go po do bień -
stwa do Bo ga w Chry stu sie.

Oj ciec Ra fał i Brat Al bert świad czą o tej prze dziw -
nej ewan ge licz nej ta jem ni cy „ke no zy”: wy zu cia się, wy nisz -
cze nia, któ re otwie ra bra my do peł ni mi ło ści.

Oj ciec Ra fał pi sze do sio stry: „Bóg się ca ły nam od -
dał za nas, jak że nam nie po świę cić się Bo gu?”.

A Brat Al bert wy zna je: „Pa trzę na Je zu sa w Je go
Eu cha ry stii. Czy Je go mi łość ob my śli ła coś jesz cze pięk niej -
sze go? Sko ro jest chle bem i my bądź my chle bem... Da waj -
my sie bie sa mych”.

III PIELGRZYMKA (8-14 VI 1987 r.) 
DO KOŃ CA ICH UMI ŁO WAŁDO KOŃ CA ICH UMI ŁO WAŁ

Ho mi lia w cza sie li tur gii sło wa skie ro wa na do mło -
dzie ży na Westerplatte
– Gdańsk-Westerplatte, 12 czerw ca 1987 r. 

Czło wiek jest so bą po przez we wnętrz ną praw dę.
Jest to praw da su mie nia, od bi ta w czy nach. W tej praw dzie
każ dy czło wiek jest za da ny sa me mu so bie...W tym miej scu

Cz³owiek, ¯ycie, Mi³oœæ
Fragmenty homilii wygłoszonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski

JAN PAWEŁ II
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za czy na się istot ny dra mat, tak daw ny jak czło wiek. Czło -
wiek wy bie ra po mię dzy do brem a złem. W pierw szym wy -
pad ku – rośnie ja ko czło wiek, sta je się bar dziej tym, kim ma
być. W dru gim wy pad ku – czło wiek się de gra du je. Grzech
po mniej sza czło wie ka. 

Mó wi się słusz nie o pra wach czło wie ka. Podkreśla
się, zwłasz cza w na szej epo ce, zna cze nie tych praw. Nie
moż na jed nak że za po mnieć, że pra wa czło wie ka są po to,
aże by każ dy miał prze strzeń po trzeb ną do speł nia nia swo -
ich za dań i powinności. Aże by w ten spo sób mógł się roz wi -
jać. Mógł sta wać się bar dziej czło wie kiem. Pra wa czło wie ka
mu szą być pod sta wą tej mo ral nej mo cy, któ rą czło wiek osią -

ga przez wierność praw dzie i powinności. Przez wierność
pra we mu su mie niu. Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą
się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy
swego sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym
sytuacjom, nawet bardzo trudnym. Za gro że niem jest kli mat
re la ty wi zmu. Za gro że niem jest roz chwia nie za sad i prawd,
na któ rych bu du je się godność i roz wój czło wie ka. Za gro że -
niem jest sączenie opi nii i po glą dów, któ re te mu roz chwia -
niu słu żą.

„Ży cie wiecz ne” – to kró le stwo Bo że. Przy ka za nia
Bo że do nie go sta no wią dro gę. Ale... czyż nie jest praw dą,
że za le ży od nich równocześnie to, co tu na zie mi moż na na -
zwać „kró le stwem czło wie ka”? Czyż mo że być ży cie na ja -
kim kol wiek miej scu zie mi „kró le stwem czło wie ka”, jeśli się
od rzu ci te przy ka za nia: nie za bi jaj, nie cu dzo łóż, nie mów
fał szy we go świadectwa, czcij oj ca i mat kę swo ją, bę dziesz
mi ło wał bliźniego twe go?

Moc du cha, moc su mień i serc, moc ła ski i cha rak -
te rów, jest szcze gól nie nie odzow na w tym wa szym po ko le -
niu. Ta moc jest po trzeb na, aby nie ulec po ku sie re zy gna cji,

obojętności, zwąt pie nia czy we wnętrz nej, jak to się mó wi,
emi gra cji; po ku sie wie lo ra kiej uciecz ki od świata, od spo łe -
czeń stwa, od ży cia, tak że ucieczki w zna cze niu do słow nym
–opusz cza nia Oj czy zny; po ku sie beznadziejności, któ ra pro -
wa dzi do sa mo zniszcze nia wła snej osobowości, wła sne go
czło wie czeń stwa po przez al ko ho lizm, nar ko ma nię, nad uży -
cia sek su al ne, szu ka nie do znań, wy ży wa nie się w sek tach
czy in nych związ kach, któ re są tak ob ce kul tu rze, tra dy cji
i du cho wi na sze go na ro du. Ta moc jest po trzeb na, aże by
umieć sa me mu do cie rać do źródeł po zna nia praw dzi wej na -
uki Chry stu sa i Kościoła, zwłasz cza wte dy, gdy na róż ne
spo so by usi łu je się was prze ko nać, że to, co „na uko we”

i „po stę po we” za prze cza Ewan -
ge lii, gdy ofia ro wu je się wam
wy zwo le nie i zba wie nie bez Bo -
ga, czy na wet wbrew Bo gu.

Przyszłość Pol ski za le ży
od was i mu si od was za le żeć.
To jest na sza Oj czy zna – to jest
na sze „być” i na sze „mieć”. I nic
nie mo że po zba wić nas pra wa,
aże by przyszłość te go na sze go
„być” i „mieć” za le ża ła od nas. 

Każ de po ko le nie Po la -
ków, zwłasz cza na prze strze ni
ostat nich dwu stu lat, ale
i wcześnej, przez ca łe
tysiąclecie, sta wa ło przed tym
sa mym pro ble mem, moż na go
na zwać pro ble mem pra cy
nad so bą, i – trze ba po wie dzieć
– je że li nie wszy scy, to w każ -
dym ra zie bar dzo wie lu nie ucie -
ka ło od od po wie dzi na wy zwa -
nie swo ich cza sów. Dla
chrześcijanina sy tu acja ni gdy
nie jest bez na dziej na.
Chrześcijanin jest czło wie kiem

na dziei.
Każ dy z was, mło dzi przy ja cie le, znaj du je też w ży -

ciu jakieś swo je „We ster plat te”. Jakiś wy miar za dań, któ re
mu si pod jąć i wy peł nić. Jakąś słusz ną spra wę, o któ rą nie
moż na nie wal czyć. Jakiś obo wią zek, powinność, od któ rej
nie moż na się uchy lić. Nie moż na „zde zer te ro wać”. Wresz -
cie – jakiś po rzą dek prawd i wartości, któ re trze ba „utrzy -
mać” i „obro nić”, tak jak to We ster plat te, w so bie i wo kół
sie bie. Tak, obro nić – dla sie bie i dla in nych.

Ho mi lia w cza sie Mszy św. be aty fi ka cyj nej bp Mi cha -
ła Ko za la – War sza wa, 14 czerw ca 1987

Czło wiek, praw dzi wy Syn Czło wie czy, któ ry „umi -
ło wał do koń ca”. Umi ło wał Bo ga ta ką miłością, któ ra jest
na mia rę Bo ga: ja ko Syn Oj ca. Miłością na de wszyst ko: z ca -
łe go ser ca i ca łej du szy, ze wszyst kich sił... aż do osta tecz -
ne go ich wy czer pa nia w ago nii Gol go ty...

Czło wiek ten, Je zus Chry stus, jest „zna kiem sprze -
ci wu”. Ale – jak kol wiek by sprze ciw ten spię trzał się w dzie -
jach ludz kich serc, w dzie jach spo łe czeństw
i światopoglądów – ta Je go miłość „do koń ca” po zo sta je

Spotkanie z młodzieżą podczas Mszy św. – Gdańsk-Westerplatte, 12 czerw ca 1987 r. 



GŁOS BRATA NR 2(36)200822

JAN PAWEŁ II

po stro nie czło wie ka. A jest to miłość odkupieńcza. Jest to
miłość zbaw cza. Eu cha ry stia jest sa kra men tem na sze go
zba wie nia. Tyl ko miłość zba wia. A miłość jest nie prze mi ja -
ją ca i nie ustę pli wa. Cza sy czło wie ka na zie mi zo sta ły raz
na za wsze ogar nię te miłością Te go, któ ry do koń ca umi ło -
wał. Wszechświat i czło wiek w świecie sta le zmie rza do koń -
ca. Miłość jed na – nie zna koń ca. Zna tyl ko peł nię. Ta peł nia
jest w Bo gu.

IV PIELGRZYMKA (1-9 VI 1991r.) 
BO GU DZIĘ KUJ CIE, DU CHA NIE GAŚ CIEBO GU DZIĘ KUJ CIE, DU CHA NIE GAŚ CIE

Ho mi lia wy gło szo na w cza sie Mszy św. w Ko sza li nie
– Ko sza lin, 1 czerw ca 1997 r.

Chry stus ogar nia to wszyst ko jed nym przy ka za -
niem miłości, któ re jest dwo iste: „Bę dziesz mi ło wał Pa na
Bo ga swe go po nad wszyst ko – bę dziesz mi ło wał czło wie ka,
bliźniego twe go jak sie bie sa me go” (por. Mt 22,37). W ten
spo sób De ka log – dzie dzic two Sta re go Przy mie rza Bo ga
z Izra elem – zo stał po twier dzo ny w Ewan ge lii ja ko mo ral ny
fun da ment Przy mie rza No we go we Krwi Chry stu sa. Ten
mo ral ny fun da ment jest od Bo ga, za ko rze nia się w Je go
stwór czej, oj cow skiej mądrości i Opatrzności.
Równocześnie ten mo ral ny fun da ment Przy mie rza z Bo -
giem jest dla czło wie ka, dla je go do bra praw dzi we go. Jeśli
czło wiek bu rzy ten fun da ment, szko dzi so bie: bu rzy ład ży -
cia i współ ży cia ludz kie go w każ dym wy mia rze. Za czy na jąc
od wspól no ty naj mniej szej, ja ką jest ro dzi na, i idąc po przez
na ród, aż do tej ogól no ludz kiej społeczności, na któ rą skła -
da ją się mi liar dy ludz kich ist nień. 

VII PIELGRZYMKA (5-17 VI 1999 r.) 
BÓG JEST MI ŁOŚ CIĄBÓG JEST MI ŁOŚ CIĄ

Ho mi lia wy gło szo na pod czas Li tur gii Sło wa w San do -
mie rzu – San do mierz, 12 czerw ca 1999 r.

Pra wo, któ re zo sta ło przez Bo ga wpi sa ne w na tu rę
i któ re moż na od czy tać za po mo cą ro zu mu, skła nia do po -
sza no wa nia za my słu Stwór cy – za my słu, któ ry ma na ce lu
do bro czło wie ka. To pra wo wy zna cza pe wien we wnętrz ny
po rzą dek, któ ry czło wiek za sta je i któ ry po wi nien za cho -
wać. Wszel kie dzia ła nie, któ re sprze ci wia się te mu po rząd -
ko wi, nie uchron nie ude rza w sa me go czło wie ka. Tak też
dzie je się, gdy za ni ka po czu cie war to ści ży cia ja ko ta kie go,
a w szcze gól no ści ży cia ludz kie go. Jak moż na sku tecz nie
sta wać w obro nie przy ro dy, je śli uspra wie dli wia ne są dzia ła -
nia bez po śred nio go dzą ce w sa mo ser ce stwo rze nia, ja kim
jest ist nie nie czło wie ka? Czy moż na prze ciw sta wiać się nisz -
cze niu świa ta, je śli w imię do bro by tu i wy go dy do pusz cza
się za gła dę nie na ro dzo nych, pro wo ko wa ną śmierć sta rych
i cho rych, a w imię po stę pu pro wa dzo ne są nie do pusz czal -
ne za bie gi i ma ni pu la cje już u po cząt ków ży cia ludz kie go?
Gdy do bro na uki al bo in te re sy eko no micz ne bio rą gó rę
nad do brem oso by, a na wet ca łych spo łecz no ści, wów czas
znisz cze nia po wo do wa ne w śro do wi sku są zna kiem praw -
dzi wej po gar dy dla czło wie ka. Trze ba, aby wszy scy, któ rym
le ży na ser cu do bro czło wie ka na tym świe cie, sta le da wa li
świa dec two, iż „sza cu nek dla ży cia, a przede wszyst kim dla

ludz kiej god no ści, jest pod sta wo wą za sa dą zdro we go po stę -
pu eko no miczne go, prze my sło we go i na uko we go”.

VIII PIELGRZYMKA (16-19 VIII 2002 r.) 
BÓG BO GA TY WBÓG BO GA TY W MI ŁO SIER DZIEMI ŁO SIER DZIE

Bą dźcie świad ka mi Bo że go Mi ło sier dzia Ho mi lia wy -
gło szo na pod czas Mszy św. w sank tu arium Bo że go Mi ło -
sier dzia w Kra ko wie-Ła giew ni kach, 17 sierp nia 2002 r.

Pra gnie my z wia rą po wta rzać: Je zu, ufam To bie! To
wy zna nie, w któ rym wy ra ża się uf ność we wszech moc ną
mi łość Bo ga, jest szcze gól nie po trzeb ne w na szych cza sach,
w któ rych czło wiek do zna je za gu bie nia w ob li czu wie lo ra -
kich prze ja wów zła. Trze ba, aby wo ła nie o Bo że mi ło sier -
dzie pły nę ło z głę bi ludz kich serc, peł nych cier pie nia, nie po -
ko ju i zwąt pie nia, po szu ku ją cych nie za wod ne go źró dła na -
dziei.

Jak bar dzo dzi siej szy świat po trze bu je Bo że go mi -
ło sier dzia! Na wszyst kich kon ty nen tach z głę bin ludz kie go
cier pie nia zda je się wzno sić wo ła nie o mi ło sier dzie. Tam,
gdzie pa nu je nie na wiść i chęć od we tu, gdzie wojna przy no -
si ból i śmierć nie win nych, po trze ba ła ski mi ło sier dzia, któ -
re koi ludz kie umy sły i ser ca, i ro dzi po kój. Gdzie brak sza -
cun ku dla ży cia i god no ści czło wie ka, po trze ba mi ło sier nej
mi ło ści Bo ga, w któ rej świe tle od sła nia się nie wy po wie dzia -
na war tość każ de go ludz kie go ist nie nia. Po trze ba mi ło sier -
dzia, aby wszel ka nie spra wie dli wość na świe cie zna la zła
kres w bla sku praw dy.

wybór tekstów 
Teresa Sowińska
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OD PO WIEDŹ:
„Ro dzi na chrze ści jań ska we współ cze snym świe cie”
– to te mat V Zwy czaj ne go Zgro ma dze nia Ge ne ral ne go Sy -
no du Bi sku pó w1 ob ra du ją ce go w dniach:
od 26 IX do 25 X 1980 r., w Rzy mie.
„Po wo ła nie i mi sja świec kich w Ko ście le i w świe -
cie 20 lat po So bo rze Wa ty kań skim II” 
– to te mat VII Zwy czaj ne go Zgro ma dze nia Ge ne ral ne go Sy -
no du Bi sku pó w2 ob ra du ją ce go w dniach: 1-29 X 1987 r.,
w Rzy mie.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:
1) – Na za koń cze nie ob rad Oj co wie Sy no du przed sta wi li Oj -
cu Świę te mu ob szer ny wy kaz pro po zy cji, w któ rych ze bra li
owce swo ich prze my śleń i jed no myśl nie pro si li aby wo bec
ca łej ludz ko ści wy po wie dział ży we za in te re so wa nie Ko ścio -
ła spra wą ro dzi ny. Pa pież wy peł nił to za da nie po przez Ad -
hor ta cję Apo stol ską „Fa mi lia ris con sor tio”- o za da niach ro -
dzi ny chrze ści jań skiej w świe cie współ cze snym, któ rą pod -
pi sał w Rzy mie, u Św. Pio tra, dnia 22 li sto pa da 1981r., w uro -
czy stość Chry stu sa Kró la.

Koń co wa re dak cja tek stu po wyż szej Ad hor ta cji
Apo stol skiej po wsta ła w cza sie po by tu Oj ca Świę te go w po -

li kli ni ce im. A. Ge mel li i dłu giej re kon wa le scen cji, dzię ki
cze mu do ku ment na brał szcze gól ne go zna cze nia i wy mo -
wy.
2) – Owo cem ww. Sy no du Bi sku pów jest Ad hor ta cja Apo -
stol ska Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II „Chri sti fi de les la ici”.
Pa pież przy jej opra co wa niu czer pał wie dzę z wstęp ne go do -
ku men tu ro bo cze go „Li ne amen ta”, na stęp nie „In stru men -
tum la bo ris” opar te go na wy po wie dziach Epi sko pa tów ca łe -
go świa ta oraz z ob rad Sy no du. Po sy no dal ny do ku ment
okre ślo no ja ko va de me cum Ko ścio ła w za kre sie po wo ła nia
i mi sji świec kich. Ad hor ta cję Pa pież pod pi sał w Rzy mie,
dnia 30 grud nia 1988r., w uro czy stość Świę tej Ro dzi ny: Je -
zu sa, Ma ryi i Jó ze fa.

OD PO WIEDŹ:
Najdłuższą w czasie zagraniczną podróż apostolską Ojciec
Święty Jan Paweł II odbył do Azji i krajów Pacyfiku (trzecia
kolejna w ten rejon świata i jako 32 kolejna zagraniczna)
w dniach: od 18 listopada do 2 grudnia 1986 r. Trwała
ponad 13 dni (13 dni, 6 godzin, 15 minut). Odlot z Rzymu
nastąpił 18 XI 1986 r. o godz. 17.45, a przylot 2 XII 1986 r.
po północy. Była to też najdłuższa podróż, gdy chodzi
o przebytą trasę – 48 974 km, to jest 70 godzin lotu. 
Pa pież od wie dził 6 państw, wy gło sił 50 prze mó wień, nie li -
cząc im pro wi zo wa nych. Po dróż tę zna mio no wa ła rów nież
naj więk sza do tej po ry róż no rod ność ele men tów et nicz -
nych, kul tu ro wych, re li gij nych, spo łecz nych i folk lo ry stycz -
nych.

W czasie tej podróży Papież odwiedził: 
Bangladesz, Singa, Fidżi, Nową Zelandię, Australię, Wyspy
Seszelskie.

„Punktem centralnym spotkań była zawsze
Eucharystia, a wokół tego punktu rozwijały się lokalne
programy papieskiej posługi, troskliwie przygotowane
przez duchownych i świeckich pod kierunkiem biskupów”1.

Dru gą (do ro ku 1998) naj dłuż szą w cza sie za gra -
nicz ną po dróż apo stol ską Jan Pa weł II od był do Uru gwa ju,
Chi le, Ar gen ty ny (by ła to 33 ko lej na za gra nicz na po dróż)
w dniach: od 31 III do 13 IV 1987 r. Trwa ła 13 dni i 4 go dzi -
ny. 

Jan Pa weł II prze był tra sę dłu go ści 36 613 km. 
Ce lem tej po dró ży by ło zło że nie wspól nie z na ro da mi chi lij -
skim i ar gen tyń skim dzięk czy nie nia Bo gu za po ko jo we roz -
wią za nie dłu go trwa łe go spo ru po mię dzy obu pań stwa mi,
w któ rym ro lę me dia to ra peł ni ła Sto li ca Apo stol ska.

15. W ja kich la tach od by ły się Sy no dy Bi -
sku pów za Ja na Paw ła II, na na stę pu ją ce

te ma ty: „Ro dzi na chrze ści jań ska we współ -
cze snym świe cie” i „Po wo ła nie i mi sja

świec kich w Ko ście le i świe cie”?

16. Wymień jedną z dwóch najdłuższych
podróży apostolskich Papieża 

Jana Pawła II.

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...
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Trak tat po ko ju i przy jaź ni po mię dzy Chi le i Ar gen -
ty ną pod pi sa ny zo stał w Wa ty ka nie 29 li sto pa da 1984 r.
Dwu stron na de cy zja o za wie sze niu kro ków wo jen nych
i pod ję ciu pro ce su me dia cji zo sta ła pod ję ta w Mon te vi deo,
sto li cy Uru gwa ju, tam też roz po czął Jan Pa weł II po dróż
dzięk czyn ną.

W Chi le Jan Pa weł II be aty fi ko wał pierw szą cór kę
Ko ścio ła te go kra ju, sio strę Te re sę de los An des, kar me li -
tan kę.

W Ar gen ty nie, w Bu enos Aires, w Nie dzie lę Pal mo -
wą, 12 kwiet nia 1987 r. od by ło się Świa to we Spo tka nie Pa -
pie ża z Mło dzie żą. Zgro ma dzi ło się ok. 1 mi lio na mło dych,
w tym ok. 60 tys. z in nych kra jów.

1) Jan Paweł II – Audiencja Generalna po podróży.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:
� Naj krót szą w cza sie za gra nicz ną po dró żą apo stol -
ską Jan Pa weł II od był do San Ma ri no, w dniu 28 sierp -
nia 1982 r. (ko lej na 15 za gra nicz na) i trwa ła tyl ko 5 go dzin.
Jan Pa weł II był pierw szym Pa pie żem, któ ry od wie dził naj -
star szą re pu bli kę świa ta, po wsta łą w 301 ro ku na szej ery. Ta
po dróż by ła rów nież naj krót szą w od le gło ści, bo wy no si ła
tyl ko 470 km.
� Kie dy bę dzie my dru ko wać py ta nie nr 30, w od po -
wie dzi na nie znaj dzie my „Wy kaz Za gra nicz nych Po dró ży
Apo stol skich Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II”, w któ rym po da -
ne są na zwy kra jów, da ty roz po czę cia i za koń cze nia po dró -
ży, czas ich trwa nia: w dniach, go dzi nach, mi nu tach oraz
dy stans w ki lo me trach.

OD PO WIEDŹ:

Dotyczy roku 1983:
Przytoczone w pytaniu słowa Ojciec Święty Jan

Paweł II wypowiedział w homilii wygłoszonej w czasie Mszy

św. beatyfikacyjnej na Błoniach Krakowskich, w dniu 22
czerwca 1983 r., w czasie swojej drugiej pielgrzymki do
Polski. Beatyfikowani zostali:
o. Rafał od św. Józefa – Józef Kalinowski,
i Brat Albert – Adam Chmielowski.

Dotyczy roku 1987:
Przy to czo ne w py ta niu sło wa Oj ciec Świę ty Jan Pa -

weł II wy po wie dział w Sa li Se na tor skiej na Zam ku Kró lew -
skim, w War sza wie, w prze mó wie niu do przed sta wi cie li
władz PRL, w dniu 8 czerw ca 1987 r., w cza sie swo jej trze -
ciej piel grzym ki do Pol ski. 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

� Po prze mó wie niu na stą pi ła wy mia na da rów. Jan Pa -
weł II po zo sta wił swo im Ro da kom XVI -wiecz ny por tret kar -
dy na ła Sta ni sła wa Ho zju sza, a dla Ka pli cy Sta ni sła wa Au gu -
sta ofia ro wał za byt ko wy kie lich z 1738 r.
� Gen. Woj ciech Ja ru zel ski prze ka zał Pa pie żo wi
m.in. fak sy mi le „Co dex Pic tu ra cus Bal tha sa ris Be hem”,
cen ny za by tek pol skiej sztu ki rę ko pi śmien nej z XVI wie ku. 

opracował Andrzej Witkowski

CZY WIESZ ŻE...

17. Gdzie w cza sie piel grzym ki do Pol ski
w 1983 ro ku Pa pież po wie dział na stę pu ją -

ce sło wa: 
„Na ród bo wiem, ja ko szcze gól na wspól no ta
lu dzi, jest rów nież we zwa ny do zwy cię stwa 

mo cą wia ry, na dziei i mi ło ści. 
Do zwy cię stwa mo cą praw dy, wol no ści

i spra wie dli wo ści. 
JE ZU CHRY STE, PA STE RZU 

lu dzi i lu dów! 
W imię Twej NAJ ŚWIE TRZEJ MAT KI 
(...) pro szę CIĘ o ta kie zwy cię stwo”

i w 1987 ro ku: „... Nie ustan nie mo dlę się
o mo tyw ży cia i na dziei dla swej Oj czy zny,
Na ro du, któ re go sta le czu ję się sy nem”?

Ojciec  Święty Jan Paweł II w Wadowicach podczas 
1 pielgrzymki do Polski w 1979 roku.
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B³ogos³awieni
mêczennicy
archidiecezji 
gdañskiej

1 - ks. Franciszek Rogaczewki  23.12.1882 - 11.01.1940 r.

2 - ks. Władysław Miegoń  30.09.1892 - 15,10.1942 r.

3 - ks. Marian Górecki  21.05.1903 - 22.03.1940 r.

4 - s. Alicja Kotowska  20.11.1899 - 11.11.1939 r.

5 - ks. Bronisław Komorowski  25.05.1889 - 22.03.1940 r.

BOHATEROWIE  WIARY

WIERSZE

GŁOS BRATA NR 2(36)2008

Wielka Noc u Dominikanów

Dzięki Bogu
poeci są, a ja
kocham poetów
i tak jak Oni
pragnę uchwycić w locie
myśli...
by zamienić je
w piękno SŁOWA
Oh! jakie to trudne
wyrazić słowami
miłość, cierpienie
i każdego dnia
z martwych powstawanie

Teresa Fidera
22.03.2008 r. Gdańsk

Persona non grata
(dedykowany księdzu Stanisławowi)

Stworzonyś przez Boga
lecz twoje ego
przez czas i wieki
czekało na NIEGO

I przyszedł z wód Jodranu
Gołębicą Świętą natchniony
przez Boga samego
światu przeznaczony

Przez Brata Alberta
jak wszystkim wiadomo
objawił się artystom
jako Ecce Homo

I choć żyjesz na ziemi
dla zbawienia świata
to ciągle dla wielu jesteś
persona non grata...

Sępólno Krajeńskie styczeń 20008 r.
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Tajemnicze schody w Santa Fe
STARE OPOWIEŚCI

Bar dzo rzad ko w na szych me diach
moż na zna leźć ar ty ku ły mó wią ce
o cie ka wych zda rze niach zwią za -
nych z na szą re li gią i wia rą, któ re
mia ły miej sce na te re nie Sta nów
Zjed no czo nych. W pierw szym te go -
rocz nym nu me rze dwu mie sięcz ni ka
„Przy mie rze z Ma ry ją” z wiel ką cie -
ka wo ścią prze czy ta łem opra co wa nie
opo wie ści fran cisz ka ni na o. Kor ne -
lia na Den de wy gło szo ne go przez
roz gło śnię fran cisz kań ską w Buf fa lo
w mar cu 1986 r. mó wią cą o hi sto rii
scho dów w ka pli cy sióstr Lo re ta nek. 

W San ta Fe, wsta nie No wy
Mek syk w USA znaj du je się ka pli ca
sióstr Lo re ta nek, a w niej nie zwy kłe
scho dy, o któ rych mó wi się, że są
dzie łem wiel kie go Cie śli z Na za re tu,
czy li św. Jó ze fa. W 1872 r. bi skup
mia sta San ta Fe zle cił bu do wę ka pli -
cy dla sióstr Lo re ta nek, spro wa dzo -
nych ze środ ko wej czę ści USA, któ -
re mia ły w tym mie ście pro wa dzić
szko łę dla dziew cząt. Ka pli ca pw.
Naj święt szej Ma ryi Pan ny mia ła być mi nia tu rą pa ry skiej Sa -
int Cha pel le, któ rą zbu do wał król św. Lu dwik do prze cho -
wy wa nia Ko ro ny Cier nio wej i in nych re li kwii mę ki Zba wi -
cie la przy wie zio nych z wy pra wy krzy żo wej. Bu do wa trwa ła
kil ka lat i kie dy by ła już na ukoń cze niu zda rzy ło się nie -
szczę ście, tra gicz nie zgi nął ar chi tekt Antoine Mouly. Po je -
go śmier ci oka za ło się, że w pla nach nie zna le zio no sche ma -
tu bu do wy scho dów pro wa dzą cych na chór. Sio stry mia ły
nie la da kło pot. Teo re tycz nie scho dy moż na by ło wy bu do -
wać, ale ze wzglę du na nie wiel kie roz mia ry ka pli cy ich bu -
do wa by ła nie wska za na. Tak uwa ża li wszy scy spro wa dze ni
ar chi tek ci. W tej sy tu acji przy gnę bio ne sio stry roz po czę ły
no wen nę do św. Jó ze fa z proś bą o po moc. Nie cze ka ły dłu -
go. Na stęp ne go dnia po ukoń cze niu no wen ny do fur ty
klasz tor nej za pu kał bro da ty sta ru szek, nędz nie ubra ny
z osioł kiem, któ ry dźwi gał skrzy nię z na rzę dzia mi i oso bi -
sty mi rze cza mi. Nie przed sta wiw szy się, przy bysz po wie -
dział, że do wie dział się o kło po cie i że go tów jest wy bu do -
wać scho dy. Prze ło żo na mat ka Mag da le na po ka za ła mu
pra wie ukoń czo ną ka pli cę, w któ rej trze ba by ło wy bu do wać
bar dzo wą skie scho dy pro wa dzą ce na chór, któ rych bu do -
wy nikt nie chciał się pod jąć. Sta ru szek po wie dział, że wy -
bu du je scho dy, i że nie po trze bu je ni czy jej po mo cy. Pro sił
też, aby mu nie prze szka dza no i za mknął ka pli cę na klucz. 

Po trzech mie sią cach moż na by ło oglą dać je go
dzie ło. Za kon ni ce i oko licz ni miesz kań cy by li zdu mie ni wi -
do kiem scho dów w kształ cie śli macz ni cy, kunsz tow nie wy -
ko na nych, któ re we dług praw fi zy ki po win ny by ły ru nąć
pod cię ża rem cho ciaż by jed nej oso by, nie mó wiąc o więk -
szej licz bie. Scho dy bo wiem nie za wie ra ły żad nej pod po ry,
nie mia ły słu pa, wo kół któ re go by się wi ły, ani ścia ny,
na któ rej by się wspie ra ły, ani pod po ry od do łu. 

Scho dy pnąc się w gó rę ro bi ły
dwa ob ro ty po 360 stop ni każ dy.
Do te go trze ba do dać fakt, że ta jem -
ni czy sta ru szek do ich bu do wy nie
użył ani jed ne go gwoź dzia i ani jed -
nej śrub ki. Wszyst kie po łą cze nia
rze mieśl nik wy ko nał za po mo cą
czo pów. Wy ko nał tak że do sko na le
spa so wa ne spi ra le, czy li skrę co ne
szy ny drew nia ne, na któ rych wzno -
si ły się trzy dzie ści trzy stop nie. Spi -
ra le nie zo sta ły wy ko na ne z jed ne go
du że go ka wał ka drew na, lecz zło żo -
ne z wie lu krót szych ka wał ków.
Do tych dzi wów na le ży jesz cze do -
dać, że scho dy wy ko na no z drew na
o wiel kiej trwa ło ści, z pew no ścią nie
wy stę pu ją ce go w oko li cy. Nikt na -
wet nie jest w sta nie od po wie dzieć
na py ta nie, gdzie ta kie drze wo ro -
śnie. 

Dziś, że by wy ko nać ta kie scho dy,
trze ba by kil ku fa chow ców, jed ne go
lub dwóch in ży nie rów, pre cy zyj -
nych apa ra tów mier ni czych i spe -

cjal nych na rzę dzi do na gi na nia drew na pod żą da nym ką -
tem. Tym cza sem cie śla nie miał ani po moc ni ka, ani żad -
nych spe cjal nych na rzę dzi. Miał je dy nie, wg. re la cji mat ki
Mag da le ny, pa rę młot ków, dzi wacz nie wy glą da ją ca pi łę
i mia rę w kształ cie du żej li te ry T oraz dłu to. 

Aby by ło jesz cze cie ka wiej, Ów rze mieśl nik za raz
po skoń czo nej pra cy, kie dy mat ka prze ło żo na wi dząc je go
dzie ło, po bie gła po in ne sio stry, prze padł jak ka mień w wo -
dę. Cho ciaż wsz czę to po szu ki wa nia dziw ne go sta rusz ka
na osioł ku, wy zna czo no na wet na gro dę (sio stry chcia ły mu
za pła cić za pra cę), lecz go nie od na le zio no. 

Za kon ni ce z San ta Fe, któ re tak gor li wie w owym
cza sie mo dli ły się do św. Jó ze fa, by ły prze ko na ne, że to sam
świę ty przy był im z po mo cą pod po sta cią sta re go czło wie ka,
al bo przy naj mniej przy słał im ge nial ne go mi strza sto lar skie -
go. A scho dy, któ re przez osiem dzie siąt pięć lat słu ży ły za -
kon ni com każ de go dnia, sto ją do dziś. Trzy dzie ści sie dem
lat te mu od gro dzo no je i prze zna czo no do zwie dza nia ja ko
niezwykłe dzieło cie siel skie „cudowne schody“.

Oj ciec Kor ne lian Den de, fran cisz ka nin, któ ry opo -
wie dział tę hi sto rię, zwró cił uwa gę na to, że scho dy są
przede wszyst kim świa dec twem po tę gi mo dli twy, pod kre -
śla jąc, że św. Jó zef Ro bot nik – Rze mieśl nik, wier ny mał żo -
nek Ma ryi, od po wie dzial ny oj ciec ro dzi ny, przy ja ciel nie -
szczę śli wych, opie kun cho rych i umie ra ją cych, opie kun Ko -
ścio ła, po skro mi ciel złych du chów tra pią cych czło wie ka
– złych na ło gów, nie opa no wa nych na mięt no ści, jest na szym
po tęż nym orę dow ni kiem w nie bie.

Hubert Bartel 
wg. opracowania A.S. 

w dwumiesięczniku „Przymierze z Maryją”
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Felieton z chichotem w tle
REFLEKSJE

W „Echu Mia sta” 10 kwiet nia br. uka zał się ar ty kuł pt. „Gu -
mo wa epi de mia”. Ura do wa łam się, że na resz cie ktoś po ru -
szył te mat nie da ją cy mi spo ko ju od wie lu ty go dni. Au tor ka,
lza bel la Mał kow ska, zwró ci ła uwa gę na oszpe ce nie miej -
skich chod ni ków przez roz dep ta ne gu my do żu cia. Zga -
dzam się z nią cał ko wi cie, to praw dzi wa pla ga. Nie oszczę -
dza na wet naj bliż sze go oto cze nia trój miej skich ko ścio łów,
czy po mni ka Ja na Paw ła na Za spie. Obok „pól sza ra wych
plac ków” – tak au tor ka na zwa ła wy plu te i roz dep ta ne gu my -
wi dzi my rów nie gę sto usia ne nie do pał ki pa pie ro sów.

Ja ko le karz pra gnę za uwa żyć, że du żo wię cej spu -
sto sze nia, za rów no żu cie gu my jak i pa le nie pa pie ro sów czy -
ni w na szych or ga ni zmach. O szko dli wo ści pa le nia pa pie ro -
sów wie my bar dzo du żo. Dym ty to nio wy za wie ra 4000 sub -
stan cji che micz nych, z cze go 400 tru ją cych i 40 ra ko twór -
czych. Pa le nie bier ne jest rów nie szko dli we! Gu my do żu cia
za le ca ne w re kla mach do od świe ża nia od de chu, do pro fi lak -
ty ki próch ni cy zę bów, nie za wie ra ją ce cu kru  – w czym mia -
ły by nam szko dzić?! Ma ło kto przej mu je się in for ma cją
na opa ko wa niu, iż ja ko sub stan cję sło dzą cą za wie ra ją aspar -
tam (E -95l). Aspar tam jest to zwią zek zbu do wa ny z dwóch
ami no kwa sow: fe ny lo ala ni ny w 50% i kwa su aspar gi no we go
w 40% oraz es tru me ty lo we go. Es ter me ty lo wy po wnik nię -
ciu do or ga ni zmu na tych miast zmie nia się w me ta nol (al ko -
hol me ty lo wy) zna ny ja ko sil na tru ci zna. Na stęp nie prze -
cho dzi w for mal de hyd – 5000 ra zy bar dziej tok sycz ny od al -
ko ho lu. Tak du że stę że nie ami no kwa sów za bu rza wy twa -
rza nie w mó zgu neu ro te an smi te rów, związ ków che micz -
nych nie zbęd nych do prze ka zy wa nia im pul sów ner wo wych.
Skład ni ki bu du ją ce czą stecz kę aspar ta mu znaj du ją się w na -
tu ral nych pro duk tach spo żyw czych. 

Fe ny lo ala ni nę i kwas aspar gi no wy spo ty ka my
w mię sie, na bia le i ry bach, ale sta no wią one tyl ko 4% pro -
duk tu i nie sta no wią za gro że nia. W owo cach znaj du ją się
gru py me ty lo we, ale są zwią za ne z pek ty na mi. Lu dzie nie
po sia da ją en zy mów uwal nia ją cych je, a więc je dze nie owo -
ców jest zu peł nie nie szko dli we

Aspar tam jest sto so wa ny ja ko sub stan cja sło dzą ca
we wszyst kich gu mach do żu cia (na wet tych dla dzie ci!), na -
po jach ni sko ka lo rycz nych, sło dy czach „li ght” – bez cu kru,
wie lu so kach i na po jach owo co wych np. Co sta, Pep si -Co li li -
ght, w wie lu wy ro bach gar ma że ryj nych, w wap nie roz pusz -
czal nym, pre pa ra tach wi ta mi no wych dla dzie ci i do ro słych,
w od żyw kach itp.

Aby się prze ko nać, czy ku po wa ny pro dukt za wie ra
tę sub stan cję, na le ży czy tać skład po da ny na ety kie cie. Cza -
sem trze ba użyć moc ne go szkła po więk sza ją ce go, ale trud
się opła ci. Da je nam to moż li wość zre zy gno wa nia z ta kie go
za ku pu.

A dla cze go?
Aspar tam wpro wa dzo no na ry nek spo żyw czy i far ma ceu -
tycz ny w USA w 1981 r. Od tej po ry za czę to go sto so wać
na ca łym świe cie. Ten fakt spo wo do wał wśród lud no ści
znacz ny wzrost za cho ro wal no ści na gu zy mó zgu, stward nie -
nie roz sia ne, utra tę wzro ku, utra tę słu chu, za bu rze nia rów -

no wa gi, de pre sję, utra tę pa mię ci krót ko ter mi no wej, pa dacz -
ki, upo śle dze nie umy słu u dzie ci, któ rych mat ki sto so wa ły
aspar tam w cza sie cią ży. Sub stan cja ta w or ga ni zmie się ku -
mu lu je, nie wiel kie na wet daw ki przyj mo wa ne czę sto po kil -
ku la tach mo gą osią gnąć daw kę tok sycz ną.

Ba da nia pro wa dzo ne na zwie rzę tach, za nim wpro -
wa dzo no aspar tam na ry nek, wy ka za ły do kład nie te sa me
uszko dze nia ukła du ner wo we go i w po rów ny wal nym pro -
cen cie przy pad ków. Na zwa no tą sub stan cję neu ro tok sy ną,
to zna czy szko dli wą dla ukła du ner wo we go.

Wpro wa dza jąc aspar tam na ry nek do kon sump cji
zi gno ro wa no te do świad cze nia. Zwy cię żył czyn nik eko no -
micz ny i ów cze sne ukła dy po li tycz ne w USA. Wie lu na -
ukow ców i praw ni ków zo sta ło prze ku pio nych przez fir mę
pro du ku ją cą sło dzik G. D. Se ar le, póź niej sza Nu tra Swe et
Com pa ny. Na dal są „fa chow cy”, któ rzy ma ni pu lu ją oczy wi -
sty mi fak ta mi i prze ko nu ją nas o nie szko dli wo ści tej sub -
stan cji.

My, kon su men ci, mo że my bro nić się przez uni ka -
nie pro duk tów za wie ra ją cych tę i in ne tok sy ny np. sa cha ry -
nę (E -954).

Oczy ma wy obraź ni wi dzę jak sie dzi so bie przed ko -
ścio łem sza tan, pa trzy na wier nych, za cie ra rę ce i chi cho -
cze: «„Wy da li swo je cięż ko za ro bio ne pie nią dze na coś, co
nie jest chle bem” (por. Iz 55,2), ma ją moc no nad szarp nię te
zdro wie, a reszt ka mi za śmie ca ją wej ście do Świą ty ni Bo ga.
Osią gam swój plan zwo dze nia lu dzi i znisz cze nia Bo że go
Stwo rze nia ich wła sny mi rę ka mi.»

Gra ży na Ula siń ska



zadziwienie  

to dziwne 
ile w człowieku się skrywa 
błękitu nieba
który trzeba wydobyć 
pielęgnować zawzięcie 
czuć pod pacami natchnienia
głębię anielskich metafor

pięknie jest 
gdy człowiek siebie na nowo odkrywa
uczy się być więcej niż mieć 
i zawsze wierzy w opatrzność
tych najmniejszych wzruszeń
pięknie jest 
tak się jeszcze zadziwiać

dobro

wierzyć chcę w dobro zwykłe
co to może ale nie musi
obecność nazywa wspólnotą 
wolność dzieli na pół 
takie zwyczajne w nas
czasami dobrze ukryte
na wyrost wyniesione na ołtarz
a czasami mocno zużyte
tak zapracowane i niewidoczne 
że wierzyć się chce
jest dobro tylko ujrzeć je trzeba 

dla ciebie 

dane jest mi być dla ciebie
tym czego jeszcze nie rozumiem
co wciąż jeszcze przede mną
co zostało zamknięte nawet gdy boli
wiarą w najświętsze choć nieprzeniknione
miłością co zawsze tak szybka że jeszcze nie święta

jestem dla ciebie twoją tęsknotą
kawałkiem nieba które trzeba uprawiać
z Tym co zawsze przed drzwiami
z lekkim uśmiechem staje bosy 
- jestem w tobie gdy jesteś dla niej 

w tajemnicy  

przez niebo otwarte od bólu
przychodzi spełnienie 
szeptem aniołów 
staje się zmartwychwstanie
ciągle od nowa 
w tajemnicy serca 

miłość we dwoje 

gdzie był jej początek co nas odnalazł
trudno dziś dociec lecz ważne to że 
wyciągał za uszy własnych przekonań
uczył milczeć aby widzieć więcej
patrzeć w tę samą stronę poglądów 
i mówić otwarcie prosto w oczy 
z wiarą że jest w nas to możliwe
aby na przekór całemu światu
miłość wyznawać sobie codziennie

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

“sTWORZENIE”

. . . . . . . . . . . . . . . . 

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza
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KĄCIK POETYCKI



Po zio mo:
4) oferuje noclegi.
7) sprawdzanie, przegląd, nadzór.
8) miasto na Górnym Śląsku.
9) zarządza diecezją.

10) jadalny małż ciepłych i umiarkowa-
nych wód przybrzeżnych.

13) masa materii organicznej zawartej 
w organizmie zwierzęcia lub rośliny.

14) dochód, zysk, popłatność.
16) ... Frédéric – ekonomista francuski    

(1801-1850).
19) natręt, nieproszony gość.
20) drzewo lub owoc z rodziny nanerczo-

watych (strefa międzyzwrotnikowa).
21) miasto w Japonii (bomba atomowa).
22) państwo w Eurazji.

Pio no wo:
1) włoski religioznawca; w latach 1946-48

ambasador Włoch w Polsce
2) minerał krystaliczny, zasadowy chlorek

miedzi o barwie zielonej.
3) pomoc domowa prowadząca gospodar-  

stwo.
4) ubiór zakonny, określony regułą dane-

go zakonu.
5) nasze góry, choć nie tylko.
6) taniec towarzyski modny pod koniec

lat osiemdziesiątych XX w.
11) miasto w Chile, Dominikanie, Panamie, 

a także rzeka w Meksyku uchodząca do
Oceanu Spokojnego.

12) rzeczy rzadkie, osobliwe lub pyszne
smakołyki.

13) gatunek widłaka z suchych lasów 
sosnowych; widłak goździsty.

15) domieszka do pokarmu, rozkładana dla
zwierząt wyrządzających szkody.

17) wysuszone liście lub strąki kasji, 
używane jako środek przeczyszczający.

18) obraz religijny wschodniochrześcijański.

Opra co wał: BA RYT.

rebus                        krzy¿ówka nr 19
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 36 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii, w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. 

Życzymy powodzenia!

Uwa ga:
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od
1 do 8 utworzą wyraz, który wystarczy podać
jako rozwiązanie krzyżówki.

Spro sto wa nie!

Dia gram krzy żów ki nr 18, z po przed nie -
go nr Gło su Bra ta, był za miesz czo ny
omył ko wo, za co ser decz nie czy tel ni ków
prze pra sza my. 

Re dak cja

Rozwiązanie rebusu nr 18:

NIE RÓB ŹLE. (pnie, róg, ule)

Pomimo pomyłki 
pra wi dło we roz wią za nie na de sła ła:

p. Inge Czarniak

Serdecznie gra tu lu je my!

Od au to ra (cd): Ma gicz ny kwa drat wy glą dał chy ba tak:
Zna cze nie wy ra zów: Fi gu ra kar cia na; mia sto w Ru mu nii;
ro dzaj gle by; imię mę skie. Wów czas ta ka ma gicz na fi gu ra
bu dzi ła mój nie kła ma ny po dziw. Dziś wiem, że obec nie
żad na sza nu ją ca się re dak cja sza ra dziar ska ta kie go kwa -
dra tu by nie za mie ści ła, z uwa gi na je go ma łą war tość (wy ra zy czte ro li te -
ro we!). Wy traw ni sza ra dzi ści są zdol ni uło żyć dziś ta ką fi gu rę z wy ra zów
na wet ośmio li te ro wych (dzie wię cio li te ro we go nie spo tka łem). (c. d. n.)

D A M A
A R A D
M A D A
A D A M
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Ś.p. Jan Muzyka, lat 71, zm. 5.03.2008 r. 
Ś.p. Tadeusz Grabowski, lat 88, zm. 5.03.2008 r. 

Ś.p. Franciszek Jurkiewicz, lat 79, zm. 8.03.2008 r. 
Ś.p. Wanda Teodorska, lat 85, zm. 20.03.2008 r. 
Ś.p. Stanisław Wojeński, lat 83, zm. 22.03.2008 r. 

Ś.p. Teresa Danuta Borowska, lat 87, zm. 24.03.2008 r. 
Ś.p. Jan Pacek, lat 69, zm. 1.04.2008 r. 

Ś.p. Anna Sawczuk, lat 89, zm. 2.04.2008 r.
Ś.p. Stanisław Rosa, lat 58, zm. 3.04.2008 r. 

Ś.p. Stanisław Augustyniak, lat 85, zm. 8.04.2008 r. 
Ś.p. Wojciech Bieńkowski, lat 65, zm. 9.04.2008 r. 

Ś.p. Krystyna Janina Bujalska, lat 84, zm. 13.04.2008 r. 
Ś.p. Zofia Miszkiewicz, lat 83, zm. 16.04.2008 r. 

Ś.p. Anna Tęcza, lat 51, zm. 16.04.2008 r. 
Ś.p. Krystyna Wawrzyniak, lat 78, zm. 17.04.2008 r. 

Ś.p. Jerzy Janusz Zając, lat 69, zm. 19.04.2008 r. 
Ś.p. Edmund Grycz, lat 78, zm. 22.04.2008 r. 
Ś.p. Teodor Templin, lat 77, zm. 23.04.2008 r. 

Ś.p. Henryk Łukawski, lat 74, zm. 24.04.2008 r. 
Ś.p. Marian Bednarz, lat 76, zm. 25.04.2008 r. 

Ś.p. Bronisław Wasilewski, lat 69, zm. 28.04.2008 r. 
Ś.p. Wacława Przybylska, lat 82, zm. 28.04.2008 r. 
Ś.p. Hannelore Pączek, lat 66, zm. 28.04.2008 r.
Ś.p. Marek Młodziński, lat 63, zm. 2.05.2008 r. 

Ś.p. Wojciech Roman Żelek, lat 71, zm. 2.05.2008 r.
Ś.p. Helena Wojewoda, lat 63, zm. 3.05.2008 r. 

Ś.p. Mieczysław Wrzosek, lat 57, zm. 19.05.2008 r. 
Ś.p. Jan Hołota, lat 72, zm. 26.05.2008 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Maciej Piotr Miłczak i Karolina Alicja Duda 23.03.2008 r. 

Marcin Krawczyk i Joanna Paulina Kasztelnik 29.03.2008 r. 

Rafał Arkadiusz Czaja i Agnieszka Joanna Masa 19.04.2008 r. 

Adam Radosław Zawadzki i Izabela Rakowska 24.05.2008 r.   

Nadia Nikola Dubicka 09.03.2008 r.  
Wiktoria Patrycja Andrzejewska 09.03.2008 r. 
Michał Paweł Stopiński 09.03.2008 r. 
Natalia Oparczyk 09.03.2008 r. 
Aleksandra Krystyna Wróblewska 23.03.2008 r. 
Zofia Anna Trojanowska 23.03.2008 r. 
Julia Natalia Wolszon 23.03.2008 r. 
Mateusz Paweł Domaszek 23.03.2008 r. 
Wiktoria Gamaracka 28.03.2008 r. 
Julia Joanna Robel 28.03.2008 r. 
Amelia Anna Dąbrowska 30.03.2008 r. 
Alicja Czapiewska 6.04.2008 r. 
Hanna Wesołowska 9.04.2008 r. 
Julia Martyna Glowienke 13.04.2008 r. 
Monika Izabela Tocha 13.04.2008 r. 
Karolina Rydzewska 13.04.2008 r. 
Oliwia Wiktoria Elert 20.04.2008 r. 
Alicja Teresa Puchałko 20.04.2008 r. 
Marika Agnieszka Zielińska 20.04.2008 r. 
Mateusz Maciej Kluza 27.04.2008 r. 
Kamil Piotr Bartosiak 27.04.2008 r. 
Weronika Natalia Konieczka 27.04.2008 r. 
Hanna Świtała 11.05.2008 r. 
Patrycja Joanna Brzostek 25.05.2008 r. 
Martyna Maria Bruderek 25.05.2008 r. 
Antoni Paweł Smagon 25.05.2008 r. 
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
Msze św:
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30 (młodzież), 11.00 ( dzieci), 
12.00 (przedszkolaki), 13.00 (suma), 18.00, 20.00

Biuro parafialne czynne:
w poniedziałki, środy i piątki – godz. 16.00 −18.00  
w środy (sprawy małżeńskie)
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Z ŻYCIA PARAFII
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ


