
„Nie smuæcie siê, bo ja bêdê zawsze przy was”
z objawień w Gietrzwałdzie 8 IX 1877 r.

K
or

on
ow

an
y 

Ib
ra

z 
M

at
ki

 B
oż

ej
 G

ie
tr

zw
ał

dz
ki

ej
 i

 r
óż

an
ie

c 
Św

. B
ra

ta
 A

lb
er

ta



PAMI¥TKI POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A
17 VI 2017

Akt poświęcenia kościoła podpisany 17 czerwca 2017 r.
i pamiątkowy medalion z mo ty wem chle ba Eucharystycznego i cytatem słów św. Brata Alberta, który parafianie wręczyli

księ dzu Pro bosz czo wi w podziękowaniu za je go szes na sto let nią po słu gę w naszej pa ra fii i za an ga żo wa nie w bu do wę
świątyni, wykonany spe cjal nie na tę oka zję.
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Drodzy Czytelnicy,
Kochani Parafianie.

Za na mi czas wa ka cji, urlo pów. Wspo mnie nia, pięk ne ob ra zy,
no wi zna jo mi bądź „sta rzy”, spraw dze ni przy ja cie le i człon ko -
wie ro dzi ny. Po ezja wy po czyn ku za mie nia się w pro zę co dzien -
ne go ży cia… 

Pra ca, obo wiąz ki, szko ła, uczel nia i po wrót do wy pra -
co wa nych sche ma tów wy ma ga ją cych nie la da dys cy pli ny. Jak
w tym wszyst kim się znów od na leźć? Mo że war to pla nu jąc
czas je sien ne go za bie ga nia po my śleć o we wnętrz nym wy ci sze -
niu i na bra niu du cha. Do bra lek tu ra, her ba ta z cy try ną i oczy -
wi ście po chy le nie się nad źró dłem. Weź do rę ki ró ża niec (paź -
dzier nik mie siąc mo dli twy ró żań co wej), od cza su do cza su Pi -
smo Świę te i po słu chaj co ma ją Ci do po wie dze nia Ma ry ja – po -
kor na Słu żeb ni ca Pań ska i Je zus, któ ry do koń ca nas umi ło wał.

Po karm dla du szy jest tak sa mo po trzeb ny jak chleb
po wsze dni. On za pew ni Ci swo istą har mo nię i po mo że w od -
kry wa niu praw dy o so bie. O swo ich za le tach i ma łych nie do -
cią gnię ciach. Za chę cam do wy trwa ło ści, któ ra mo że przy nieść
ob fi te owo ce…

Z Jez usem i Je go Mat ką wszyst ko jest moż li we….

Z błogosławieństwem Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

18 VI 2017 – Fe styn od pu sto wy. Przed na szym ko ścio łem kier masz
prac przed sta wi cie li Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej przy klu bie osie dlo -
wym „Bo lek i Lo lek”. Po nad to swo je sto isko mia ła rów nież Pocz ta Pol -
ska, któ ra z oka zji Ro ku św. Bra ta Al ber ta wy da ła, we współ pra cy z na -
szą pa ra fią, zna czek oraz kar tę pocz to wą de dy ko wa ną na sze mu pa tro no -
wi. Na uwa gę za słu gu je fakt iż wi ze ru nek św. Bra ta Al ber ta zo stał za -
czerp nię ty z pła sko rzeź by znaj du ją cej się w na szym ko ście le. 
20 VI – Za koń cze nie ro ku for ma cyj ne go przed wa ka cja mi: 
• ostat nie spo tka nie Wspól no ty Mło dzie żo wej „Lux Cor dis” na wy jeź -
dzie w Stra szy nie
• naj młod si z dusz pa ster stwa „Lux Cor dis” za koń czy li swo ją dzia łal ność
na spa ce rze do Brzeź na.
24 VI – Uczest nic two na sze go Chó ru Pa ra fial ne go w III Po mor skim Fe -
sti wa lu Pie śni Sa kral nej „Mo re no we Chó ra lia” i zdo by cie I miej sca „ex
aequo” z Chó rem Pa ra fial nym z No we go nad Wi słą, tzw. „Zło te go Pa -
sma”.
26 VI – Za koń cze nie ko lej ne go rok pra cy z przed szko la ka mi w go ścin -
nej le śni czów ce Go łę bie wo.
27 VI-30 VI – Piel grzym ka Chó ru Pa ra fial ne go na Pod la sie (Gie trz -
wałd, Ko deń, Gra bar ka, Dro hi czyn, Pra tu lin, Ka zi mierz Dol ny, Ja błecz -
na) i za koń cze nie ko lej ne go ro ku pra cy.
27 VI-13 VII – Dusz pa ster stwo Młod szej Mło dzie ży „Lux Cor dis”
uczest ni czy ło w re ko lek cjach oa zo wych (Oa za No wej Dro gi II°) w Sy -
cho wie.
1 VII – Zmia ny per so nal ne w na szej pa ra fii. De cy zją Księ dza Ar cy bi sku -
pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia ks. Krzysz tof Bo ry se wicz pod jął obo wiąz ki
wi ka riu sza pa ra fii NMP Kró lo wej Pol ski w Wej he ro wie. Na to miast do
na szej pa ra fii zo stał skie ro wa ny ks. Da wid Ki jew ski – te go rocz ny neo -
pre zbi ter – po cho dzą cy z pa ra fii pw. Trój cy Świę tej w Gdy ni-Dą bro wie.
8 VII – Wy sta wa ob ra zów z por tre ta mi św. Ja na Paw ła II, któ rych au to -
rem jest nasz pa ra fia nin Wal de mar Cie ślak.
10-15 VII – Dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych i SP nr 80
wraz z s. Do ro tą i ks. Paw łem prze by wa ły na wy po czyn ku w Osło ni nie. 
18 VII-27 VII – Po byt dzie ci i mło dzie ży z na szej pa ra fii wraz z ks.
Krzysz to fem Bo ry se wi czem na ko lo niach let nich w Go ściń cu Pie -
niń skim.
25 VII – Dzień św. Krzysz to fa pa tro na kie row ców. Pod czas mszy św. 
o go dzi nie 18.00 mo dli twa w in ten cji wszyst kich ofiar wy pad ków sa mo -
cho do wych, o bez piecz ną jaz dę i mą dre ko rzy sta nie ze środ ków trans -
por tu. Przed ko ścio łem po świę ce nie po jaz dów. 
28 VII-4 VIII – Wę drów ka lek to rów z na szej pa ra fii, wraz z księż mi
Woj cie chem i Ma te uszem, po Be ski dzie Są dec kim.
1 VIII-31 VIII – Mie siąc trzeź wo ści. Przy ob ra zie Chry stu sa Mi ło sier -
ne go wy ło żo no pa ra fial ną księ gę trzeź wo ści.
22 VIII – Roz po czę cie no we go ro ku pra cy 2017/18 przez nasz Chór Pa -
ra fial ny.
26 VIII – Uro czy stość Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. Pod czas wszyst -
kich Mszy św. po na wia li śmy Ślu by Ja sno gór skie Na ro du. 
27 VIII – „Brda 2017”. Mło dzież na szej pa ra fii wraz z ks. Woj cie chem
na ka ja kach.
2 IX – Wy jazd pa ra fian na Led ni cę Se nio ra po raz trze ci.
4 IX – Uro czy ste roz po czę cie no we go ro ku szkol ne go 2017/18 Mszą
św. dla dzie ci o godz. 7.30, a dla uczniów Gim na zjum nr 21 – o godz.
8.30.
8 IX – Świę to Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny. W łącz no ści z Ko -
ścio łem w Pol sce pro kla mo wa li śmy w na szej świą ty ni Akt Po świę ce nia
Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi Ko ścio ła w Pol sce. 
9 IX – Od by ła się 17. piel grzym ka ro we ro wa do Ma tem ble wa, w któ rej
uczest ni czy ło 180 piel grzy mów na ro we rach, nie któ re oso by przy je cha -
ły au to ka rem lub wła sny mi sa mo cho da mi. Po Eu cha ry stii od był się pik -
nik pa ra fial ny. By ły śpie wy, droż dżów ki, ka wa i róż ne pa miąt ko we pre -
zen ty. 
10 IX – Pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę ce nie tor ni strów i przy -
bo rów szkol nych uczniom, któ rzy w tym ro ku roz po czy na ją na ukę.
17 IX – Roz po czę cie cy klu za ty tu ło wa ne go „Je sień ze św. Bra tem Al -
ber tem”. Co mie siąc go ścić bę dzie my oso by, któ re po mo gą nam jesz cze
bar dziej po znać oso bę Ada ma Chmie low skie go. Pierw szą se rię ka zań
wy gło sił o. To masz Jank, fran cisz ka nin, na te mat „Św. Brat Al bert – ar -
ty sta i ma larz”.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 
WITAMY  SIOSTRY  BETANKI

W sierp niu do na szej wspól no ty pa ra fial nej do łą czy ła po -
now nie Sio stra Kla ra – ka te chet ka, a we wrze śniu Sio stra
An ge la, któ ra bę dzie po słu gi wa ła w do mu za kon nym Sióstr
Be ta nek przy na szej pa ra fii.

Ser decz nie wi ta my Sio stry i ży czy my ob fi to ści Bo -
żych da rów i ra do ści pły ną cej z peł nio nych za dań.
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140. rocznica objawieñ gietrzwa³dzkich 
i 50-lecie koronacji obrazu Matki Bo¿ej 
10 wrze śnia od by ła się głów na uro czy stość 140. rocz ni cy ob ja -
wień Mat ki Bo żej i 50-le cia ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej Gie -
trz wałdz kiej. Msza świę ta od pu sto wa na bło niach w Gie trz wał -
dzie zgro ma dzi ła licz nych pąt ni ków oraz naj wyż sze wła dze ko -
ściel ne i pań stwo we. Li tur gii prze wod ni czył Pry mas Pol ski, ks.
abp Woj ciech Po lak.

Po czą tek kul tu Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Gie trz wał -
dzie da tu je się na dru gą po ło wę XIV wie ku. Zwią za ny był naj -
pierw z Pie tą, a od XVI w. z ob ra zem Mat ki Bo żej z Dzie ciąt -
kiem, umiesz czo nym w miej sco wym ko ście le. Ob raz przed sta -
wia Ma ry ję okry tą ciem no nie bie skim płasz czem, trzy ma ją cą na
le wym ra mie niu Dzie cię ubra ne w czer wo ną su kien kę.

Ko niec wie ku XIX był nie ła twy dla Ko ścio ła rzym sko -
ka to lic kie go w za bo rze pru skim, sza lał Kul tur kampf. Lud ność
pol sko ję zycz na nie mo gła uży wać swej mo wy w ko ścio łach i
szko łach. Wie le pa ra fii po zba wio nych by ło dusz pa ste rzy. W
tym trud nym cza sie uci sku ad mi ni stra cyj ne go 
i ru go wa nia te go, co Bo że na War mii w Gie trz wał dzie roz po czę -
ły się ob ja wie nia Mat ki Bo żej, któ re trwa ły od 27 czerw ca do 16
wrze śnia 1877 ro ku. Głów ny mi wi zjo ner ka mi by ły dwie dziew -
czyn ki, 13-let nia Ju sty na Sza fryń ska oraz 12-let nia Bar ba ra Sa -
mu low ska; jak mó wi ły, Mat ka Bo ża prze mó wi ła do nich po pol -
sku.

Pierw szy raz Mat ka Bo ża ob ja wi ła się Ju sty nie, kie dy
ta wra ca ła z mat ką z eg za mi nu przed przy stą pie niem do I Ko -
mu nii świę tej. Na stęp ne go dnia „Ja sną Pa nią” w po sta ci sie dzą -
cej na tro nie z Dzie ciąt kiem Je zus po śród anio łów nad klo nem
przed ko ścio łem w cza sie od ma wia nia ró żań ca zo ba czy ła też
Bar ba ra Sa mu low ska. Na za py ta nie dziew czy nek: „Kto Ty je -
steś?”, od po wie dzia ła: „Je stem Naj święt sza Pan na Ma ry ja Nie -
po ka la nie Po czę ta!”, a na py ta nie: „Cze go żą dasz Mat ko Bo ża?”
– „Ży czę so bie, aby ście co dzien nie od ma wia li ró ża niec!”

Póź niej mię dzy wie lo ma py ta nia mi o zdro wie i zba wie -
nie róż nych osób, dzie ci przed ło ży ły tak że ta kie: „Czy Ko ściół
w Kró le stwie Pol skim bę dzie oswo bo dzo ny?”; „Czy osie ro co ne
pa ra fie na po łu dnio wej War mii wkrót ce otrzy ma ją ka pła nów?”
W od po wie dzi usły sza ły: „Tak, je śli lu dzie gor li wie bę dą się mo -
dlić, wów czas Ko ściół nie bę dzie prze śla do wa ny, a osie ro co ne
pa ra fie otrzy ma ją ka pła nów!” Dzie ci za py ta ły, jak dłu go bę dzie
trwa ło ob ja wie nie i usły sza ły od po wiedź: „Bę dę tu przy cho dzić
jesz cze dwa mie sią ce”. Na stęp nie mia ły sły szeć sło wa: „Sta nie
się cud – póź niej cho rzy zo sta ną uzdro wie ni”. Wte dy dzie ci za -
py ta ły, co cho rzy ma ją czy nić, aby by li uzdro wie ni. Mat ka Bo -
ża od po wie dzia ła: „Po win ni mo dlić się na ró żań cu”. Kie dy dzie -
ci pro si ły Mat kę Bo ską o bło go sła wień stwo, Ma ry ja po wie dzia -
ła: „Ja za wsze bło go sła wię” oraz „Nie smuć cie się, bo Ja bę dę
za wsze przy was”.

W tych cza sach prze śla do wa nia Ko ścio ła ka to lic kie go
od po wie dzi Mat ki Bo żej przy no si ły po cie sze nie Po la kom, któ -
rzy ze wszyst kich za bo rów tak gro mad nie na wie dza li Gie trz -
wałd po mi mo re stryk cji pru skie go oku pan ta. Wpływ ob ja wień
na War mii był ogrom ny. Na stą pi ło przede wszyst kim od ro dze -
nie ży cia oby cza jo we go i pod nie sie nie świa do mo ści re li gij nej
wier nych. Wy raź nym skut kiem był zwy czaj co dzien ne go od -
ma wia nia ró żań ca.

Wiel kie zmia ny do ko na ły się w ży ciu spo łecz no -po li -
tycz nym. Ob ja wie nia Mat ki Bo żej uzna no za prze bu dze nie

świa do mo ści na ro do wej miej sco wych War mia ków i od ro dze -
nie się ich po czu cia jed no ści z Po la ka mi z in nych dziel nic.
„Sko ro Prze naj święt sza Pa nien ka prze mó wi ła do dzie ci war -
miń skich po pol sku, to grze chem jest, je śli kto kol wiek ję zy ka
oj czy ste go ja ko da ru Bo że go się wy rze ka!”

Kult Mat ki Bo żej pro mie niał co raz bar dziej, do Gie trz -
wał du każ de go 29 czerw ca, 15 sierp nia i 8 wrze śnia przy by wa -
ły rze sze pol skich piel grzy mów ze wszyst kich za bo rów. 16
wrze śnia 1877 ro ku w miej scu, gdzie dzie ciom uka zy wa ła się
Mat ka Bo ża, umiesz czo na zo sta ła ka plicz ka z fi gu rą Naj święt -
szej Ma rii Pan ny.

Naj więk sze za słu gi w upo wszech nia niu prze sła nia
Mat ki Bo żej z Gie trz wał du przy pi sać trze ba księ dzu pro bosz -
czo wi Au gu sty no wi We ich se lo wi (1830-1909). Ca łą gor li wość
ka płań ską od dał na usłu gę po boż nych pąt ni ków. Był kil ka ra zy
aresz to wa ny, wy to czo no mu pro ce sy są do we za pro pa go wa nie
kul tu ma ryj ne go.

Ob ja wie niom gie trz wałdz kim na dał szcze gól ne zna -
cze nie i zwią zał je z sy tu acją na ro du pol skie go bło go sła wio ny
ka pu cyn o. Ho no rat Koź miń ski z Za kro czy mia (1829-1916). W
swo ich wy stą pie niach pod kre ślał, że wy da rze nia z 1877 ro ku są
do wo dem bło go sła wień stwa i ła ski nada nych Po la kom. „Ni gdy
nie sły sza no jesz cze, aby tak dłu go i tak przy stęp nie, i do te go
w spo sób tak uro czy sty uka za ła się Mat ka Bo ża”. Łącz nie ob ja -
wień by ło 160, nie któ re po trzy ra zy dzien nie, w cza sie od ma -
wia nia ró żań ca.

Pod czas uro czy sto ści w 90. rocz ni cę ob ja wień, 10
wrze śnia 1967 ro ku, ob raz Pa ni Gie trz wałdz kiej otrzy mał ko ro -
ny pa pie skie, któ re za ło żył Pry mas Pol ski, kard. Ste fan Wy -
szyń ski w obec no ści ks. kard. Ka ro la Woj ty ły i or dy na riu sza
die ce zji war miń skiej bpa Jó ze fa Drza zgi.  

Te go rocz ne uro czy sto ści by ły bar dzo pod nio słe, w
trak cie ich trwa nia Oj ciec Świę ty Fran ci szek udzie lił ze bra nym
apo stol skie go bło go sła wień stwa. Na za koń cze nie Eu cha ry stii
me tro po li ta war miń ski, abp Jó zef Gó rzyń ski do ko nał za wie rze -
nia Pol ski i ar chi die ce zji Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.  Pry mas
Pol ski ży czył wier nym, cy tu jąc Pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie -
go, aby z uro czy sto ści za brać ze so bą si łę pły ną cą od Mat ki Bo -
żej, po trzeb ną do prze mia ny na lep sze swo je go ży cia.

Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

27 czerwca 2017 r. pielgrzymujący chórzyści razem z ks. Proboszczem, 
odwiedzili Gietrzwałd w 140. rocznicę pierwszego dnia objawienia. 
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300-lecie koronacji Ikony Jasnogórskiej
Przy go to wa nia do ob cho dów ju bi le uszu 300-le cia
ko ro na cji Ob ra zu Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze
trwa ły od ro ku. Licz ne ini cja ty wy oj ców pau li nów
przy cią gnę ły przed Cu dow ny Ob raz tłu my Po la -
ków i piel grzy mów z ca łe go świa ta. W przy go to -
wa nia ob cho dów za an ga żo wa li się tak że wier ni,
prze sy ła jąc m.in. swo je zdję cia przez in ter net, by
utwo rzyć „Sel fie dla Ma ryi”, czy li mo zai kę ob ra zu
ja sno gór skie go utwo rzo ną ze zdjęć. Na pły nę ło
tak że 18 tys. zdjęć w for mie pa pie ro wej z du cho -
wy mi da ra mi dla Ma ryi do tzw. „Ży wej Ko ro ny
Ma ryi”. Pod czas ape lu ja sno gór skie go co dzien nie
od ma wia na jest spe cjal na mo dli twa ju bi le uszo wa.

Głów ne uro czy sto ści po prze dzi ła no wen na
ja sno gór ska „Ko ro no wa na Słu żeb ni ca. 9 spo tkań
z Ma ry ją” pro wa dzo na przez bpa Grze go rza Ry sia,
prze wod ni czą ce go Ze spo łu ds. No wej Ewan ge li -
za cji przy Ko mi sji Dusz pa ster stwa Epi sko pa tu
Pol ski. Każ de go dnia ka zno dzie ja po dej mo wał na -
stę pu ją ce te ma ty: 1. dnia – Ma ry ja Łu ka szo wa
(Uczen ni ca Sło wa Bo że go, któ ra słu cha, przyj mu -
je Je i za cho wu je); 2 – Ho de ge tria (Prze wod nicz -
ka uka zu ją ca dro gę do Je zu sa); 3 – Czar na Ma -
don na („Je stem śnia da, ale pięk na”); 4 – Teo to kos
(Mat ka Bo ga); 5 – No wa Ewa (Mat ka od ro dzo nej
ludz ko ści); 6 – Mat ka Bo le sna (Ro dzi ciel ka Ko -
ścio ła); 7 – Po śred nicz ka (w po rząd ku wia ry i mo -
dli twy); 8 – Ko ro no wa na Słu żeb ni ca (słu żeb na
god ność ka płań ska, pro roc ka i kró lew ska); 9 –
Kró lo wa Pol ski (wspól no ta w da rach Bo żych: wia -
ry, mo wy, pra cy). 

Każ dy dzień no wen ny uka zy wał po stać
Ma ryi w in nym aspek cie. Ka te che zy nio sły głę bo -
kie re flek sje w aspek cie teo lo gicz nym i hi sto rycz -
nym a bo gac two tre ści w nich za war te za chę ca ło
do po now ne go ich roz wa ża nia.

26 sierp nia na Wa łach Ja sno gór skich od -
by ły się cen tral ne uro czy sto ści Ju bi le uszu 300.
rocz ni cy ko ro na cji Cu dow ne go Ob ra zu. W ob cho -
dach wzię li udział pa ste rze Ko ścio ła w Pol sce 
z abp. Sta ni sła wem Gą dec kim, prze wod ni czą cym
Kon fe ren cji Epi sko pa tu na cze le. Mszy św. dzięk -
czyn nej z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski prze wod ni -
czył abp Sa lva to re Pen nac chio, Nun cjusz Apo stol -
ski w Pol sce. 

Prze sła nie z oka zji Ju bi le uszu skie ro wał do
Po la ków Oj ciec Świę ty Fran ci szek. 

Na uro czy sto ściach obec ni by li tak że
przed sta wi cie le naj wyż szych władz pań stwo wych
wraz z Pre zy den tem RP An drze jem Du dą i Pre -
mier Be atą Szy dło oraz człon ka mi rzą du i par la -
men ta rzy sta mi. 

Do licz nie zgro ma dzo nych wier nych sło wa
po wi ta nia skie ro wał o. Ar nold Chrap kow ski, ge -
ne rał Za ko nu Pau li nów. Ho mi lię wy gło sił abp
Woj ciech Po lak, Pry mas Pol ski. Na stęp nie od no -
wio ne zo sta ły Ja sno gór skie Ślu by Na ro du, ich
tekst od czy tał prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski abp Sta ni sław Gą dec ki.

Na za koń cze nie uro czy sto ści Ksiądz Pry -
mas po wie dział: „Pro si my więc jesz cze raz, po wta -
rza jąc sło wa ju bi le uszo wej mo dli twy, aby ju bi le -
usz 300-le cia ko ro na cji od no wił w każ dej i w każ -
dym z nas cześć i uf ność wo bec Bo ga i spra wił, że
na sze ży cie oso bi ste, spo łecz ne, na ro do we, prze -
mie nio ne ży cie, bę dzie ży wym dia men tem w no -
wej ko ro nie Ma ryi”.

Czas wiel kie go świę to wa nia, to tak że czas
re flek sji i ra do ści. Cie szy my się z obec no ści 
i opie ki Mat ki Bo żej w na szej Oj czyź nie już 600
lat!

Te re sa So wiń ska 

Korony wykonane w 2017 r. przez włoskiego złotnika Michele Affidato
jako kopie koron papieskich Klemensa XI.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Jasnogórska Królowa Polski
Przed 300 la ty, w dniu 8
wrze śnia 1717 ro ku, na
gło wy Je zu sa i Je go
Mat ki w ob ra zie Ja sno -
gór skim zo sta ły na ło żo -
ne ko ro ny pa pie ża Kle -
men sa XI na znak, że
Cu dow ny Ob raz jest
uzna ny za świę ty dla ca -
łe go świa ta chrze ści jań -
skie go. To wy jąt ko wa
oka zja do wspo mi na nia
hi sto rii, ale i do re flek sji
nad wiel ki mi dzie ła mi
Bo ży mi, któ re go świad -
ka mi by li na si przod ko -
wie. A ja ka by ła Je go hi -
sto ria?

Tra dy cja mó wi
nam, że twór cą Ja sno -
gór skiej Iko ny jest św.
Łu kasz Ewan ge li sta, ale
on opi su je iko nę kre -
śląc du cho wą syl wet kę
Mat ki Naj święt szej i wy -
mie nia cha rak te ry stycz -
ne ce chy: 
1. Ma ry ję ce chu je szla -
chet na, uf na po ko ra –
peł na pod da nia sie bie
świę tej wo li Bo ga.
2. Ma ry ja po sia da zde -
cy do wa ny cha rak ter –
wie, co ma czy nić i swo -
ją de cy zję prze ku wa w
czyn.
3. Ma ry ję ce chu je moc
in te lek tu  – ob da ro wa na
Bo żym my śle niem, któ re chro ni przed grze chem.
4. Ma ry ja jest oso bą bez grzesz ną, o du szy kon tem pla cyj nej i
umy śle re flek syj nym – „roz wa ża ła wszyst kie spra wy w swo im
ser cu”.
5. Ma ry ja jest peł na mi ło ści – Jej Bo ski Syn za wsze jest w cen -
trum wszyst kie go.
6. Ma ry ję ce chu je po tęż na wia ra – ka że być z Je zu sem do koń ca
i ocze ki wać  Je go Zmar twych wsta nia. 

Już w IV wie ku w Kon stan ty no po lu – jak pi sze w „Hi sto -
rii Ko ścio ła” Her miasz So zo men – przez świę ty wi ze ru nek Mat -
ki Bo żej „ob ja wia się (…) Bo ska moc, któ ra udzie la po cie chy,
po mo cy w cho ro bach i in nych nie szczę ściach”.

Ob raz Mat ki Bo żej przy by wa do Czę sto cho wy w 1384
ro ku po da ro wa ny pau li nom przez księ cia Wła dy sła wa Opol czy -
ka. Od te go cza su bło go sła wi Ona na ro do wi pol skie mu nie ustan -
nie do dnia dzi siej sze go a Ja sna Gó ra sta ła się waż nym cen trum
piel grzym ko wym. Ob raz cie szył się co raz więk szą sła wą i po -
wszech nie uwa ża ny był za świę ty. Gru ba księ ga za ty tu ło wa na
„Li ber mi ra cu lo rum Be ate Vir gi nis Mo na ste rii Czen sto cho vien -
sia” za wie ra opis 1070 cu dów, ja kie wy da rzy ły się od 1402 do
1885 ro ku. Dla chrze ści jan by ło oczy wi ste, że sko ro Chry stus
jest Kró lem Wszech świa ta, to Je go Mat ce mu si przy słu gi wać ty -

tuł Kró lo wej. Do Pol ski
im puls, by uznać Ma ry ję
Kró lo wą, przy szedł z Ne -
apo lu.
„Chcę być kró lo wą Pol -
ski”

Z po cząt kiem XVII
wie ku żył w Ne apo lu po -
boż ny ka płan z To wa rzy -
stwa Je zu so we go Oj ciec
Ju liusz Man ci nel li. Mat ka
Bo ża oka za ła się mu trzy
ra zy a 14 sierp nia 1608 ro -
ku rze kła do nie go: „Cze -
mu mnie Kró lo wą Pol ski
nie zo wiesz? Boć ja to kró -
le stwo wiel ce ko cham dla
je go oso bliw sze go ku
mnie na bo żeń stwa”.

Jan Da ma sceń ski,
wiel ki teo log z ty tu łem Oj -
ca Ko ścio ła, ży ją cy w VII
wie ku na uczał, że świę ty
ob raz mo że uka zy wać po -
do bień stwo rze czy i istot
du cho wych tak, jak by by -
ły one oglą da ne w ob ja -
wie niach i wi zjach pro roc -
kich. Udzia łem ad o ru ją -
cych Czar ną Ma don nę
sta je się nie zwy kłe do -
świad cze nie re li gij ne, ja -
kim jest peł ny du cho wy
kon takt z ukry tą rze czy -
wi sto ścią – z Nie bem. Ta -
kie go wi dze nia do świad -
czy ła m.in. św. Fau sty na
w 1933 r. przed Ob ra zem

Ja sno gór skim. Przed ja sno gór skim wi ze run kiem Ma ryi klę ka li
naj więk si świę ci i naj więk si grzesz ni cy, po tęż ni kró lo wie i ubo gi
lud. „Bo ska moc” do dziś ob ja wia się na Ja snej Gó rze za po śred -
nic twem Świę tej Iko ny, gdzie lu dzie do zna ją umoc nie nia i po cie -
chy, po mo cy w cho ro bach i naj roz ma it szych cier pie niach, do -
zna ją ła ski uzdro wie nia du szy i cia ła. 
Po trój ny ob raz i po trój na świę tość
Czczo ny od wie ków Wi ze ru nek Ja sno gór ski zo stał spro fa no wa -
ny w 1430 ro ku, kie dy na klasz tor pau liń ski na pa dli ban dy ci.
Wów czas Iko na zo sta ła odar ta ze zło ta i klej no tów, czy li wo tów,
któ re po boż ni lu dzie skła da li z wdzięcz no ści za otrzy ma ne ła ski.
Cu dow ny Ob raz zo stał po ła ma ny na trzy czę ści, w wie lu miej -
scach po cię ty sza blą i nie nada wał się do re no wa cji. Po po now -
nym za grun to wa niu pod obra zia zo stał na ma lo wa ny od no wa.
Iko na, z ty mi sa my mi szcze gó ła mi, a jed nak róż na. Pier wot na bi -
zan tyj ska po wa ga zo sta ła zmięk czo na przez li ryzm ma lar stwa
wło skie go. Za da ne sza blą bli zny nie da wa ły się za ma lo wać, zo -
sta ły na dal wi docz ne. 

Iko na Czę sto chow ska sta ła się po dwój nie świę tą, po nie -
waż świę ty jest pier wot ny wi ze ru nek. Po nad to, jak gło si le gen da,
by ła na ma lo wa na na de skach po cho dzą cych ze sto łu Świę tej Ro -
dzi ny. Trze ci ty tuł świę to ści po cho dzi od czci cie li, któ rzy do zna -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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ją po cie sze nia w cier pie niach. Dal -
sze dzie je Czar nej Ma don ny po -
twier dzi ły wy jąt ko wość Ob ra zu
dzię ki ob fi to ści cu dów, nic więc
dziw ne go, że pod ję to sta ra nia o uko -
ro no wa nie Jej Wi ze run ku.

Wy jąt ko wa Iko na Ja sno -
gór ska po sia da nie spo ty ka ną ni -
gdzie in dziej ce chę – gło wę Je zu sa 
i Ma ryi ota cza je den Nimb, któ ry
mó wi nam o peł nym udzia le Ma ryi
w chwa le Bo ga oraz uka zu je po tę gę
Kró lo wej Pol ski. Jej cu dow na moc
jest wy ra zem Bo żej mi ło ści wzglę -
dem nas.
Hi sto ria ko ron Ma ryi 
Naj star sza zna na ko ro na Mat ki Bo -
żej z Ja snej Gó ry mia ła for mę go tyc -
ką i po cho dzi ła z XV wie ku. W 1635
ro ku ru bi no wy dia dem ofia ro wał
Mat ce Ja sno gór skiej król Wła dy -
sław IV. 
W 1671 ro ku ko lej ną ko ro nę ofia ro -
wa ła rów nież kró lo wa Ele ono ra 
z Habs bur gów, jed nak ta ni gdy nie
by ła za ło żo na na Ob raz Ma ryi. 
W 1717 ro ku wi ze ru nek Mat ki Bo -
żej z Ja snej Gó ry otrzy mał ko ro ny
od pa pie ża Kle men sa XI. Był to
pierw szy w świe cie wi ze ru nek Mat -
ki Bo żej ob da ro wa ny pa pie ski mi
Ko ro na mi po za Rzym ską Sto li cą.
W 1909 ro ku, w no cy z 22 na 23 paź dzier ni ka, Cu dow na Iko na zo -
sta ła spro fa no wa na po now nie. Okra dzio no Ją z pa pie skich ko ron
i per ło wej su kien ki. Jed na z hi po tez mó wi o spi sku prze pro wa -
dzo nym przez car ską służ bę bez pie czeń stwa, aby póź niej Car
Mi ko łaj II mógł po da ro wać no we ko ro ny. Fak tycz nie -  ta ka pro -
po zy cja ze stro ny ca ra zo sta ła zło żo na. Szczę śli wie pa pież Pius X
uprze dził za mysł ca ra. W bły ska wicz nym cza sie no we ko ro ny pa -
pie skie wy ko na ne przez wa ty kań skich złot ni ków zo sta ły prze ka -
za ne na Ja sną Gó rę. 

Dru ga ko ro na cja mia ła miej sce 22 ma ja 1910 ro ku na
szczy cie ja sno gór skim. W wiel kich uro czy sto ściach uczest ni czy -
ła pół mi lio no wa rze sza piel grzy mów, od pra wio no czte ry Msze
świę te.

Ko lej ne ko ro ny pa pie skie Iko na Ja sno gór ska otrzy ma ła
w 2005 ro ku od Ja na Paw ła II. Oj ciec Świę ty po świę cił je w przed -
dzień swo jej śmier ci. W li ście pod pi sa nym przez umie ra ją ce go
pa pie ża czy ta my: „Ja sna Gó ra za dzi wi ła ca ły na ród. Ona po tra fi -
ła się obro nić przed „po to pem”, ostat nia wy spa nie pod le głe go
by tu i nie pod le gło ści du cha. Ten fakt mó wił bar dzo wie le współ -
cze snym, ale ten fakt mó wił jesz cze wię cej po tom nym. Niech ten
fakt mó wi rów nież do na sze go po ko le nia. Niech sta nie się we -
zwa niem do jed no ści w bu do wa niu do bra, dla po myśl nej przy -
szło ści Pol ski i wszyst kich Po la ków. Niech przy wo łu je do strze -
że nia skarb ca po nad cza so wo ści war to ści, aby ko rzy sta nie z wol -
no ści by ło ku zbu do wa niu, a nie ku upad ko wi. Klę ka jąc przed
ob li czem Ja sno gór skiej Kró lo wej, mo dlę się, aby mój na ród,
przez wia rę w Jej nie za wod ną po moc i obro nę, od no sił zwy cię -
stwo nad wszyst kim, co za gra ża god no ści ludz kiej i do bru na szej
Oj czy zny”.

W ro ku ju bi le uszu 300-le cia na ło że nia na skro nie Ma ryi
i Je zu sa ko ron pa pie skich, czy li w 2017 ro ku, mo gli śmy uczest -
ni czyć w tych wiel kich wy da rze niach oso bi ście lub dzię ki trans -

mi sjom przez środ ki ma so we go
prze ka zu. Ju bi le usz ten to tak że
dla nas za pro sze nie do czy nu. Oj -
co wie pau li ni za ini cjo wa li ak cję
du cho wej ko ro ny na zwa ną „ Ży -
wą Ko ro ną Ma ryi”.
Bądź na szą obro ną
W ro ku 1622, za pa no wa nia Zyg -
mun ta II, Osman tu rec ki za gro -
dził ca łe mu chrze ści jań stwu
znisz cze niem. W tym ce lu zgro -
ma dził nie zli czo ne woj ska, któ re
cią gnął ku pol skim gra ni com.
Król Zyg munt na te do nie sie nia,
uf ny w ra mię Bo ga, we zwał wsta -
wien nic twa Naj święt szej Pan ny 
i św. Sta ni sła wa Kost ki. Na stęp -
nie wy słał nie wiel ką licz bę pol -
skich za stę pów, na wstrzy ma nie
na po ru nie przy ja cie la. Pod Cho -
ci miem Po la cy od nie śli wiel kie
zwy cię stwo i pod pi sa li po kój z ko -
rzy ścią dla Pol ski. 
W 1655 ro ku w gra ni ce Pol ski
wdar li się Szwe dzi. Bi sku pi pol -
scy pi sa li do pa pie ża Alek san dra
VII li sty z proś bą o wspar cie, 
a on po wo łu jąc się na wi zję Giu -
lio Man ci nel lie go od po wie dział:
„Ma ry ja was ura tu je. To Pa ni
Pol ski. Jej się po święć cie. Jej ofi -
cjal nie się ofia ruj cie. Ją Kró lo wą

ogło ście, prze cież sa ma te go chcia ła”. To dla te go król Jan Ka zi -
mierz w dniu 1 kwiet nia 1656 ro ku od dał sie bie i ca ły lud pod
opie kę Mat ce Naj święt szej i ogło sił Ją Kró lo wą Ko ro ny Pol -
skiej w naj bar dziej uro czy sty spo sób, bo w obec no ści nun cju -
sza apo stol skie go Pio tra Vi do ni. Ten do nio sły akt jest kon ty -
nu owa ny przez ko lej ne wie ki i ma zna cze nie nie tyl ko de wo cyj -
ne, ale ja ko je dy ny przy pi su je kul to wi Ma ryj ne mu ro lę spo -
łecz ną i po li tycz ną. 

Jan So bie ski przed bi twą pod Wied niem w 1684 ro ku
tak że za wie rzył swo ją mi sję Mat ce Ja sno gór skiej. Wik to ria wie -
deń ska po wstrzy ma ła na wał tu rec kich hord na chrze ści jań ską
Eu ro pę. 

W 1920 r., krót ko po od zy ska niu nie pod le gło ści po
okre sie roz bio rów, Pol ska zno wu by ła za gro żo na na jaz dem ze
Wscho du. 7 sierp nia pau li ni roz po czę li no wen nę bła gal no -po kut -
ną w in ten cji oca le nia Pol ski. Zwy cię ska bi twa war szaw ska z 15
sierp nia 1920 ro ku zo sta ła na zwa na „Cu dem nad Wi słą” i po -
wstrzy ma ła na wa łę so wiec ką.  Pol ska zo sta ła oca lo na. Mat ka Bo -
ża wspo mo gła.

Ko lej ne za wie rze nie się opie ce Ma ryi mia ło miej sce na
Ja snej Gó rze z oka zji Mil le nium chrztu Pol ski - w 1966 ro ku i zo -
sta ło po no wio ne w ro ku 2016.

O szcze gó łach hi sto rii Ob ra zu Ja sno gór skiej Pa ni, 
o wspa nia łych ce re mo niach zwią za nych z na ło że niem ko ron Iko -
nie, o kunsz cie ju bi ler skim wy ko naw ców i ich pro gra mie ide -
owym moż na do wie dzieć się z ksią żek ostat nio wy da nych przez
wy daw nic two Pau li nia num.

Te re sa So wiń ska na pod sta wie
Grze gorz Gór ny, Ma rian Ro si koń „Kró lo wa mat ka Bo ża 

z Ja snej Gó ry, Pau li nia num;
Ma te usz Grzy ma ła „Pa pie ska ko ro na Ja sno gór skiej Pa ni”, 

Pau li nia num

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej włoski mistrz
złotnictwa Michele Affidato z Crotone wykonał kopię skradzionych koron
papieża Klemensa XI. Przymierzanie nowych koron. Fot. Janusz Rosikoń
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Z ŻYCIA PARAFII

Zakoñczenie roku szkolnego –
przedszkolaki

Katecheza biblijna dla dociekliwych

26 czerw ca za koń czy li śmy ko lej ny rok pra cy z przed -
szko la ka mi. W go ścin nej le śni czów ce Go łę bie wo nie
za bra kło atrak cji, kieł ba sek i oczy wi ście pa miąt ko -
wych dy plo mi ków. Uśmiech nię te twa rze roz bie ga -
nych dzie ci, za do wo le ni ro dzi ce i dziad ko wie to naj -

więk sza na sza na gro da. I oczy wi ście szczę śli wi - Pa nie
Ka sia i Do mi ni ka wraz z ks. Ty be riu szem. Wiel kie
dzię ki za ko lej ny rok.... Za pra sza my po wa ka cjach.

ks. Pro boszcz

Wzna wia my po wa ka cjach czwart ko we
spo tka nia bi blij ne. Pla no wa ne są dwa
cy kle ka te chez bi blij nych: do ty czą cych
Bo ha te rów Sta re go Te sta men tu oraz
Ewan ge lii Ja no wej (na prze mien nie),
prze pla ta nych spo tka nia mi po świę co -
ny mi roz wa ża niu i dzie le niu się Ewan -
ge lią z ko lej nej nie dzie li. 

Z A P R A S Z A M Y  !
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Z ŻYCIA PARAFII

Zakoñczenie roku formacyjnego
Wspólnoty M³odzie¿owej „Lux Cordis”

„Lux Cordis” ZAPRASZA!

Ostat nie spo tka nie Wspól no ty Mło dzie żo wej Lux Cor dis
mia ło in ny niż zwy kle prze bieg. Wszyst ko dla te go, że od by -
ło się na wy jeź dzie. Wcze snym po po łu dniem 20 czerw ca
uda li śmy się do Stra szy na, gdzie dzię ki go ścin no ści miej -
sco we go Księ dza Pro bosz cza ce le bro wa li śmy Mszę świę tą
w miej sco wym ko ście le, a na stęp nie uczest ni czy li śmy w in -

te gra cyj nych za ba wach przy ogni sku (z kieł ba ska mi oczy -
wi ście :) ). Pod su mo wa li śmy rok dusz pa ster ski (a na wet
trzy la ta) oraz wy zna czy li śmy so bie ce le na ko lej ny etap for -
ma cji. Za pra sza my do obej rze nia ga le rii :) 

Zdję cia: Mag da Ba cław ska

Je śli chcesz po głę bić swo ją wia rę w Bo ga i spę -
dzić tro chę cza su we wspól no cie lub po pro stu
pra gniesz od ży cia cze goś wię cej, to za pra sza my
do Dusz pa ster stwa Młod szej Mło dzie ży „Lux
Cor dis”. 

Ucznio wie klas 5-8 Szko ły Pod sta wo wej
spo ty ka ją się w piąt ki o godz. 19:00 w sal ce na ple -
ba nii. Pierw sze spo tka nie or ga ni za cyj ne po wa ka -
cyj nej prze rwie 8 wrze śnia, o wspo mnia nej po rze
i miej scu.

Z A P R A S Z A M Y  !
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Upra gnio nych wa ka cji nad szedł czas! Rów nież dla dość
spo rej grup ki dzie cia ków z na szej pa ra fii (choć nie tyl ko),
któ ra po sta no wi ła spę dzić ich część (18-27 lip ca) w ma low -
ni czych Pie ni nach. W Go ściń cu Pie niń skim, gdzie re zy do -
wa li śmy, dzia ło się na praw dę spo ro! Wszyst ko pod pa tro -
na tem na sze go ulu bio ne go świę te go – Bra ta Al ber ta
Chmie low skie go, któ re go rok ob cho dzi my i od któ re go
uczy li śmy się (dzię ki ks. Paw ło wi), co zna czy być do brym
jak chleb. Co do kład nie prze ży wa li śmy? Za pra sza my do
prze śle dze nia na szych po czy nań na pa ra fial nej stro nie in -
ter ne to wej i na fa ce bo oko wym pro fi lu pa ra fii, gdzie moż na
zo ba czyć i wię cej... 

DZIEŃ PIERWSZY

Po je de na sto go dzin nej po dró ży do tar li śmy do Klusz kow -
ców, gdzie na „dzień do bry” cze kał na nas pysz ny obiad.
Pysz ne je dze nie, wspa nia łe wa run ki lo ka lo we, nie by wa le
pięk ne kra jo bra zy, ser decz na at mos fe ra bu do wa na przez
go spo da rzy wy war ła na nas wiel kie wra że nie. 
Wie le emo cji do star czył nam po dział na gru py i pierw sze
ofi cjal ne spo tka nie z na szy mi opie ku na mi: pa nią Ka sią, pa -
nią Do mi ni ką, pa nią Agniesz ką, pa nem Mi cha łem oraz pa -
nią Ho no ra tą, na szą pie lę gniar ką. Aż szko da by ło iść
spać… ;)

DZIEŃ DRUGI

Dzi siej szy dzień (za pla no wa li śmy, by do ty czy ło to każ de -
go z dni) roz po czął się od po ran ne go roz ru chu pod prze -
wod nic twem pa na Mi cha ła (ab sol wen ta Szko ły Mi strzo -
stwa Spor to we go ZPRP). Dla wie lu po ran ne ćwi cze nia roz -
cią ga ją ce oka za ły się nie ma łym wy zwa niem… 
Po śnia da niu za po zna li śmy się z za sa da mi funk cjo no wa nia
na na szych ko lo niach. Pod pi sa li śmy kon trakt, że – dla
bez pie czeń stwa – prze strze gać bę dzie my usta lo nych re -
guł. Po Mszy świę tej i obie dzie na stą pił wiel ki mo ment:
na sza pierw sza te go rocz na wy pra wa. Ja ko cel po sta wi li -
śmy so bie po bli ską gó rę Wdżar z uro kli wym Wą wo zem
Pa pie skim oraz ma low ni czo roz po ście ra ją cą się pa no ra mą
oko li cy. Wie czór upły nął pod zna kiem za baw spor to wych,

wy czy no wych i ta necz nych… Od Bra ta Al ber ta uczy li śmy
się, że ra ny też są po trzeb ne.

DZIEŃ TRZECI

Czwar tek roz po czął się dla nas dość wcze śnie. W pla nie
bo wiem mie li śmy zdo by cie Trzech Ko ron, a ten szczyt nie
po zwa la zdo być się zbyt ła two, bo chro nią go przed tym
dłu gie ko lej ki tu ry stów. Dzię ki zmy sło wi or ga ni za cyj ne -
mu na szej pa ni prze wod nik prze pięk ną pa no ra mą Du naj ca
(i nie tyl ko) roz ta cza ją cą się ze szczy tu uda ło nam się cie -
szyć bez więk szych prze sto jów. 
Na gro dą za wzo ro wo prze bie ga ją cy marsz oka za ła się pół -
to ra go dzin na lek cja przy ro dy prze pro wa dzo na przez du -
naj skich fli sa ków z per spek ty wy ko ry ta tej nie zwy kłej rze -
ki. 
Wra żeń dzi siej sze go dnia do peł ni ła wie czor na por cja zum -
by za ser wo wa na nam przez in struk tor kę, pa nią Mo ni kę.
Za ję cia za koń czy li śmy spon ta nicz ny mi za ba wa mi na
świe żym po wie trzu. Wszyst ko to po mo gło nam w prak -
ty ce zro zu mieć, co to zna czy, że ta len ty są pre zen tem od
Pa na Bo ga. 

DZIEŃ CZWARTY

Po dob nie jak wczo raj, z ośrod ka wy ru szy li śmy o ósmej ra -
no – oczy wi ście po roz ru chu po ran nym i śnia da niu :) Za
cel wy pra wy po sta wi li śmy so bie Wą wóz Ho mo le oraz wej -
ście na po bli skie wzgó rza, skąd mo gli śmy za chwy cać się
wi do ka mi dzi kiej przy ro dy. Do dat ko wym ubo ga ce niem
by ły cie ka we hi sto rie opo wia da ne przez na szą pa nią prze -
wod nik pra cu ją cą tak że w GOPR-ze. Za po zna li śmy się z le -
gen da mi zwią za ny mi z Pie ni na mi oraz do wie dzie li śmy się,
jak za cho wać się w gó rach pod czas bu rzy… 
Chcąc unik nąć spo tka nia ze zmie rza ją cą w na szym kie run -
ku ule wą, nasz spa cer skoń czy li śmy nie co wcze śniej - w
Szczaw ni cy na lo dach i ma łych za ku pach… Po po wro cie
zo sta ła od pra wio na Msza świę ta wraz z lek cją na te mat
służ by Bo gu i lu dziom. A po tem… WIELKIE MYCIE!!! 
Zwień cze niem dnia by ły tań ce led nic kie ani mo wa ne przez

Z ŻYCIA PARAFII

Kolonie letnie w Pieninach
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mło dych z Lux Cor dis SMYK (na gra nia do stęp ne na pro -
fi lu pa ra fii) oraz luź ne za ba wy na świe żym po wie trzu. 

DZIEŃ PIĄTY

Pią ty dzień na szych ko lo nii za czął się… dość le ni wie. Po -
bud ka nie co póź niej, po tem sprzą ta nie, drob ne za ku py 
w po bli skim skle pie oraz przy go to wa nia do wie czor nej za -
ba wy. Tem po przy spie szy ło – i to znacz nie – po obie dzie.
Wy ru szy li śmy do par ku li no we go „Ad re na li na” w Kro -
ścien ku. Na zwa jak naj bar dziej ade kwat na… Po ziom ad re -
na li ny wzra stał wprost pro por cjo nal nie do sta nu ra do ści,
ja kiej przy spo rzy ła nam za ba wa na wy so ko ściach… 
Po po wro cie by ło ogni sko z kieł ba ska mi, a po nim cie szy -
li śmy się swo imi ta len ta mi. Oj, dzia ło się… ;) Od Bra ta Al -
ber ta do wie dzie li śmy się, że sza ta jed nak zdo bi czło wie ka. 

DZIEŃ SZÓSTY

Nie dzie la to dzień od po czyn ku. My od po czy wa li śmy ak -
tyw nie ;) A od po czy nek chrze ści ja ni na po le ga mię dzy in -
ny mi na umie jęt no ści za chwy ce nia się pięk nem stwo rze -
nia. Do sko na łą spo sob no ścią ku te mu oka zał się dość in -
ten syw ny spa cer szczy ta mi po bli skich wznie sień z Nie dzi -
cy do Dursz ty na. Choć na tra sie do mi no wa ły la sy i knie je,
nie za bra kło i pięk nych wi do ków. Po po wro cie zre lak so -
wa li śmy się przy pro jek cji po ucza ją ce go fil mu ani mo wa ne -
go pt. „W gło wie się nie mie ści”. Zwień cze niem dzi siej sze -
go dnia by ła Msza świę ta w ko ście le pa ra fial nym w Klusz -
kow cach.

DZIEŃ SIÓDMY

Kra ków. To mó wi sa mo za sie bie. Ka te dra na Wa we lu
wraz z Oł ta rzem Oj czy zny, gro by kró lów Pol ski i bo ha te -
rów na ro do wych, Col le gium Ma ius, pa pie skie okno przy
Fran cisz kań skiej, Ko ściół Ma riac ki, Ry nek (wer sja „od gó -
ry” i spod zie mi)… to tra sa na sze go dzi siej sze go spa ce ru
po naj pięk niej szym z pol skich miast. Wra żeń co nie mia ra!
Dziś też prze ży li śmy kul mi na cyj ny – od stro ny du cho wej
– mo ment na szych ko lo nii – mo dli li śmy się przy gro bie
na sze go Pa tro na - św. Bra ta Al ber ta oraz oglą da li śmy za -
cho wa ne po nim pa miąt ki – mię dzy in ny mi pro te zę, któ ra

za stę po wa ła mu no gę utra co ną w cza sie po wsta nia stycz -
nio we go. Spo tka nie z Bie da czy ną z Kra ko wa prze ko ny wa -
ło nas dzi siaj o tym, że czło wiek chce wi dzieć owo ce swo -
jej pra cy. 

DZIEŃ ÓSMY

Po go da te go dnia nas za wio dła :( W miej sce pla no wa ne go
wyj ścia w gó ry mu sie li śmy szu kać al ter na ty wy. Po dob nie
zresz tą jak oko ło trzech mi lio nów in nych wy po czy wa ją -
cych w po bli żu tu ry stów zna leź li śmy ją w no wo otwar tych
ter mach w Cho cho ło wie. Zdjęć nie ro bi li śmy, bo nie mia -
ło by to więk sze go sen su - za łą czo na gra fi ka cał kiem do -
brze od da je kli mat dzi siej sze go dnia. Bli sko trzy go dzi ny
upoj ne go "plu ska nia się" w go rą cych źró dłach. Po po wro -
cie obiad, film, Msza świę ta i wresz cie (gdy po go da od pu -
ści ła) wie czor ny spa cer nad po bli ski za lew. Wra żeń do peł -
ni ły ge ne ral ne po rząd ki w po ko jach. Brat Al bert na uczył
nas dzi siaj te go, że każ dy po trze bu je przy ja ciół. 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

To, że na sze ko lo nie do bie ga ją koń ca, wca le nie zna czy, że
zwal nia my tem pa – wprost prze ciw nie. Dziś zdo by li śmy
Lu bań – naj wyż szy szczyt Pa sma Lu ba nia (1211 m.n.p.m.).
Po po wro cie z wy pra wy Msza świę ta dzięk czyn na za na sze
wspól ne prze ży te wa ka cje i… po dzię ko wa nia: wszyst kim
za wszyst ko. Wy mia ny kon tak tów, pod pi sy, pa miąt ko we
zdję cia… Wzru szeń nie bra ko wa ło. A Brat Al bert uczył
nas dzi siaj, że po boż ny też mo że być nor mal ny.

DZIEŃ DZIESIĄTY

Ni by ko niec, ale wra żeń nie bra ko wa ło - przede wszyst kim
du cho wych. W dro dze po wrot nej bo wiem spo tka li śmy się
z Ma ry ją obec ną w iko nie Czar nej Ma don ny w Czę sto cho -
wie. Wy da rze nie dla wie lu osób wy jąt ko we z tej ra cji, że w
du cho wej sto li cy Pol ski by li pierw szy raz. Wzię li śmy
udział we Mszy świę tej a na stęp nie wy słu cha li śmy kon fe -
ren cji na te mat ja sno gór skie go sank tu arium. A po tem...
jaz da, jaz da, jaz da we so łym au to bu sem ;) A i lek cji od Bra -
ta Al ber ta nie za bra kło - do wie dzie li śmy się trud nej praw -
dy, że aby żyć, trze ba umrzeć. 

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
*          *          *

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim, dzię ki któ rym nasz wy jazd
mógł dojść do skut ku: Bo żej Opatrz no ści, na szym ro dzi -
com i in nym spon so rom :) Dzię ku je my prze mi łym Go spo -
da rzom z Go ściń ca Pie niń skie go (su per wa run ki, su per je -
dze nie, wszyst ko su per!!!), dzię ku je my Pa ni Eli - prze wod -

nicz ce oraz Pa nu Sław ko wi - kie row cy z fir my Sko jan.
Dzię ku je my Wam, dro dzy In ter nau ci, że by li ście z na mi 
w tym cza sie i ży czy my wszyst kim uda nych i bez piecz -
nych wa ka cji - mo że w Pie ni nach..? Po twier dza my, że na -
praw dę war to!  Ser decz nie po zdra wia my !

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Lektorzy w Beskidzie S¹deckim

Biuletyn

Lek to rzy z na szej pa ra fii wraz z księż mi Woj cie chem 
i Ma te uszem spę dzi li mi nio ny ty dzień w Be ski dzie Są -
dec kim. 14-oso bo wa gru pa przez pięć dni prze mie rza -
ła tam tej sze gór skie szla ki i po dzi wia ła wi do ki i pięk no
przy ro dy. Oprócz ak tyw ne go wy po czyn ku nie za bra -
kło rów nież cza su na co dzien ną Mszę św. i mo dli twę 

w ko ście le pa ra fial nym św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Wie-
r chom li. Wy jazd z pew no ścią przy czy nił się do umoc -
nie nia two rzo nej w Służ bie Li tur gicz nej wspól no ty i za -
cie śnia nia wię zi po mię dzy star szy mi i młod szy mi.  

ks. Wojciech Lange

Po prze rwie zwią za nej z wa ka cja mi wzno wio ne zo sta ło wy da wa nie co ty go dnio we go
biu le ty nu „Źró dło i Szczyt”. Jest on two rzo ny i dys try bu owa ny przez sze ro kie gro -
no mło dzie ży z pa ra fial ne go dusz pa ster stwa „Lux Cor dis”. Obo wiąz ki opie ku na re -
dak cji, po prze nie sie niu ks. Krzysz to fa Bo ry se wi cza, prze jął ks. Ma te usz Kon kol.
Biu le tyn za wie ra kil ka sta łych dzia łów:
• „Mło dzi o Ewan ge lii” – krót ką me dy ta cję przy go to wy wa ną przez przed sta wi cie la 

mło dzie ży, wpro wa dza ją cą w nie dziel ny frag ment Ewan ge lii
• Re flek sję lub cie ka wost kę bi blij ną przy go to wy wa ną przez jed ne go z księ ży
• Peł ny tekst czy tań mszal nych z da nej nie dzie li
• Ma ły ka len darz li tur gicz ny – in for ma cje o jed nym ze świę tych, czczo nych 

w li tur gii w naj bliż szym ty go dniu
• ”Kto py ta nie błą dzi” – od po wiedź na jed no z py tań do ty czą cych ży cia Ko ścio ła
• Ogło sze nia pa ra fial ne
• „Z ży cia Lux Cor dis” – czy li, czym się zaj mu je na sza mło dzież.

Biu le tyn jest do stęp ny tak że w In ter ne cie pod ad re sem: 
http://biu le tyn.gdan.eu/ (wer sja przy ja zna dla smart fo nów).

Ufa my iż to ma łe dzie ło dusz pa ste rzy i mło dzie ży po mo że 
w jesz cze owoc niej szym prze ży wa niu nie dziel nej Eu cha ry stii. Wszel kie 
dat ki ma te rial ne skła da ne za biu le tyn wspie ra ją dusz pa ster stwo mło dzie ży.
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M³odzie¿ na rekolekcjach – Sychowo 2017

W dniach od 27.06 do 13.07.2017 r. Dusz pa ster stwo
Młod szej Mło dzie ży „Lux Cor dis” uczest ni czy ło w re -
ko lek cjach oa zo wych (Oa za No wej Dro gi II°) w Sy cho -
wie. Głów ny te mat sta no wi ły sło wa z Psal mu 139:
„Dzię ku ję Ci, że mnie stwo rzy łeś tak cu dow nie, Pa -
nie!”. Czas spę dzo ny na mo dli twie, we wspól no cie
zgro ma dzo nej wo kół Je zu sa, ni gdy nie jest stra co ny. 

Z pew no ścią przy czy nił się do wzro stu wia ry wspo -
mnia nych osób a w wie lu przy pad kach uzmy sło wił
uczest ni kom, że by cie chrze ści ja ni nem, a w do dat u 
z nie wiel kim sta żem wie ko wym, jest ogrom ną ra do -
ścią.
Po zdra wiam i za pra szam do na szej wspól no ty 

Ks. Pa weł Pieper

Z ŻYCIA PARAFII
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Letnie pielgrzymowanie
Z ŻYCIA PARAFII

Lu bi my la to – w tym miej scu każ dy czy tel nik się uśmiech nie. La -
to jest szcze gól nie dla nas przy ja zną po rą ro ku. Ob da rza hoj nie 
i cia ło – słoń cem z wi ta mi ną D, i du cha – da je oka zje na urlop 
i moż li wość dal szych wy jaz dów, a po dró że kształ cą. Pięk nie tę ro -
lę w na szym ży ciu peł nią po dró że do sank tu ariów. Chciał bym
przy bli żyć dwa z licz nych w Pol sce miejsc kul tu re li gij ne go:
Sank tu arium Ec ce Ho mo św. Bra ta Al ber ta w Kra ko wie i zja wi -
sko wą Je ziór kę pod War sza wą.

Do Kra ko wa przy by łem 17 sierp nia, wcze śniej spę dza -
jąc trzy dni w Czę sto cho wie na Ja snej Gó rze. W bu sie prze glą da -
łem In ter net w smart fo nie, kie dy na wie dzi ła mnie szczę śli wa
myśl, któ rą wy pro du ko wa ła pod świa do mość kar mio na od kil ku
dni szcze gól ny mi i sil ny mi prze ży cia mi du cho wy mi: „Kra ków?
Prze cież to jest mia sto na sze go Bra ta Al ber ta! (Jan Pa weł II za -
wsze skrom ny i tym ra zem na swo jej ro dzin nej Ju rze się nie na -
rzu cał; dla te go od po cząt ku to wa rzy szył mi in ny pa tron.) 

Przy wo ła łem dzień 17 sierp nia, po nie waż w Sank tu -
arium Ec ce Ho mo sio stry al ber tyn ki od pra wia ją Mszę św. o św.
Bra cie Al ber cie każ de go sie dem na ste go dnia mie sią ca o go dzi -
nie 17-ej przy re li kwiach Świę te go. Sio stry mo dlą się wów czas za
tych, któ rzy pro szą o ła ski za wsta wien nic twem Bra ta Al ber ta.

Ko ściół, w któ rym znaj du je się Sank tu arium, jest nie -
wiel ki i skrom ny; w oto cze niu drew nia ne go skle pie nia i bia łych
ścian szyb ko za po mi na my o ner wo wo pę dzą cym cza sie, w spo ko -
ju po grą ża jąc się w mo dli twie. Pa trzą na nas i to wa rzy szą nam tyl -
ko Je zus z ob ra zu „Ec ce Ho mo” na oł ta rzu, a po bo kach Mat ka
Bo ska z Ja snej Gó ry, św. Brat Al bert oraz bł. Sio stra Ber nar dy na,
rów nież zwią za na z tym miej scem. Ka mień wę giel ny pod Sank tu -
arium wmu ro wa ny zo stał 3 sierp nia 1984 ro ku i po cho dzi z Ba zy -
li ki św. Fran cisz ka z Asy żu.
Brat Al bert, któ ry mó wił: „Wo la Bo ża przede wszyst kim i tyl ko
to”; Sio stra Ber nar dy na Ja błoń ska, wier na na śla dow czy ni Bra ta
oraz gdzieś w tle św. Fran ci szek z Asy żu, naj po kor niej szy z po -
kor nych. Spo tka nie w jed nym miej scu tak sil nych fran cisz kań -
skich du cho wo ści spra wia, że war to od wie dzić al ber tyń skie
Sank tu arium. Szcze gól nie wte dy, gdy czu je my, że ży je my reszt ką

sił, kie dy czu je my się du cho wo wy czer pa ni. War to uciec do Sank -
tu arium Ec ce Ho mo, że by móc wró cić do wła snej co dzien no ści 
z tar czą. Tu taj to moż li we.    

*            *           *
Kil ka dni póź niej tra fi łem do miej sco wo ści Je ziór ka, ma -

leń kiej wsi ok. 10 km od Grój ca. Oko li ce Grój ca i Tar czy na ko ja -
rzą się nam głów nie z roz le gły mi sa da mi peł ny mi owo cu ją cych ja -
bło ni. Po wie trze wy jąt ko wo słod ko pach nie na roz le głych ma zo -
wiec kich ni zi nach. No wła śnie, na ni zi nie z nie wiel kim „za kłó ce -
niem” ukształ to wa nia te re nu. To Je ziór ka na zwa na przez Kar dy -
na ła Ste fa na Wy szyń skie go „gró jec kim Za ko pa nem”. Wo kół wi -
dok z ro dza ju tych do prze cie ra nia oczu ze zdu mie nia. I to gdzieś
w ką cie pod na szą sto li cą! Szyb ko za po mi na się o Ma zow szu i my -
śli tyl ko o gó rach, sto jąc przy Sank tu arium to ną cym w zie le ni, 
w tym ty po wo pa ster skim oto cze niu. Z jed ną tyl ko ma leń ką róż -
ni cą – za miast sta da owiec pa trzy ło na nas stad ko kóz, któ re pa -
sło się za ogro dze niem. 

Sank tu arium na le ży do pa ra fii Prze mie nie nia Pań skie go
w Je ziór ce. Pa ra fia ist nie je od po ło wy XV wie ku. Obec ny ko ściół
zo stał zbu do wa ny w la tach 1928 - 1931. Je go bry ła jest god na po -
dzi wu: trzy na wy, trzy oł ta rze, ba ro ko wa wie ża i dach z czer wo nej
da chów ki. Jed nak naj więk szy skarb pa ra fii znaj du je się we -
wnątrz, a do kład nie w pra wym bocz nym oł ta rzu: sie dem na sto -
wiecz ny Ob raz Mat ki Bo skiej Je ziór kow skiej. Wi ze ru nek Mat ki
Bo żej oto czo ny jest wiel ką czcią pa ra fian i sły nie ze swo ich łask.
Ob raz zo stał re ko ro no wa ny na pra wie die ce zjal nym przez kard.
Jó ze fa Glem pa, 23 czerw ca 1987 r. 

Z Je ziór ki rów nież nie chce się szyb ko od jeż dżać. 
W koń cu to miej sce przy bli ża nas do wiecz no ści…

A już po po wro cie, bę dąc w na szym ko ście le, do wie dzia -
łem się o ko lej nym Sank tu arium Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej – na
Ba chle dów ce. Po wir tu al nej wi zy cie już wiem, że te raz ko lej na
urze czy wist nie nie te go pla nu….

M.A.
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Pielgrzymka chórzystów do Kodnia
Uwień cze niem ca ło rocz nej pra cy chó ru pa ra fial ne go by ła
czerw co wa piel grzym ka je go człon ków i przy ja ciół, pod wo -
dzą opie ku na chó ru – ks. pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka,
do Kod nia, w któ rym sta cjo no wa li śmy, a któ ry był ba zą wy -
pa do wą do oko licz nych in te re su ją cych miejsc. 

Za nim jed nak do tar li śmy do Kod nia, za trzy ma li śmy
się w Gie trz wał dzie, by tam się po kło nić Mat ce Bo żej Gie trz -
wałdz kiej i pro sić o po trzeb ne ła ski.

Ko deń to wspa nia łe i prze dziw ne miej sce, zwią za ne
ze spro wa dzo nym z Wa ty ka nu przez Mi ko ła ja Sa pie hę ob ra -
zem Mat ki Bo skiej Ko deń skiej. Kto jest za in te re so wa ny tą
hi sto rią, to po le ca my prze czy ta nie książ ki Z. Kos sak –
Szczuc kiej pt. „Bło go sła wio na wi na”. 

Co dzien nie uczest ni czy li śmy we Mszy Św. w Sank -
tu arium Mat ki Bo żej Ko deń skiej Kró lo wej Pod la sia, od da -
wa li śmy się Jej w opie kę i uświet nia li śmy Eu cha ry stię śpie -
wem li tur gicz nym. 

W trak cie po by tu na zie mi pod la skiej zwie dzi li śmy
Gra bar kę, naj waż niej sze miej sce kul tu re li gij ne go dla wy -
znaw ców pra wo sła wia w Pol sce. Trze ba przy znać, że po zo -
sta wio ne przez set ki lat krzy że  na Świę tej Gó rze ro bią wra -
że nie. To tu lu dzie przy cho dzą z mo dli twą i proś bą o po moc,
zo sta wia ją swo je krzy że, pod któ ry mi kry ją się ich oso bi ste
smut ki, tro ski i ra do ści. Przy cho dzą, by zna leźć uko je nie,
po cie chę i wzmoc nie nie.

W Dro hi czy nie zwie dzi li śmy Ka te drę Trój cy Prze -
naj święt szej, ko ściół fran cisz kań ski Wnie bo wzię cia NMP i
Mu zeum Die ce zjal ne, w któ rym znaj du ją się uni ka to we eks -
po na ty, ta kie jak: naj więk sza w Eu ro pie ko lek cja or na tów,
wy ko na na z pa sów kon tu szo wych, mi ster nie ręcz nie ha fto -
wa ne or na ty, śre dnio wiecz ne ma nu skryp ty, mon stran cje
(m.in. je dy na ist nie ją ca mon stran cja ze sta la gu, wy ko na na
przez więź niów), kie li chy, a wśród nich kie lich z „du szą”,
pa miąt ki z wi zy ty św. Ja na Paw ła II w 1999 r. i wie le in nych.

Z Dro hi czy na, pięk nie po ło żo ne go nad Bu giem,
uda li śmy się do Sank tu arium Ma ryj ne go w Le śnej Pod la -
skiej, w któ rym pod opie ką OO. Pau li nów upodo ba ła so bie
miej sce Opie kun ka Pod la sia – Le śniań ska Kró lo wa – Mat ka
Bo ża Jed no ści i Wia ry. Pła sko rzeź ba, umiesz czo na w głów -
nym oł ta rzu, wy ko na na jest w po lnym ka mie niu. Ja śnie ją cy
bla skiem wi ze ru nek zo stał zna le zio ny przez dwóch chłop -
ców na ga łę zi dzi kiej gru szy w dru giej po ło wie XVII w. Od
tam tej po ry roz wi jał się kult Ma ryi i trwa do dziś.

Na to miast w Pra tu li nie znaj du je się Sank tu arium
Bło go sła wio nych Mę czen ni ków Pod la skich, w któ rym mo -
gli śmy wy słu chać wstrzą sa ją cej  hi sto rii o za mor do wa niu 13
uni tów, któ rzy zgi nę li w obro nie wia ry i jed no ści Ko ścio ła w
1874 r,, a zo sta li be aty fi ko wa ni przez pa pie ża Ja na Paw ła II
w 1996 r. w Rzy mie.

Mi łym ak cen tem w piel grzy mo wa niu by ło spo tka -
nie ze Zgro ma dze niem Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej w Ka zi -
mie rzu Dol nym nad Wi słą, gdzie sta cjo nu je sio stra Li dia,
któ ra po słu gi wa ła w na szym przy mor skim ko ście le. Za trzy -
ma li śmy się też na mo dli twie w ko ście le far nym św. Ja na
Chrzci cie la i św. Bar tło mie ja, ufun do wa nym przez kró la Ka -
zi mie rza Wiel kie go ok. 1325 r. Oczy wi ście nie za bra kło spa -

ce rów po ka zi mier skim ryn ku i przy le głych ulicz kach oraz
po nad wi ślań skim bul wa rze.

Ostat nim miej scem, któ re zwie dzi li śmy był Mo na -
ster św. Onu fre go w Ja błecz nej. To bar dzo cie ka we miej sce.
Prze ka zy lu do we gło szą, że in spi ra cją do za ło że nia mo na ste -
ru by ło cu dow ne po ja wie nie się iko ny św. Onu fre go, któ ra
przy pły nę ła rze ką Bug.

Piel grzym ka po Zie mi Pod la skiej by ła dla nas nie -
zwy kłym prze ży ciem, peł nym mo dli twy, śpie wu i ra do ści 
z prze by wa nia ze so bą. Wra ca jąc, dzię ko wa li śmy z wdzięcz -
no ścią Mat ce Bo żej za opie kę pod czas wy pra wy, pięk ną po -
go dę i bez piecz ny prze jazd.

Kro ni karz chó ru i współ or ga ni za tor wy jaz du: 
Syl wia Stan kie wicz

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Wakacje dzieci z ERM-u w Os³oninie
W dniach od 10.07 do 15.07 dzie ci z ERM-u na szej pa -

ra fii Św. Bra ta Al ber ta prze by wa ły na ko lo nii w Osło ni nie, 
w sta rej ry bac kiej osa dzie. By ło nas ra zem 35 osób. Ośro dek, 
w któ rym miesz ka li śmy, był po ło żo ny bli sko pla ży, nad Za to ką
Puc ką. Był wy po sa żo ny w ba sen, miej sce na gril la, tram po li nę
oraz ma łą świe tli cę, w któ rej znaj do wał się stół do ping -pon ga,
tzw. „pił ka rzy ki”, pia sek ki ne tycz ny oraz gry plan szo we i pił ki.
Du żą atrak cją był też znaj du ją cy się w ogro dzie do mek z kró li -
ka mi, któ re czę sto kar mi li śmy.

Pod czas po by tu w Osło ni nie zwie dza li śmy lo kal ne
atrak cje. By li śmy w Oce an Par ku we Wła dy sła wo wie. Bu do wa -
li śmy róż ne i cie ka we for my z ogrom nych kloc ków LEGO, ko -
rzy sta li śmy z licz nych atrak cji we so łe go mia stecz ka oraz ba wi -
li śmy się na gi gan tycz nym pla cu za baw. Mie li śmy tak że oka zję
prze by wać w hel skim fo ka rium, w któ rym oglą da li śmy po kaz
róż nych umie jęt no ści fok pod czas kar mie nia oraz za ku pi li śmy

pa miąt ki. Na wy jeź dzie to wa rzy szy ła nam s. Do ro ta, pa ni Re na -
ta Sob czak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 80 i pa ni Ka sia Pła sko ciń -
ska z War sza wy. 

Co dzien nie też uczest ni czy li śmy we Mszy Świę tej,
któ rą od pra wiał ks. Pa weł i ks. Da wid. Przed Mszą Świę tą moż -
na by ło sko rzy stać z Sa kra men tu Po ku ty.

Wie czo ry spę dza li śmy róż nie: na po cząt ku był wie czór
za po znaw czy, po tem kon kurs „Mam ta lent” i dwa ra zy by ła dys -
ko te ka. Cho ciaż na po cząt ku po go da nas nie roz piesz cza ła, to 
z każ dym dniem by ło co raz wię cej słoń ca. Dzię ki te mu mo gli -
śmy ko rzy stać z ba se nu oraz tram po li ny na te re nie ośrod ka.

Pięć dni bar dzo szyb ko nam mi nę ło i peł ni wra żeń
oraz do brych wspo mnień wró ci li śmy ca li i zdro wi do swo ich
do mów.

Ha nia Sa pa ła



Moje wakacje 2017
10 lip ca b.r., w po nie dział ko we po po łu dnie przy je cha li śmy
do Osło ni na. Tam spę dzi li śmy sześć wspa nia łych, ko lo nij -
nych dni, a każ dy z nich wy glą dał ina czej. Naj bar dziej po -
do bał mi się dzień, w któ rym od by li śmy wy ciecz kę do Oce -
an Par ku we Wła dy sła wo wie. A by ło to tak: wsta li śmy
wcze śnie ra no, bo na uczy cie le po wie dzie li, że bę dzie trze -
ba się przy go to wać. Kie dy już by li śmy umy ci i ubra ni, po -
szli śmy na roz grzew kę a po tem na śnia da nie. Po skoń czo -
nym po sił ku po mo dli li śmy się i uda li śmy się na 20 mi nut
do swo ich po ko jów. Po tem ogło szo no zbiór kę. W sa mo -
cho dzie by ło bar dzo dusz no, ale w koń cu do tar li śmy na
miej sce. 

Za to na miej scu by ło WSPANIALE!!! Mie li śmy
wy ku pio ne bi le ty do we so łe go mia stecz ka, gdzie by ło wie -
le atrak cji. Jeź dzi łam bar dzo szyb ką ko lej ką. Kie dy mi nął
już czas po by tu w we so łym mia stecz ku, po szli śmy na du ży
plac za baw. By ła tam wspa nia ła tram po li na i wie le zjeż dżal -
ni. Nie ste ty zbli żał się czas po sił ku i mu sie li śmy już wra -
cać. Ach, ale ten czas szyb ko mi ja! 
Kie dy wró ci li śmy do ośrod ka, zje dli śmy pysz ną ko la cję.
Po tem po szli śmy do swo ich po ko jów, gdzie mo gli śmy jesz -
cze tro chę po roz ma wiać i po śmiać się z przy ja ciół mi.
Wresz cie na de szła po ra ga sze nia świa tła i mu sie li śmy iść
spać. To był na praw dę nie za po mnia ny dzień. 

Ka sia Sta ro sta
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Jesieñ ze œw. Bratem Albertem 
Z ŻYCIA PARAFII

Z oka zji trwa ją ce go Ro ku św. Bra ta Al ber ta roz po czął
się w na szej wspól no cie cykl wy kła dów za ty tu ło wa ny
„Je sień ze św. Bra tem Al ber tem”. Zo stał on po dzie lo ny
na trzy co mie sięcz ne czę ści, po świę co ne po sta ci Pa tro -
na na szej pa ra fii. Pierw szy wy kład -ho mi lię pt. „Św. Brat
Al bert – ar ty sta ma larz”, w nie dzie lę 17 wrze śnia pod -
czas każ dej Eu cha ry stii, wy gło sił fran cisz ka nin – o. dr
To masz Jank.

Pod czas roz wa żań nt. „Czy Brat Al bert był do -
brym ar ty stą?” oj ciec To masz nie za jął się ana li zą ob ra -
zów świę te go, a zwró cił uwa gę na dra ma ty, ja kie prze -
ży wał Adam Chmie low ski, by „od kryć na so bie pie częć
po sta wio ną przez Bo ga”, by roz po znać spo sób słu że nia
Je mu i swo je po wo ła nie. Te po szu ki wa nia ce cho wa ły
Chmie low skie go na róż nych eta pach je go ży cia, a ma -
lar stwo by ło tyl ko jed nym z nich. Wy ni ka ło ono ze  zma -
gań du cho wych w zgłę bia niu re la cji z Bo giem. Kie dy
mó wił i pi sał o sztu ce, od ra zu od no sił te spra wy do dy -
le ma tu, któ ry prze ży wał: „Czy sztu ce słu żąc, Bo gu też
słu żyć moż na?” Ile, w ja kich pro por cjach, co jest naj -
waż niej sze w ży ciu? O. To masz po rów nał roz wa ża nia
Ada ma do roz te rek św. Fran cisz ka, któ ry mo dlił się sa -
mot nie w za cisz nym ką ci ku ko ścio ła w San Da mia no,
m.in. ta ki mi sło wa mi: „Do bry Pa nie, roz ja śnij ciem no ści
me go ser ca. Daj mi praw dzi wą wia rę, nie za chwia ną na -
dzie ję, do sko na łą mi łość, po ko rę głę bo ką, zro zu mie nie
i po zna nie. Po co? Abym mógł wy peł nić Two ją świę tą
i nie omyl ną wo lę”. Roz wa ża nia te po kry wa ły się z po -
szu ki wa nia mi Ada ma. Nie waż ne by ły dla obu ucie chy
świa ta do cze sne go, sła wa czy bo gac two, ale szu ka nie
praw dy i od po wie dzi na py ta nia: po co ży ję, skąd je -
stem, kim je stem, skąd po cho dzę, do kąd zmie rzam? 

O. To ma szo wi za le ża ło na tym, by śmy po zna li 
i zro zu mie li, co się dzia ło we wnę trzu ma la rza, a to mo -
że my po jąć przede wszyst kim po przez je go ar tyzm, 

a tak że spo sób po stę po wa nia i opi nie osób z je go oto -
cze nia, m.in. wy bit ne go ma la rza pol skie go XIX w. – Le -
ona Wy czół kow skie go, któ ry pi sał w swo ich wspo mnie -
niach, zu peł nie bez stron nie, nie wie dząc prze cież, że je -
go ko le ga bę dzie kie dyś świę tym: „Chmie low ski wo dził
rej, wy wie rał na nas ogrom ny wpływ, był naj pierw szy
wśród nas kul tu rą, wie dzą, cha rak te rem, a kto wie, czy
i nie ta len tem. Je go zda nie, je go sąd w spra wach sztu ki
by ły bo daj mia ro daj niej sze dla nas niż opi nie pro fe so -
rów. Chmie low ski umiał mó wić o sztu ce tak, jak ża den
z nas. Je go ogrom na eru dy cja, a jed no cze śnie świe ża 
i by stra ob ser wa cja po zwa la ła mu na for mu ło wa nie 
są dów”.

Adam Chmie low ski szu kał od po wie dzi w swo jej
pra cy. Naj słyn niej szy ob raz „Ec ce ho mo” ma lo wał
przez po nad 10 lat. In te re su ją cą rze czą jest to, że na po -
cząt ku na płót nie po ja wi ła się tyl ko twarz. O. Jank uwa -
ża, że kie dy Chmie low ski do ty kał pędz lem twa rzy Chry -
stu sa, to nie by ło to zwy kłe ma lo wa nie, to by ła roz mo -
wa z Nim. 

Kunszt ar ty stycz ny świę te go nie pod le ga dys -
ku sji. Wy star czy wspo mnieć, iż je go ob ra zy znaj du ją się
w ga le riach naj więk szych mu ze ów w kra ju, po śród dzieł
naj wy bit niej szych twór ców pol skich. Je go ta lent zo stał
do ce nio ny przez kry ty ków i znaw ców sztu ki du żo wcze -
śniej, niż stał się sław ny z po wo du świę to ści. Gdy by
owe pra ce by ły sła be, ni gdy by się nie zna la zły w war -
szaw skim Mu zeum Na ro do wym czy w kra kow skich Su -
kien ni cach, na wet póź niej, po uzna niu Chmie low skie go
świę tym. 

Słu cha jąc ho mi lii do cho dzę do wnio sku, że pra -
ca jest mo dli twą, a że by nią by ła, mu si być do brze wy -
ko na na.

Syl wia Stan kie wicz

17 września oj ciec dr To masz Jank, fran cisz ka nin gło sił Sło wo Bo że w na szej pa ra fii inaugurując cykl
„Je sień ze Św. Bra tem Al ber tem”. Oj ciec To masz uka zał osobę Ada ma Chmie lo wskie go ja ko wy bit ne -
go ar ty stę ma la rza. W tym dniu zo sta ła rów nież otwar ta wy sta wa po świę co na na sze mu Pa tro no wi. 
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¯YCIE ŒW. BRATA ALBERTA W OBRAZACH
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ROK ŚW. BRATA ALBERTA

Opracowanie na podstawie książki wydanej przez oo. albertynów
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Zygmunt Wierciak –  obrazy
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Życie św. Brata Alberta w obrazach

Za ło że nie Zgro ma dze nia Bra ci Trzeciego
Za ko nu Po słu gu ją cych Ubo gim

Początkowo Brat Albert nie myślał o założeniu osobnego zgromadzenia zakonnego,
ale w miarę rozwoju swego dzieła miłosierdzia zrozumiał, że sam nie podoła pracy 
i będzie musiał poszukać pracowników. Pierwszych współpracowników znalazł 
w gronie nędzarzy, których do siebie przygarnął; później przyszli inni ludzie,
wywodzący się z różnych stanów i środowisk zawodowych. Wśród nich byli ludzie
bez wykształcenia, ale o franciszkańskiej prostocie ducha, gorliwością przypo-
minający pierwszych braci św. Franciszka. Przychodzili też ludzie z wyższym
wykształceniem, których przyciągał i fascynował nieskażony ideał życia zakonnego
i heroiczny przykład Brata Alberta.
Nie obeszło się również bez pomyłek; niektóre osoby trzeba było ze zgromadzenia
usunąć, ale ci, którzy zostali, jeszcze gorliwiej szli za swym świątobliwym
przewodnikiem. Wszystkich przyjętych do zgromadzenia prowadził Brat Albert do
o. Czesława Bogdalskiego, bernardyna, który zapisywał ich do Trzeciego Zakonu 
i przyoblekał w habit albertyński. 

Brat Al bert przyj mu je bied nych

Wkrótce tłumy biednych nędzarzy zaczęły ściągać do przytuliska. Jedni, widząc
przeprowadzone porządki, całowali Brata Alberta po rękach, dziękując za to, co dla
nich zrobił. Byli jednak też tacy, którzy przyzwyczajeni do samowolnego rządzenia
się i brudnych, pokątnych zysków, próbowali stawiać opór wobec wprowadzonych
zasad, ale spotkawszy się ze stanowczą postawą byłego oficera, wynieśli się chyłkiem
lub uznali pokornie nowy porządek.
Z dnia na dzień przybywało coraz więcej ludzi, szukających przytułku i opieki
świątobliwego męża; on zaś wszystkich chętnie przygarniał i powtarzał: „Każdy
człowiek ma prawo do dachu nad głową i tyle przynajmniej miejsca na ziemi, ile ciało
jego zajmie”.
Kiedy zarzucano Bratu Albertowi, że przyjmuje do przytuliska również ludzi
podejrzanych, nie zasługujących na miłosierdzie, zakonnik energicznie stawał 
w obronie swych biedaków, mówiąc: „Kto do naszej bramy puka, ten z pewnością
bardzo biedny, bo nie znajdzie u nas rozkoszy. I jakie sumienie miałbym wypytywać
trzęsącego się z zimna i głodu: „A skądżeś ty, Przyjacielu?”.

Brat Al bert po ucza bra ci

Bracia przyjęci do zgromadzenia uważali Brata Alberta za prawdziwego
zakonodawcę i niejednokrotnie prosili go, aby im opracował na piśmie regułę, na
wzór innych zakonów. Pokorny zakonnik nie odmawiał stanowczo, ale wykonanie
przyrzeczenia odkładał do czasu, gdy pozna wyraźnie w tym względzie wolę Bożą.
Tymczasem starał się dobrze zapoznać swych braci z zasadami Ewangelii i przy-
kładem życia św. Franciszka. Rad siadał między braćmi i po prostu, swym barwnym
językiem, pełnym trafnych porównań i oryginalnych wyrażeń, mówił o Bogu, o mi-
łości Zbawiciela, o szczęściu niebieskim, o życiu zakonnym, a przede wszystkim 
o tym, jak należy pojmować i realizować ewangeliczne przykazanie miłości
bliźniego.
Nauki Brata Alberta nie były zwykłymi, czułostkowymi frazesami, wyrażanymi 
w bladych słowach; przypominały raczej hetmańskie rozkazy: „Każdemu głodnemu
dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jeżeli nie można dać dużo, dać
mało – inaczej nie ma przytuliska”.

Opie kun opusz czo nej mło dzie ży

Wielkie serce Brata Alberta nie mogło być nieczułe na nędzę opuszczonej
młodzieży. Z bólem serca patrzył na głodnych i zziębniętych niedorostków,
wychowujących się na ulicy. Jednymi z pierwszych przygarniętych przez Alberta był
– ulicznik Szymek i Wicek: „z ślepym okiem”. Szymek, odwdzięczając się za
okazane zaufanie, stał się jego nieodstępnym pomocnikiem, Wicek przepadał za
swym opiekunem i odnosił się do niego z dziecięcym przywiązaniem.
Pewnego razu, już po zorganizowaniu miejskiego przytuliska, przyszedł Wicek na
ulicę Krakowską i domagał się dopuszczenia go do Brata Alberta. Kiedy zaś furtian
wzbronił mu wstępu, powiedział: „Donieście Bratu Starszemu, że przyszedł Wicek
ze ślepym okiem!”. Brat Albert, usłyszawszy tę szczególną rekomendację,
uśmiechnął się i zaraz polecił wprowadzić chłopca do swej celi.
Kochał Brat Albert swych wychowanków, ale ich nie rozpieszczał. Uczył ich miłości
Boga, uczciwości wobec ludzi i szczerości. Stawał się szczególnie groźny, gdy
spotkał się z kłamstwem. Wiedzieli o tym chłopcy i zazwyczaj przyznawali się do
popełnionych występków. 
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Brat Al bert za pew nia pra cę nę dza rzom

Długoletnie doświadczenie przekonało Brata Alberta, że niejednokrotnie jałmużna
demoralizuje człowieka, a najlepszym sposobem przyjścia człowiekowi z pomocą jest
zapewnienie mu pracy zarobkowej. W tym celu w roku 1882 w przytulisku dla
mężczyzn założono fabrykę mebli giętych, potem wprowadzono również wyrób
słomianek i mioteł, następnie otwarto piekarnię, warsztaty szewskie, a w przytulisku
dla kobiet zorganizowano ręczne warsztaty tkackie i przędzalnie lnu.
Brat Albert mawiał: „Człowiekowi, jeżeli jest już poratowany w ostatecznej potrzebie,
należy się bezpośrednio po tym, otworzyć niejako furtkę do wyjścia z nędzy, inaczej
bowiem nie warto go było ratować. Stać się zaś to może tylko przez pracę zarobkową,
bo nadzieja samodzielnego zarobku jest tu uczciwym a do pracy i pilności
dostatecznym zwykle motorem”.
Zasadę obowiązującą w przytuliskach Brata Alberta ilustruje to zdanie: „Każdy ubogi,
który się przedstawi, znajdzie tutaj zimą i latem przytułek, głodny i obdarty strawę,
względnie zapomogę w odzieży, głodny bez zajęcia, a do pracy zdolny, pracę
zarobkową w ułatwionych warunkach”. 

Po god ne uspo so bie nie Bra ta Al ber ta

Jedną z tajemnic powodzenia u ludzi jest dar naturalnej radości, płynącej z czystej
duszy. Brat Albert w wysokim stopniu posiadał tę zaletę. Lubił żartować, rad opowiadał
pocieszne historyjki ze swojego życia, bogatego w różne wydarzenia. Ten rys pogodnej
jowialności spostrzegali wszyscy, którzy choć przelotnie spotkali się z Bratem
Albertem; ci zaś, którzy go lepiej znali, wiedzieli, że w takiej formie umiał on ukryć
głęboką prawdę lub osłodzić przykrą decyzję.
Pewnego razu zgłosił się do Brata Alberta chłopiec z prośbą o przyjęcie go do
zgromadzenia. Brat Albert bystrym okiem spostrzegł, że młodzieniaszek nie nadaje się
do tego zgromadzenia, ale chcąc mu osłodzić odmowę, polecił oczyścić sobie obuwie. 
Kiedy uszczęśliwiony chłopiec zabrał się do ściągania Bratu Albertowi trepa, zakonnik
niepostrzeżenie odpiął sprzączkę przy swojej protezie, a gdy chłopak dziwił się
ciężarowi chodaka, Brat Albert zawołał: „Niedołęga, urwał mi nogę i taki chce być
albertynem!”. Chłopak uwierzył i zaczął płakać, a wówczas Brat Albert uspokoił go 
i poradził mu gdzie indziej skierować swoje kroki.

Za ło że nie Zgro ma dze nia S.S. Al ber ty nek

Pomyślne rezultaty opieki nad mężczyznami wzbudziły pragnienie wśród biednych
kobiet, by Brat Albert zajął się również ich losem. Brat Albert sam już o tym myślał,
lecz na próżno szukać pomocnic, które by, poddawszy się podobnemu regulaminowi
jak bracia, zajęły się przytuliskiem dla kobiet.
Jak zwykle przed podjęciem decyzji w ważnych sprawach pobożny zakonnik w go-
rących modlitwach prosił Boga o światło i pomoc. I modlitwa Brata Alberta została
wysłuchana. Kiedy w rok po założeniu przytuliska dla mężczyzn Albert stał z braćmi
przed katedrą wawelską, oczekując na wyjście procesji Bożego Ciała, nagle z tłumu
pobożnych wysunęły się dwie kobiety, z których starsza, padając na kolana przed
Bratem Albertem, powiedziała: „Ojcze! Od trzech lat modlimy się gorąco, abyśmy były
zakonnicami i teraz już wiemy, czego Pan Bóg od nas żąda”; po czym w imieniu swoim
i towarzyszki prosiła Brata Alberta, żeby je przyjął do zgromadzenia. Uradowany Brat
Albert odpowiedział: „I ja od dawna modliłem się, aby mi Bóg zesłał takie zakonne
osoby”. Niedługo potem Anna Lubańska wraz z dobranymi towarzyszkami otrzymała 
z rąk Brata Alberta habit zakonny.

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Prze śla do wa nia
Każde wielkie dzieło w kościele Bożym musi zazwyczaj przejść przez ogień próby 
i prześladowania. Doświadczył tego na sobie również Brat Albert. Już na samym
początku rozpoczętej przez siebie pracy charytatywnej  spotkał się z ostrymi napadami
ze strony partii i dzienników liberalnych. Napaści te nie ustawały również po
zorganizowaniu ogrzewalni, a już z dziką furią wybuchły po założeniu przytuliska dla
kobiet. Obrzucono Brata Alberta błotem najohydniejszych kalumni; a gdy siostry
albertynki w dniu obłóczyn wyszły z pałacu biskupiego, zostały zasypane gradem
kamieni przez podburzony tłum, który je ścigał aż do bramy przytuliska.
Brat Albert wszystkie te wrogie objawy przyjmował ze spokojem świętego. Gdy
pewnego dnia blacharz sprowadzony do przytuliska dla przeprowadzenia potrzebnych
napraw zaczął lżyć Brata Alberta, zakonnik Boży słuchał spokojnie obelg robotnika; 
w końcu widząc, że tamten już swą złość wyładował, pokazał mu, jakie konkretnie
prace blacharskie trzeba wykonać. 
Innym razem jakiś ulicznik ugodził kamieniem przechodzącego ulicą Brata Alberta.
Towarzyszący mu brat zakonny chciał skarcić zuchwalca, ale Brat Albert powstrzymał
go mówiąc: „Takiś gorący bracie?” a potem dodał z uśmiechem: „Ten ma dobre oko”.
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Mi ło śnik ubó stwa

Wierny naśladowca św. Franciszka – Brat Albert był rozmiłowany w ubóstwie i tę cnotę
– słowem i przykładem – starał się zaszczepić w sercu zakonników ze swych
zgromadzeń. Ubranie Brata Alberta zawsze było liche i podarte; nieraz trzeba było użyć
podstępu, aby zmusić go do przyjęcia nowego odzienia.
Surowo karcił wszelkie objawy dostatku i wystawności, jakie zauważył w domach
swego zgromadzenia, powtarzając: „To, co ubogie, byle było chędogie, zawsze ma 
w sobie coś pięknego i ludziom się podoba. Miłe będzie ludziom nasze ubóstwo, 
a śmieszne silenie się na wystawność, dość oni wszędzie tego mają i może już są tym
znudzeni”.
Gdy Brat Albert był już śmiertelnie chory, na polecenie lekarzy położono go na
wygodniejszym posłaniu. Miłośnik ubóstwa przyjął to zrządzenie z największą
przykrością i dopiero gdy na usilne prośby przeniesiono go z powrotem na twardy
tapczan, na którym całe życie „zażywał” krótkiego snu, uspokoił się i szepnął: „O, teraz
mnie dobrze”. 

Wia ra w Opatrz ność Bo żą

Zdumiewające, ilu wielkich dzieł dokonali ludzie święci, pozbawieni środków
materialnych, ale pokładający niezachwianą ufność w Opatrzność Boską. 
Takim właśnie człowiekiem wielkiej wiary był Brat Albert. W liście do bratowej pisał:
„Miewamy tu niekiedy położenia bez wyjścia i to bardzo często, a jednak jakoś żyjemy
i bracia, i ubodzy. W trudnych razach uciekamy się do św. Józefa i zawsze bywamy
poratowani”.
Do braci nieraz mówił: „Mnożył się chleb w rękach Apostołów, który Pan Jezus
błogosławił, a to dlatego, że był przeznaczony dla ubogich i głodnych. Tak będzie 
w naszych przytuliskach. Doznamy cudów Bożej Opatrzności, która czynić je będzie
dla ubogich przez nasze ręce”.
Pewnego dnia zawiadomił brat szafarz Brata Alberta, że spiżarnia jest pusta, pieniędzy
nie ma, a piekarz nie chce już więcej wydać chleba, dopóki nie otrzyma zaległej
należności. Brat Albert spokojnie polecił udać się braciom na modlitwę i jeszcze nie
skończył modlitw, gdy do drzwi zapukał hojny przyjaciel Brata Alberta – radca Dudek
i wręczył mu znaczną kwotę na potrzeby zakładu.

Przy ja cie le
Jednym z pierwszych wśród duchowieństwa krakowskiego, który należycie ocenił
wielkość Brata Alberta, był ksiądz biskup – sufragan krakowski Anatol Nowak.
Urzędowa znajomość zamieniła się wkrótce w głęboką przyjaźń. Brat Albert często
przychodził do gmachu seminarium duchownego, którego rektorem przez długie lata
był ks. biskup Nowak, nie tylko po to, by odwiedzić swych braci zajmujących się
posługą w seminarium, ale przede wszystkim po to, aby spędzić kilka chwil u swojego
dostojnego przyjaciela i zasięgnąć jego rady w sprawach zarządzania zgromadzeniem. 
Ks. biskup również chętnie spieszył na każde wezwanie Brata Alberta, by braciom 
i ubogim odprawić nabożeństwo; potem szedł do ubogiej celki Brata Alberta i spędzał
tam nieraz długie godziny na wzniosłych rozmowach o sprawach Bożych, tak bliskich
sercu obu świątobliwych mężów. Bywało, że ksiądz biskup zasiadał między braćmi,
spożywając skromny posiłek i wówczas mówił, że nigdzie nie jest mu tak dobrze jak
między nimi.
Gdy Brat Albert zmarł, ksiądz biskup poprowadził ceremonię pogrzebową przy
trumnie z ciałem swego przyjaciela i w mowie wygłoszonej nad jego grobem wyraził
przekonanie, że brat Albert zostanie wyniesiony na ołtarze.

Uzna nie za sług Bra ta Al ber ta
Mimo prześladowań i oszczerstw praca Brata Alberta spotykała się z należytą oceną ze
strony ludzi rozumnych i szlachetnych, a sam Brat Albert stał się jedną z naj-
popularniejszych postaci nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju. Ze czcią odnosili się
do niego najwyżsi dostojnicy Kościoła i państwa. Książę kardynał Dunajewski sadzał
Brata Alberta obok siebie, kardynał Puzyna zasięgał rady, podobno także książę
metropolita Sapieha darzył go wielkim szacunkiem jako męża Bożego.
Gdy pewnego razu Brat Albert skromnie oczekiwał w pałacu namiestnikowskim na
swoją kolej przyjęcia, z apartamentów wybiegł namiestnik Andrzej hr. Potocki 
i ująwszy zakonnika za rękę, udzielił mu audiencji przed wszystkimi innymi. Urzędnicy
na poczcie krakowskiej, usłyszawszy charakterystyczne stukanie laski Brata Alberta,
powstawali z miejsc i uprzedzali się wzajemnie, chcąc jak najszybciej załatwić jego
sprawę.
W Przemyślu – oficer austriacki na widok Brata Alberta rozkazał oddziałowi
prezentować przed zakonnikiem broń, uznając, że ma przed sobą majestat wyższy niż
rangi wojskowe – majestat bohatera, pracy i świętości.

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Zakończenie opowieści o Bracie Albercie
w następnym numerze „Głosu Brata”.
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14 wrze śnia 1947 ro ku, w świę to Pod wyż sze nia Krzy ża Świę -
te go, we wsi Oko py ko ło Su cho wo li na Pod la siu, w ro dzi nie
Ma rian ny i Wła dy sła wa Po pie łusz ków uro dził się Alek (od
imie nia Al fons). Imię to zmie nił na Je rzy w 1971 roku.

Od 1954 ro ku uczył się w szko le w Su cho wo li, był
też mi ni stran tem w miej sco wym ko ście le. W la tach 1961-65
uczęsz czał do li ceum ogól no kształ cą ce go. Po zda niu ma tu -
ry wstą pił do Me tro po li tal ne go Se mi na rium Du chow ne go 
w War sza wie. Świę ce nia ka płań skie otrzy mał w 1972 ro ku.
Od sierp nia 1980 ro ku zwią za ny był ze śro do wi ska mi ro bot -
ni czy mi. Ak tyw nie wspie rał „So li dar ność”. Po ma gał ro dzi -
nom wie lo dziet nym, ubo gim i prze śla do wa nym. Je go pra cy
to wa rzy szy ło prze sła nie: „Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło
do brem zwy cię żaj!” (św. Pa weł, Rz 12,21). Od pra wia ne
przez nie go Msze św., na któ rych wy gła szał ka za nia o te ma -
ty ce re li gij no -pa trio tycz nej, przy cią ga ły wie lu lu dzi, rów nież
spo za War sza wy. Ta dzia łal ność ks. Je rze go Po pie łusz ki nie
po do ba ła się ów cze snym wła dzom ko mu ni stycz nym. Był za -
stra sza ny, są dzo ny, nę ka ny i in wi gi lo wa ny. 19 paź dzier ni ka
1984 ro ku zgi nął śmier cią mę czeń ską z rąk funk cjo na riu szy
Urzę du Bez pie czeń stwa. Zo stał po cho wa ny przy ko ście le 
w pa ra fii św. Sta ni sła wa  Kost ki w War sza wie. Uro czy stość
be aty fi ka cji ks. Je rze go od by ła się 6 czerw ca 2010 ro ku, a 20
wrze śnia 2014 ro ku na stą pi ło otwar cie pro ce su ka no ni za cyj -
ne go. W 2014 ro ku zo stał rów nież ogło szo ny pa tro nem
NSZZ „So li dar ność”.

W dniach 9 i 10 wrze śnia 2017 ro ku w Oko pach 
i Su cho wo li – miej scach prze ży wa nia przez bł. ks. Po pie łusz -
kę dzie ciń stwa i mło do ści – świę to wa no 70. rocz ni cę je go
uro dzin. Uro czy stość zor ga ni zo wa ła Fun da cja im. ks. Je rze -
go Po pie łusz ki „Do bro” we współ pra cy z Mi ni ster stwem
SWiA, Urzę dem ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa -
nych, In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej oraz wła dza mi sa mo -
rzą do wy mi. Pa tro nat nad uro czy sto ścia mi ob jął pre zy dent
RP An drzej Du da. W głów nych uro czy sto ściach, w so bo tę 9
wrze śnia, udział wzię ła ro dzi na ks. Je rze go, przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, par la men ta rzy ści,
miesz kań cy Su cho wo li i oko lic, a tak że licz ni piel grzy mi.

W od czy ta nym li ście do uczest ni ków uro czy sto ści
pre zy dent An drzej Du da na pi sał, że w Su cho wo li i Oko pach
za czę ło się „to wszyst ko, cze go ks. Je rzy do ko nał, za co był
ce nio ny, a te raz jest czczo ny” i co by ło źró dłem je go po wo -
ła nia i świę to ści. Ks. Po pie łusz ko był dla Po la ków za ży cia
„do brym pa ste rzem i prze wod ni kiem du cho wym w zma ga -
niach z ko mu ni zmem. A dzi siaj, już w wol nej Pol sce, ma my
w Nim wiel kie go pa tro na i bar dzo waż ny au to ry tet, wska zu -
ją cy wzor ce po stę po wa nia za rów no w ży ciu pu blicz nym, jak
za wo do wym i pry wat nym” – pi sał da lej Pre zy dent.

Li sty prze sła li rów nież mar sza łek sej mu Marek
Kuch ciń ski, pre mier Be ata Szy dło i pre zes PiS Ja ro sław Ka -
czyń ski.Be ata Szy dło na pi sa ła, że „dzie ło ży cia bł. ks. Je rze -
go sta ło się na szym na ro do wym sym bo lem sprze ci wu wo -
bec ko mu ni stycz ne go sys te mu, a tak że wy mow nym zna -
kiem ofia ry w imię wol no ści i god no ści czło wie ka”.

Ja ro sław Ka czyń ski na pi sał z ko lei o Po pie łusz ce:
„(...) ja ko skrom ny ksiądz sta wał się ka pła nem ca łej so li dar -

no ścio wej Pol ski, a pod trzy mu ją ce nas na du chu Msze św.
za Oj czy znę sta ły się swo istą ma ni fe sta cją te go, że So li dar -
ność ży je...”. I da lej, o ro dzi nie bł. ks. Je rze go: „To by ła
wspa nia ła ro dzi na. Po je go mę czeń skiej śmier ci da wa ła, mi -
mo ogrom ne go bó lu, świa dec two chrze ści jań skie go ży cia,
ewan ge licz nej po sta wy, ucie le śnia jąc je go na uki o ak tyw -
nym prze ciw sta wia niu się złu”.

Bez po śred nio głos za bra li m.in.: mi ni ster SWiA
Ma riusz Błasz czak, pre zes IPN Ja ro sław Sza rek oraz szef
Urzę du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych Jó zef
Ka sprzyk.

Ma riusz Błasz czak stwier dził, że gło szo ne przez ks.
Je rze go prze sła nie „Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do -
brem zwy cię żaj” jest wciąż ak tu al ne. „To jest de wi za, któ -
ra po win na przy świe cać nam wszyst kim” – po wie dział mi -
ni ster.

Ja ro sław Sza rek w swo im wy stą pie niu wie le miej -
sca po świę cił ro dzi nie ks. Je rze go, w szcze gól no ści je go
mat ce. „Ma rian na Po pie łusz ko tak go wy cho wa ła. W tym
do mu ni gdy nie by ło kłam stwa, za wsze by ła uczci wość. 
A póź niej, po śmier ci, ten nie sa mo wi ty gest, jak wi dzia ła to
zma sa kro wa ne cia ło, po wie dzia ła: «Cóż po my śleć mat ce, to
jest ka mień na ca łe ży cie, ale ja tym dra bom wy ba czam, im
te go nie ży czę, by to prze ży li. To nie z mo im sy nem wal czy -
li, ale z Bo giem. Z Bo giem nie da się zwy cię żyć.»”.

Pre zes IPN po wie dział jesz cze: „Ma rian na Po pie -
łusz ko to świę ta ko bie ta, wzór pol skich ko biet. Na le ży dziś
do pan te onu pol skich ko biet, obok Da nu ty Sie dzi ków ny «In -
ki», An ny Wa len ty no wicz, prof. Ka ro li ny Lanc ko roń skiej,
gen. Elż bie ty Za wac kiej”. Po in for mo wał, że IPN wy stą pi do
pre zy den ta RP, aby po śmiert nie nadać ks. Je rze mu Krzyż
Wol no ści i So li dar no ści.

Jó zef Ka sprzyk przy wo łał waż ne sło wa ks. Je rze go,
wy gło szo ne w 1983 ro ku, w jed nej z ostat nich ho mi lii. Ks.
Je rzy po wie dział, że Po la cy to dum ny na ród, któ ry po tra fi
pod nieść się z każ de go po ni że nia, bo klę ka tyl ko przed 
Bo giem. To jest te sta ment ks. Je rze go. „Mo że my dum nie 
z pod nie sio ną gło wą nieść sztan dar nie pod le gło ści, bo my,
Po la cy, klę ka my tyl ko przed Bo giem, przed ni kim in nym” –
mó wił Ka sprzyk.

Ro dzi na bł. ks. Je rze go: brat Jó zef, bra ta ni ca
Agniesz ka i bra ta nek Ma rek dzię ko wa li ze bra nym za udział
w uro czy sto ściach. Wzru sza ją ce by ło wy stą pie nie Jó ze fa:
„Ro dzi ce mie li nie du że go spo dar stwo, po ma ga li śmy wspól -
nie, ra zem. Ks. Je rzy był młod szy ode mnie o dwa la ta...
Co dzien nie cho dził do ko ścio ła, oko ło 5 km. Wsta wał 
o godz. 6.00, aby słu żyć do Mszy św. Mo dli li śmy się ra zem,
wspól nie, wie czo rem, i tak się wy cho wy wa li śmy. Do ko ścio -
ła cho dzi li śmy w każ de świę to i w każ dą nie dzie lę, by ło to
na szym obo wiąz kiem. Od ma wia li śmy pa cierz i wier szyk,
któ re go na uczy ła nas ma ma: «Pro ściu teń ka nie ba dro ga /
Ko chaj lu dzi, ko chaj Bo ga / Ko chaj ser cem i czy na mi / Bę -
dziesz w nie bie z anioł ka mi»”.

Po po łu dniu mia ły jesz cze miej sce wy stę py ze spo -
łów ar ty stycz nych, pro jek cja fil mu do ku men tal ne go, spo tka -
nie z ro dzi ną ks. Je rze go. Wie czo rem w pa ra fial nym ko ście -

Obchody 70. rocznicy urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki
Z ŻYCIA PARAFII
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le zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza św. Uro czy sto ści uro -
dzi no we kon ty nu owa ne by ły na stęp ne go dnia, w nie dzie lę
10 wrze śnia. Ra no zło żo no kwia ty przy gro bie ro dzi ców ks.
Je rze go na cmen ta rzu w Su cho wo li. Cen tral nym wy da rze -
niem te go dnia by ła po lo wa Msza św. od pra wio na przed do -
mem ro dzi ny Po pie łusz ków w Oko pach, ro dzin nej wsi bł.
ks. Je rze go. Mszy św. prze wod ni czył ks. Edward Ozo row -
ski, ar cy bi skup se nior ar chi die ce zji bia ło stoc kiej.

Bur mistrz Su cho wo li Mi chał Ma ty skiel ape lo wał
m.in. o utwo rze nie w Oko pach mu zeum upa mięt nia ją ce go
bł. ks. Je rze go. Jest to po mysł Fun da cji „Do bro”, któ rą utwo -
rzy ła ro dzi na Po pie łusz ków.

Piel grzy mi prze by wa ją cy w Su cho wo li oprócz pa ra -
fial ne go ko ścio ła pw. św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła i po mni -

ka bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki mo gą zwie dzić Izbę Pa mię ci,
zlo ka li zo wa ną obok ple ba nii, na wie dzić cmen tarz, na któ -
rym po cho wa ni są ro dzi ce ks. Je rze go, po mo dlić się przy
sym bo licz nych gro bach ks. Je rze go i ks. Sta ni sła wa Su cho -
wol ca, za mor do wa ne go w stycz niu 1989 ro ku wsku tek dzia -
ła nia SB, zo ba czyć łuk – frag ment pa pie skie go oł ta rza z Bia -
łe go sto ku oraz zro bić so bie zdję cie przy gła zie umiesz czo -
nym w geo gra ficz nym środ ku Eu ro py. W Oko pach, miej scu
uro dze nia ks. Je rze go, moż na na wie dzić dom, w któ rym się
na ro dził, a tak że zo ba czyć głaz z ta bli cą pa miąt ko wą.

Tekst i zdję cia:
Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA PARAFII

Okopy. Dom, w którym urodził się ks. Jerzy Suchowola. Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Suchowola. Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki Suchowola. Symboliczny grób ks. Jerzego i ks. Stanisława Suchowolca

Okopy. Głaz z płytą pamiątkową Suchowola. Uroczystości przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki



„Ró ża niec Do Gra nic” to pro jekt, któ re go głów nym za ło że niem
jest oto cze nie ca łej Pol ski mo dli twą ró żań co wą.

7 paź dzier ni ka, w świę to Mat ki Bo żej Ró żań co wej, na
za koń cze nie ob cho dów 100. rocz ni cy ob ja wień fa tim skich, Po -
la cy uda dzą się na gra ni ce kra ju, by mo dlić się o ra tu nek dla
swo jej Oj czy zny i ca łe go świa ta.

Ma ry ja jest Kró lo wą Pol ski, przez ca łe po ko le nia opie -
ku je się na mi, w kry tycz nych mo men tach hi sto rii za wsze by ła
przy nas, a my przy Niej. Ja ko ra tu nek dla świa ta Mat ka Bo ża
wska zu je mo dli twę ró żań co wą.

„Do kład nie 140 lat te mu w Pol sce w Gie trz wał dzie ob -
ja wi ła się Mat ka Bo ża i po wie dzia ła: «Od ma wiaj cie co dzien nie
ró ża niec», 40 lat póź niej w Fa ti mie po wtó rzy ła to we zwa nie.
(…) Chce my od po wie dzieć na to we zwa nie, dla te go na szym
ha słem jest: «Chodź my z Ma ry ją ra to wać świat». Czu je my, że
świat, któ ry nas ota cza, po trze bu je ra tun ku. (...) Dla te go pra -
gnie my od po wie dzieć na za pro sze nie Mat ki Bo żej do od ma wia -
nia ró żań ca i wziąć udział w du cho wym dzia ła niu na rzecz przy -
szło ści na szej, na szych dzie ci, na sze go kra ju i ca łej Eu ro py” –
po wie dział Ma ciej Bo da siń ski ze Sto wa rzy sze nia So lo Dios Ba -
sta, or ga ni za tor wy da rze nia.

„Ró ża niec Do Gra nic” to tak że mo dli twa do „gra nic
moż li wo ści”. Jest za pro sze niem Po la ków do po rzu ce nia wy god -
ne go ży cia przed te le wi zo rem czy kom pu te rem, wzię cia mo dli -
tew nej bro ni i pod ję cia du cho wej wal ki o ra tu nek dla świa ta.
Jest to za pro sze nie do wyj ścia na gra ni ce Pol ski, gra ni ce wła -
snych sła bo ści, gra ni ce bez piecz ne go świa ta, mo że na wet gra -
ni ce lę ku...

W dniu wy da rze nia punk ty mo dli twy bę dą zlo ka li zo -
wa ne co je den ki lo metr wzdłuż ca łej gra ni cy Pol ski, li czą cej po -
nad 3,5 tys. km. W Pol sce są 22 die ce zje gra nicz ne, już w 18 z
nich trwa wy zna cza nie ko or dy na to rów oraz ko ścio łów sta cyj -
nych. To wła śnie w tych świą ty niach po Eu cha ry stii na stą pi ro -
ze sła nie do punk tów mo dli twy.

„Te go dnia po trze ba mi lio na Po la ków, któ rzy sta ną na
gra ni cach Pol ski z ró żań ca mi w dło niach. – Chce my pro sić o
włą cze nie się w przy go to wa nie te go wy da rze nia w swo ich die -

ce zjach i pa ra -
fiach, or ga ni zo -
wa nie grup na
kon kret ne punk -
ty mo dli twy,
wszyst kich, któ -
rych ser ce po ru -
szy się na wieść
o tej ini cja ty wie.
Wie my, że to wy -
da rze nie bę dzie
wy ma ga ło od wa -
gi, wy sił ku i de -
ter mi na cji, ale
wie rzy my, że
uda nam się w
ten spo sób od po -
wie dzieć Ma ryi
na we zwa nie do
ra to wa nia świa ta
przez Ró ża niec”
– pod kre śla Bo -
da siń ski.
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„Ró¿aniec Do Granic”

P R O G R A M
dla kościoła stacyjnego św. Brata Alberta

10.30 – konferencja w kościele
11.00 – Msza Święta
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
ok. 13 – wspólne przejście nad morze do wejścia 

nr 56
14.00 – Różaniec odmawiany w łączności z całym 

Kościołem w Polsce

W nie dzie lę 3 wrze śnia br. pod czas Mszy św. o godz. 13.00 mia ła
miej sce uro czy stość z oka zji 50. rocz ni cy ślu bu Bo że ny i Wie sła wa
Bą cal skich, dłu go let nich człon ków na sze go Chó ru Pa ra fial ne go (so -
pran i bas).

Ju bi la ci świę to wa li w oto cze niu ro dzi ny i przy ja ciół oraz w
asy ście chó rzy stów, któ rzy przy go to wa li spe cjal ny re per tu ar na ten
dzień. Za pre zen to wa no ulu bio ną przez wszyst kich pieśń „Dzwo ne -
czek”, na stęp nie „Psalm 63”, „Mo dli twę”, „Pieśń dzięk czyn ną” i „Je -
zu, ufam To bie”. Psalm re spon so ryj ny wy ko nał sam „Pan Mło dy”, 
a pieśń „Ave Ma ria” za śpie wa ła z ogrom ną wraż li wo ścią i ser cem so -
list ka chó ru – An na Ju rek. Pięk ne ka za nie wy gło sił sio strze niec pań -
stwa Bą cal skich, ks. dr Ma ciej Kwie cień, obec nie dy rek tor Ra dia
Plus w Gdań sku.

Zło ci Ju bi la ci oprócz ży czeń od Księ dza Pro bosz cza otrzy -
ma li rów nież ży cze nia i bło go sła wień stwo od ks. Ar cy bi sku pa Sła wo -
ja Lesz ka Głó dzia. Do szcze rych ży czeń do łą cza się rów nież Re dak -
cja „Gło su Bra ta”. Niech Wam bło go sła wi Mat ka Bo ża i udzie la ob fi -
tych łask na na stęp ne 50 lat!

To ju¿ 50 lat!
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KĄCIK DLA DZIECI
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Intencje do Œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

„Nie ma się co mar twić, tyl ko Pa nu Bo gu
wszyst ko po le cić.”

św. Brat Al bert

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po jed na nie w ro dzi -
nie Oli.
• Bra cie Al ber cie, pro szę, uproś ła skę wy zwo le nia 
z na ło gu dla Grze go rza.
• Proś ba o uzdro wie nie fi zycz ne i du cho we dla Mar ci -
na.
• Do św. Bra ta Al ber ta o zdro wie dla ca łej ro dzi ny: dla
mnie – Mat ki, dwóch sy nów i cór ki z ro dzi ną. Bło go -
sław, św. Bra cie Al ber cie, i strzeż nas od złe go. Módl
się za na mi i miej nas w swo jej opie ce.
• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o wy jazd do Me -
dju go rie dla Asi.
• Pro szę o upro sze nie u Bo ga ob fi tych łask zdro wia,
wia ry, ra do ści, mi ło ści, opie ki i po mo cy Bo żej oraz da -
rów Du cha Świę te go dla Ma mu si Ani w dniu uro dzin.
• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o wia rę, mi łość,
uwol nie nie z na ło gów, po moc i ra tu nek, zdro wie, środ -
ki do ży cia i si ły dla Ani, Pio tra, Ada ma i Asi.

• Dzię ku ję za wszyst kie otrzy ma ne ła ski.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, Bo gu po le cam obro nę
miejsc pra cy dzie ci i wnu ków; uzdro wie nie ca łej ro dzi -
ny, opie kę na każ dy dzień dla przy ja ciół i do bro dzie -
jów. Dzię ku ję za do tych cza so wą opie kę. Po le cam spra -
wy mo jej cór ki. Pro szę o po kój w Oj czyź nie i na świe -
cie. O ży cie wiecz ne dla zmar łych.
• Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta pro szę 
o jed ność, mi łość, po kój w Oj czyź nie, w ro dzi nach 
i w świe cie. O Bo że bło go sła wień stwo i opie kę Mat ki
Bo żej. O ży cie wiecz ne dla zmar łych.
• Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta pro szę 
o wie le mi ło ści, wy ro zu mia ło ści, cier pli wo ści w no -
wym ro ku szkol nym
dla dzie ci, na uczy cie li 
i wy cho waw ców. 

S. Aniela

WSPOMNIENIA

Œwiêty Brat Albert w narodowym
panteonie œwiêtych polskich 

O wiel ko ści pa tro na na szej pa ra fii świad czy fakt,
iż zaj mu je on już swo je miej sce w na ro do wym
pan te onie świę tych pol skich w war szaw skiej
świą ty ni Opatrz no ści Bo żej. Ko ściół ten jest jesz -
cze wła ści wie na dal w bu do wie, ale re li kwie na -
szych naj więk szych świę tych zo sta ły umiesz czo -
ne w nim ja ko pierw sze. Te św. Bra ta Al ber ta
znaj du ją się oczy wi ście w cha rak te ry stycz nej
sym bo licz nej dło ni z bo chen kiem chle ba, w gór -
nym ko ście le, obok in nych wy bit nych świę tych
du chow nych pol skich (np. o. Mak sy mi lia na Ma -
rii Kol be go, ks. Je rze go Po pie łusz ki). Tam też
usta wio no Bra mę Mi ło sier dzia z ze szło rocz nych
Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie. Na to -
miast w dol nym ko ście le upa mięt nio ne zo sta ły
in ne wy bit ne pol skie oso bi sto ści, któ re nie są co
praw da (być mo że jesz cze) ka no ni zo wa ne, ale
ma ją ogrom ne za słu gi dla na ro du pol skie go (np.
ks. Jan Twar dow ski, prof. Krzysz to f Sku bi szew -
ski czy ofia ry ka ta stro fy smo leń skiej z ro ku
2010).

Tekst i zdjęcia: Ewa Wojaczek
relikwie Św. Brata Alberta

Brama Miłosierdzia z zeszłorocznych
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Rekonstrukcja wnętrza pokoju rodziny
Chmielowskich z połowy XIX wieku
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Brygida i Tadeusz Pajewscy 1 lipca
Maria i Andrzej Witkowscy 2 lipca
Urszula i Tadeusz Długokęccy 16 lipca
Joanna i Stanisław Krajewscy 30 lipca
Helena i Jan Saniukowie 12 sierpnia
Władysława i Edmund Ebel 20 sierpnia
Teresa i Bolesław Milewscy 2 września
Bożena i Wiesław Bącalscy 3 września
Irena i Jan Choszcz 17 września
Elżbieta i Wiktor Rola 30 września

Mateusz Józef Sonntag i Joanna Wiśniewska 24.06.2017 r. 
Michał Sebastian Wieczorek i Aneta Szczepańska 8.07.2017 r. 
Tomasz Sidorowicz i Agnieszka Anna Hagel  22.07.2017 r. 
Łukasz Sidoruk i Monika Muzalewska 22.07.2017 r. 
Aleksander Jacek Pytel i Katarzyna Maria Pernak 29.07.2017 r. 
Paweł Marek Grzymała i Aneta Małgorzata Gieras 12.08.2017 r. 
Aleksander Gąsowski i Ewa Karolina Martynowicz        18.08.2017 r. 
Witold Kacperski i Anna Maria Szarek 19.08.2017 r. 
Adrian Marek Dworakowski  i Paulina Maria Kotlenga    9.09.2017 r. 
Marcin Sebastian Plopa i Julia Kawa 15.09.2017 r. 

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: Anna Jaśkowiak i Katarzyna
Marczak. Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Antoni Kowalewski, ks. Mateusz, ks.
Wojciech, ks. Tyberiusz, młodzież i inne osoby.

Marcelina Kruszewska 4.06.2017 r. 
Hanna Maciejewska 11.06.2017 r. 
Sara Michalak 11.06.2017 r. 
Franciszek Oliwier Mikszuta 11.06.2017 r. 
Stanisław Bogdan Struś 11.06.2017 r. 
Stanisław Jan Waleński 25.06.2017 r. 
Julia Jolanta Kordowska 25.06.2017 r. 
Martyna Małgorzata Kordowska 25.06.2017 r. 
Maciej Jankowski 25.06.2017 r. 
Urszula Alicja Górska 9.07.2017 r. 
Helena Pola Domańska 9.07.2017 r. 
Jakub Witek 9.07.2017 r. 
Nela Kaja Popowska 9.07.2017 r.
Aurelia Mucha 25.08.2017 r. 
Lena Kinga Kawarska 27.08.2017 r. 
Marcel Jan Tyrpień 27.08.2017 r. 
Julia Zofia Żelazny 27.08.2017 r. 
Marita Izabella Zimińska 9.09.2017 r. 
Jan Łaga 10.09.2017 r. 
Tomasz Wyka 10.09.2017 r. 
Piotr Kwidczyński 10.09.2017 r. 
Aleksandra Anna Dłużewska 10.09.2017 r. 
Maja Barbara Dłużewska 10.09.2017 r. 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Śp. Zbigniew Miszewski, lat 68 
Śp. Zofia Madej, lat 77 
Śp. Andrzej Mielech, lat 73 
Śp. Michał Melnyczek, lat 76 
Śp. Lech Wasilewski, lat 75 
Śp. Sylwian Jung, lat 75 
Śp. Krystyna Ornatowska, lat 86 
Śp. Tadeusz Stasiak, lat 84 
Śp. Antoni Rzeniewicz, lat 85 
Śp. Bożena Kuczyńska, lat 70 
Śp. Kazimierz Kornacki, lat 74 
Śp. Ewa Woźniak, lat 62 
Śp. Stanisław Buda, lat 70 
Śp. Władysław Jasiewicz, lat 93 
Śp. Zofia Wysocka, lat 91 
Śp. Jadwiga Bartniczak, lat 89 
Śp. Bożena Telega, lat 71 
Śp. Wiesław Szymczak, lat 79 
Śp. Mieczysława Trzepanowska, lat 86 
Śp. Tadeusz Potrykus, lat 66 
Śp. Mieczysław Sekuła, lat 79 
Śp. Bronisław Czepiel, lat 80 
Śp. Marianna Bojek, lat 82 
Śp. Wiesława Żadkowska, lat 86 
Śp. Genowefa Hajzik, lat 87 
Śp. Zdzisław Gromada, lat 82 
Śp. Jacek Cendrowski, lat 43 
Śp. Brygida Kiełpińska, lat 74 
Śp. Danuta Łozińska, lat 64 
Śp. Lidia Kowalczyk, lat 74 
Śp. Jan Jorkowski, lat 76 
Śp. Franciszek Malinowski, lat 78 
Śp. Eugeniusz Domachowski, lat 78 
Śp. Mirosław Bonarski, lat 77 
Śp. Janusz Konopko, lat 67 
Śp. Piotr Zieniewicz, lat 71 
Śp. Andrzej Ziegert, lat 55 
Śp. Maria Kłopocka, lat 97 
Śp. Józef Wiśniewski, lat 84 
Śp. Edward Marczewski, lat 67 
Śp. Łukasz Koczkodaj, lat 31 
Śp. Edwin Borówka, lat 68 

Aniela i Jan Demiańczuk 6 sierpnia

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Teresa i Zbigniew Grobelscy 27 czerwca

JUBILEUSZE 25-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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XVII Pielgrzymka rowerowa
do Matemblewa

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy od po wie dzie li na na sze za -
pro sze nie zwią za ne z wy jaz dem ro we ro wym i au to ka ro wym
do Ma tem ble wa. Do bra po go da spra wi ła, iż oko ło 180 osób
pod ję ło trud piel grzy mo wa nia. 

Raz jesz cze dzię ku je my wszyst kim, któ rzy po mo gli nam 
w or ga ni za cji te go przed się wzię cia jak rów nież tym, któ rzy
do tar li in ny mi środ ka mi ko mu ni ka cji.

ks. Proboszcz

Z ŻYCIA PARAFII


