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OBCHODY XXII ROCZNICY KSM „SEMPER FIDELIS“ 22.2.09r. 



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

Ad went – Ko lej ne nie dzie le ad wen tu roz po czy na li -
śmy w każ dą po prze dza ją cą so bo tę uro czy stą li tur -
gią nie szpo rów wraz ze spe cjal nym ob rzę dem świa -
tła zwa nym lu cer na rium. 
14.12.2008 – Go ści li śmy w na szej pa ra fii ks. ar cy -
bi sku pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, Me tro po li tę Gdań -
skiego, któ ry prze wod ni czył Mszy św. z oka zji 21.
rocz ni cy po wsta nia na szej pa ra fii oraz do ko nał po -
świę ce nia no we go oł ta rza, am bo ny i chrzciel ni cy 
21.12 – Szkol ne Ko ło Ca ri tas z Gim na zjum nr 21
przy go to wa ło kier masz prac świą tecz nych, z któ re -
go do chód zo stał prze zna czo ny na ak cję Uni cef:
„Na ra tu nek dzie ciom w Kon go” 
2.01.2009 – Mło dzież mu zy ku ją ca w na szej pa ra fii
wraz z przy ja ciół mi przy go to wa ła wie czór ko lęd, któ -
ry od był się w Re stau ra cji „Te ni so wa” 
11.01 – Dzie ci z przed szko la nr 62 za pre zen to wa ły
w ko ście le pro gram ja seł ko wy
18.01 – Ja seł ka przed sta wi ły w na szym ko ście le
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 79 wraz z s. Sa le zją
25.01 – Go ści li śmy w na szym ko ście le ks. dr. Ja na
Kacz kow skie go wraz z wo lon ta riu sza mi pra cu ją cy -
mi w bu du ją cym się ho spi cjum w Puc ku
25.01 – W Szko le Pod sta wo wej nr 79 od by ła się pa -
ra fial na, kar na wa ło wa za ba wa dla przed szko la ków
i młod szych dzie ci szkol nych.
1.02 – Za koń czy li śmy do rocz ną pa ra fial ną wi zy tę
dusz pa ster ską, czy li tzw. ko lę dę.
3.02 – Dzie ci wy jechały z ks. Jac kiem na Ka szu by
8-15.02 – Mło dzież z dusz pa ster stwa „Lux Cor dis”
wraz z ks. Paw łem i dk. Ada mem uda ła się na ak tyw -
ny wy po czy nek w Gor ce i Pie ni ny.
22.02 – W na szym ko ście le od by ło się XXII do rocz -
ne ar chi die ce zjal ne spo tka nie Ko ściel nej Służ by
Męż czyzn „Sem per Fi de lis” z ks. abp. Sła wo jem
Lesz kiem Głó dziem, Me tro po li tą Gdań skim.
11.03 – Po nad set ka na szych pa ra fian wraz z ks.
pro bosz czem uda ła się do ki na, aby wspól nie obej -
rzeć film „Po pie łusz ko. Wol ność jest w nas”. 
22.03 – Prze ży wa li śmy w na szej wspól no cie Nie dzie -
lę Po wo łań. Go ści li śmy gru pę kle ry ków z GSD wraz
ze swo im pro rek to rem, ks. dr. Ja nem Uchwa tem.
– Przyjęliśmy w naszej parafii sześciu nowych lektorów.
29.03-4.04 – Od by ły się pa ra fial ne re ko lek cje dla
do ro słych, dzie ci i mło dzie ży, któ re po pro wa dził ka -
pu cyn, o. Adam Sro ka OFM Cap.

S³owo
od ksiêdza
Proboszcza
Ko cha ni Pa ra fia nie

Nie dzie la Pal mo wa, Tri du um Pas chal ne i po -
ra nek Zmar twych wsta nia – wiel kie ta jem ni -
ce na szej wia ry. Prze ży wa ne we wspól no cie
uka zu ją wiel ką mi łość Bo ga do Czło wie ka,
któ rej moż na tak że do świad czyć się ga jąc
po lek tu rę ko lej ne go nu me ru Gło su Bra ta.
Cie szę się i dzię ku ję wszyst kim, któ rzy ten
nu mer przy go to wa li po świę ca jąc czas i ta len -
ty. Ufam, iż to ma łe dzie ło po mo że nam
w ubo ga ca niu wia ry i po głę bia niu wie dzy re -
li gij nej.

Na Świę ta Wiel kiej No cy – dusz pa ste rze, sio -
stry za kon ne i ca ła re dak cja – ży czą wszyst -
kim Pa ra fia nom ob fi to ści ła ski pły ną cej
od Zmar twych wsta łe go Chry stu sa. Niech
praw da o pu stym gro bie bę dzie iskier ką na -
dziei dla wszyst kich lu dzi do brej wo li.

Z uśmie chem i życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK ŚW. PAWŁA

LI STY 

Św. Pa weł na le ży do naj wy bit niej szych chrze ści jań skich pi -
sa rzy. Na le ży przy po mnieć, że na 27 ksiąg No we go Te sta -
men tu, aż 13 zwią za nych jest z je go oso bą. Sie dem li stów
Pa weł na pi sał oso bi ście. Są to 1 List do Te sa lo ni czan, List
do Ga la tów, List do Fi li pian, List do Fi le mo na, 1 i 2 List
do Ko ryn tian oraz List do Rzy mian. Ko lej ne sześć li stów zo -
sta ło na pi sa nych przez je go współ pra cow ni ków. Do tej gru -
py za li cza my: 2 List do Te sa lo ni czan, List do Ko lo san, List
do Efe zjan, List do Ty tu sa, 1 i 2 List do Ty mo te usza. Na to -
miast List do He braj czy ków po wstał co praw da w krę gu
osób zwią za nych ze św. Paw łem, jed nak że ze wzglę du
na róż ni ce w teo lo gii oraz róż ni ce ję zy ko we (w po rów na niu
do in nych li stów Paw ło wych), nie sy gnu je się go ja ko li stu
św. Paw ła.

Pa weł jest tak że au to rem przed ka no nicz ne go Li stu do Ko -
ryn tian, Li stu we łzach (wy sła ne go mię dzy 1 a 2 Li stem
do Ko ryn tian) oraz Li stu do La ody cej czy ków (nie kie dy
utoż sa mia ne go z Li stem do Efe zjan). Li sty te za gi nę ły; wie -
my o nich z in nych pism św. Paw ła oraz ze świa dectw au to -
rów wcze sno chrze ści jań skich. Po nad to św. Paw ło wi przy pi -
sy wa no au tor stwo 3 Li stu do Ko ryn tian, Li stu do Alek san -
dryj czy ków oraz Ewan ge lii Paw ła. Pi sma te są obec nie kla -
sy fi ko wa ne ja ko apo kry fy. 

Uwię zie nie

W ro ku 58, prze by wa ją cy w Je ro zo li mie Apo stoł był wie lo -
krot nie oskar ża ny przez prze ciw nych mu Ży dów i sta wia ny
przed rzym skim try bu na łem. W ro ku 60 Pa weł, ja ko oby wa -
tel rzym ski, od wo łał się do wy ro ku ce sa rza. Zo stał za tem
ode sła ny stat kiem do Rzy mu. W cza sie po dró ży sta tek roz -
bił się w wy ni ku sztor mu u wy brze ży Mal ty. 

Mę czeń stwo

Kie dy Pa weł przy był do Rzy mu, zo stał osa dzo ny w aresz cie
do mo wym. Dzie je Apo stol skie, bę dą ce głów nym źró dłem
lo sów Apo sto ła, ury wa ją się na ro ku 63. Przy pusz czal nie
w tym ro ku zo stał on uwol nio ny. Je sie nią 64 ro ku roz po czę -
ły się prze śla do wa nia chrze ści jan z gmi ny rzym skiej. Pa weł
tak że zo stał aresz to wa ny. Na pierw szej roz pra wie zdo łał wy -
bro nić się na ty le, że uda ło mu się unik nąć ska za nia.
W ocze ki wa niu na dru gą roz pra wę miał na pi sać Dru gi List
do Ty mo te usza, gdzie wy ja wia, że oprócz Łu ka sza opu ści li
go wszy scy ucznio wie.

W wy ni ku dru giej roz pra wy Pa weł zo stał ska za ny na śmierć
po przez ścię cie (ta ki ro dzaj eg ze ku cji przy słu gi wał mu ze
wzglę du na rzym skie oby wa tel stwo). Da ta i miej sce śmier -
ci Paw ła nie są pew ne. Wia do mo, że eg ze ku cja na stą pi ła już
po wy bu chu prze śla do wań je sie nią 64 ro ku, ale jesz cze
za pa no wa nia ce sa rza Ne ro na, któ ry zmarł w ro ku 68. Za -
zwy czaj da tę śmier ci umiej sca wia się po mię dzy 66 a 67 ro -

kiem. Tra dy cja lo ka li zu je miej sce mę czeń stwa Paw ła
za Bra mą Ostyj ską, tam gdzie obec nie stoi rzym ska ba zy li -
ka św. Paw ła za Mu ra mi. 

USPRA WIE DLI WIE NIE PRZEZ WIA RĘ

Uspra wie dli wie nie jest jed nym z te ma tów naj czę ściej po ru -
sza nych przez św. Paw ła. Na po cząt ku na le ży po wie dzieć,
czym ono jest. Otóż uspra wie dli wie nie to nic in ne go, jak
uczy nie nie czło wie ka grzesz ne go spra wie dli wym w oczach
Bo ga, czy li ta kim, ja kim był by nie po peł nia jąc grze chów.
Fa ry ze usze uwa ża li, że czło wiek do cho dzi do uspra wie dli -
wie nia sam, o wła snych si łach, przez wy peł nia nie wszyst -
kich prze pi sów sta ro te sta men tal ne go Pra wa. Ta kie mu ro -
zu mie niu uspra wie dli wie nia sprze ci wia się by ły fa ry ze usz,
św. Pa weł. W wie lu swo ich li stach po ru szał on pro blem
uspra wie dli wie nia, jed nak że naj bar dziej kom plet ny wy kład
dał w Li ście do Rzy mian. 

Wszy scy zgrze szy li!

Apo stoł gło si, że nie czło wiek uspra wie dli wia sa me go sie bie
przez speł nia nie uczyn ków zgod nych z Pra wem, lecz uspra -
wie dli wia go Je zus Chry stus, udzie la jąc ła ski wy słu żo nej
na krzy żu. Św. Pa weł pod kre śla więc dar mo wość uspra wie -
dli wie nia, udzie la ne go przez Bo ga z mi ło ści. Bo nie ma tu
róż ni cy: wszy scy bo wiem zgrze szy li i po zba wie ni są chwa ły
Bo żej, a do stę pu ją uspra wie dli wie nia dar mo, z Je go ła ski,
przez od ku pie nie, któ re jest w Chry stu sie Je zu sie (Rz 3,22-
24). Wszy scy zgrze szy li. Wszy scy są po zba wie ni chwa ły Bo -
żej. Na wet gdy by ktoś chciał wy peł nić wszyst kie prze pi sy
Pra wa, nie uczy ni te go, po nie waż bez po mo cy ła ski prze kra -
cza to moż li wo ści czło wie ka – jest to kon se kwen cja grzesz -
no ści czło wie ka.

Na py ta nie, ko go Chry stus uspra wie dli wia swo ją ła ską, św.
Pa weł od po wie, że nie tych, któ rzy speł nia ją prze pi sy Pra wa
Moj że szo we go, któ rzy pod da ją się ob rze za niu, lecz tych,
któ rzy w Nie go uwie rzy li. Św. Pa weł gło si więc uspra wie dli -
wie nie z wia ry: Ale te raz jaw ną się sta ła spra wie dli wość Bo -
ża, nie za leż na od Pra wa, po świad czo na przez Pra wo i Pro ro -
ków. Jest to spra wie dli wość Bo ża przez wia rę w Je zu sa
Chry stu sa dla wszyst kich, któ rzy wie rzą (Rz 3,21-22). War -
to za uwa żyć, że i wia ra pro wa dzą ca do uspra wie dli wie nia
jest tak że ła ską dar mo da ną czło wie ko wi. 

Wia ra Abra ha ma – oj ca wszyst kich wie rzą cych

Wia ra pro wa dzą ca do uspra wie dli wie nia jest czymś wię cej
niż teo re tycz nym przy ję ciem ja kichś prawd, niż wy ucze -
niem się na pa mięć sfor mu ło wań z Ka te chi zmu. Wię cej
– wia ra nie wy ra ża się w uzna niu wszyst kich prawd ob ja wio -
nych przez Bo ga. Wia ra to przede wszyst kim za ufa nie Bo gu
i po twier dza nie te go za ufa nia po przez kon kret ne dzia ła nie.
Przy kład wia ry prze ja wia ją cej się w czy nach spo ty ka my
u Abra ha ma. On to wbrew na dziei uwie rzył na dziei, że sta -
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nie się oj cem wie lu na ro dów zgod nie z tym, co by ło po wie -
dzia ne: ta kie bę dzie two je po tom stwo. I nie za chwiał się
w wie rze, choć stwier dził, że cia ło je go jest już ob umar łe
– miał już pra wie sto lat – i że ob umar łe jest ło no Sa ry. I nie
oka zał wa ha nia ani nie do wie rza nia co do obiet ni cy Bo żej,
ale się wzmoc nił w wie rze. Od dał przez to chwa łę Bo gu i był
prze ko na ny, że mo cen jest On rów nież wy peł nić, co obie cał.
Dla te go też po czy ta no mu to za spra wie dli wość (Rz 4,18-22;
por. Rdz 12,1-8). 

To wła śnie Abra ham jest we dług św. Paw ła, do sko na łym
przy kła dem czło wie ka, któ ry wie rzy w Bo ga – któ ry wie rzy
(ufa) Bo gu. Wpierw to za ufa nie do Bo ga prze ja wia się
w opusz cze niu oj czy zny i uda niu się do zie mi Ka na an, po -
tem w przy ję ciu obiet ni cy sta nia się oj cem wie lu na ro dów.
Wresz cie – ja ko mo ment osta tecz nej pró by – w ofia ro wa niu
swo je go sy na Iza aka. Wia ra Abra ha ma nie zo sta ła znisz czo -
na, a na wet jesz cze bar dziej się umoc ni ła, przez do tkli wą
pró bę, ja ką by ło żą da nie Bo ga, by swo je go je dy ne go sy na,
Iza aka, zło żył Mu w ofie rze (por. Rdz 22,1-19). Tyl ko wia ra
an ga żu ją ca ca łe go czło wie ka, wy ra ża ją ca się w dzia ła niu
ujaw nia ją cym za wie rze nie Bo gu – jak to mia ło miej sce
w przy pad ku Abra ha ma – pro wa dzi do uspra wie dli wie nia. 

Wia ra bez uczyn ków jest mar twa

Wia ra pro wa dzą ca
do uspra wie dli wie nia nie
mo że być ja kąś mgli stą teo -
rią, lecz mu si prze ja wiać się
w uczyn kach zgod nych
z wo lą Bo żą. Ten w peł ni
uwie rzył w do broć Bo ga,
kto oparł swe ży cie na Je go
przy ka za niach. W czy nach
wy ra ża ją cych za ufa nie Bo -
gu ujaw nia się, a za ra zem
do sko na li, na sza wia ra. Do -
stą pić uspra wie dli wie nia
mo że ten, kto swo ją wia rę
wcie li w uczyn ki mi ło ści.
Ina czej mó wiąc, uspra wie -
dli wio ny jest ten, któ re go
wia ra łą czy się z mi ło ścią,
owo cu je w czy nach mi ło ści.
Za nik wia ry lub mi ło ści po -
cią ga za so bą utra tę uspra -
wie dli wie nia i na ra ża czło -
wie ka na po tę pie nie. Tak
zwa ne grze chy cięż kie lub
śmier tel ne, bę dą ce zu peł -
nie świa do mym i do bro wol -
nym znisz cze niem w so bie
wia ry lub mi ło ści, po wo du ją
utra tę ła ski uspra wie dli wie -
nia, czy li utra tę ła ski uświę -
ca ją cej.

Co z nie wie rzą cy mi? 

Wia ra jest wa run kiem uspra wie dli wie nia, bez któ re go nie
moż na być zba wio nym. Z te go też wzglę du wia ra jest ko -
niecz na do zba wie nia. Na wspól no cie Ko ścio ła cią ży od po -
wie dzial ność za gło sze nie Ewan ge lii wszyst kim lu dziom,
aby bu dzić ich wia rę. We dług na uki So bo ru Wa ty kań skie -
go II – Bóg mo że do pro wa dzić każ de go czło wie ka do zbaw -
czej wia ry.

Cho ciaż więc wia do my mi tyl ko so bie dro ga mi mo że Bóg
do pro wa dzić lu dzi, nie zna ją cych Ewan ge lii bez wła snej wi -
ny, do wia ry, bez któ rej nie po dob na po do bać się Bo gu – to
jed nak na Ko ście le cią ży ko niecz ność i rów no cze śnie świę -
te pra wo gło sze nia Ewan ge lii, a wo bec te go dzia łal ność mi -
syj na tak dziś, jak i za wsze za cho wu je w peł ni swą moc i ko -
niecz ność (De kret o dzia łal no ści mi syj nej Ko ścio ła Ad gen -
tes di vi ni tus, 7). 

ks. Piotr Sa sin 

Jozsef Molnar, Podróż Abrahama z Ur do Kanaan.
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Czego uczy nas Katechizm cz-3
WIE RZĘ W JE ZU SA CHRY STU SA

W tej czę ści cy klu zo sta ły przed sta wio ne te praw dy wia ry,
któ re od no szą się do Je zu sa: Je go ty tu ły, mi ste rium Je go
Wcie le nia, Je go Pas chy i Je go uwiel bie nia.

JE ZUS

„Je zus” w ję zy ku he braj skim ozna cza „Bóg zba -
wia”. W sło wach, tych wy ra ża ją cych imię wła sne „Je zus”,
za war ta jest głę bo ka treść: w oso bę Je zu sa zo sta ło wpi sa ne
imię Bo ga, któ ry ja ko Je dy ny mo że od pusz czać grze chy. Za -
tem imię Je zus, to imię Bo że, je dy ne, któ re przy no si zba wie -
nie. W Je go imię ucznio wie do ko nu ją cu dów, po nie waż Oj -
ciec udzie la im wszyst kie go, o co Go pro szą w imię Je zu sa.
Je go imię znaj du je się w cen trum mo dli twy chrze ści jań -
skiej. Wszyst kie mo dli twy li tur gicz ne koń czą się for mu łą:
„przez na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa”.

CHRY STUS

„Chry stus” jest grec kim tłu ma cze niem he braj skie -
go ter mi nu „Me sjasz”, któ re zna czy „na masz czo ny”. W Izra -
elu na masz cza no w imię Bo że tych, któ rzy zo sta li kon se kro -
wa ni przez Bo ga do mi sji zle co nej przez Nie go. By li to kró -
lo wie, ka pła ni oraz nie kie dy pro ro cy. Ta kim na masz czo nym
miał być przede wszyst kim Me sjasz, któ re go Bóg miał po -
słać, by za po cząt ko wał Je go Kró le stwo. Dla chrze ści jan za -
po wia da nym Me sja szem jest Je zus. Kon se kra cja me sjań ska
ob ja wi ła się pod czas chrztu udzie lo ne go Mu przez Ja na,
gdy „Bóg na ma ścił (Go) Du chem Świę tym i mo cą”
(Dz 10, 38), „aby On się ob ja wił Izra elo wi” (J 1, 31) ja ko Je -
go Me sjasz. Treść me sjań skie go kró lo wa nia w swo im od ku -
pień czym po sła niu Je zus od sła nia w Ewan ge lii św. Ma te -
usza: „Syn Czło wie czy nie przy szedł, aby Mu słu żo no, lecz
aby słu żyć i dać ży cie na okup za wie lu” (Mt 20, 28).

JED NO RO DZO NY SYN BO ŻY

Ta praw da zo sta ła ob ja wio na gło sem Oj ca pod czas
Chrztu i Prze mie nie nia Chry stu sa: „Ten jest mój Syn umi ło -
wa ny...” (Mt 3,17), „To jest mój Syn umi ło wa ny...”
(Mt 17, 5) Sam Je zus mó wi: „Tak Bóg umi ło wał świat, że Sy -
na swe go Jed no ro dzo ne go dał....” (J 3, 16).

PAN

Imię „Pan” ozna cza w Bi blii Bo skie pa no wa nie. Je -
zus przy pi su je so bie ten ty tuł i ob ja wia swo ją Bo ską naj wyż -
szą wła dzę przez zna ki swo je go pa no wa nia nad na tu rą,
nad cho ro ba mi, nad de mo na mi, nad grze chem i śmier cią
przede wszyst kim w Zmar twych wsta niu. Ty tuł ten przy bie -
ra zna mię mi ło ści i przy wią za nia, gdy ad o ru jąc Je zu sa mó -
wi my: „Pan mój i Bóg mój”. Ty tu łu te go uży wa my, gdy
zwra ca my się do Je zu sa ocze ku jąc od Nie go po mo cy
i uzdro wie nia. Pa no wa nie Je zu sa nad świa tem i nad hi sto rią
(por. Ap 11, 15) ozna cza tak że uzna nie, że czło wiek nie mo -

że w spo sób ab so lut ny pod dać swo jej wol no ści oso bi stej
żad nej wła dzy świec kiej, ale wy łącz nie Bo gu Oj cu i Pa nu Je -
zu so wi Chry stu so wi.

SYN BO ŻY STAŁ SIĘ CZŁO WIE KIEM

Syn Bo ży przy jął na tu rę ludz ką, by do ko nać w niej
na sze go zba wie nia. Fakt ten Ko ściół na zy wa „Wcie le niem”.
Wcie le nie Sy na Bo że go nie ozna cza, że Je zus Chry stus jest
czę ścio wo Bo giem i czę ścio wo czło wie kiem, ani że jest On
wy ni kiem nie ja sne go po mie sza nia te go, co Bo skie i te go, co
ludz kie. Syn Bo ży stał się praw dzi wie czło wie kiem, po zo sta -
jąc praw dzi wie Bo giem. Je zus Chry stus jest praw dzi wym
Bo giem i praw dzi wym czło wie kiem. Ko ściół mu siał bro nić
tej praw dy wia ry i wy ja śniać ją w pierw szych wie kach, od po -
wia da jąc na he re zje, któ re ją fał szo wa ły. He re zje naj czę ściej
ne go wa ły al bo praw dzi we czło wie czeń stwo, al bo praw dzi we
bó stwo Chry stu sa. Czwar ty so bór po wszech ny w Chal ce do -
nie w 451 ro ku wy znał, „że jest je den i ten sam Syn, nasz
Pan, Je zus Chry stus, do sko na ły w Bó stwie i do sko na ły
w czło wie czeń stwie, praw dzi wy Bóg i praw dzi wy czło wiek,
zło żo ny z na tu ry ro zum nej i z cia ła, współ istot ny Oj cu co
do Bó stwa, współ istot ny nam co do czło wie czeń stwa >>we
wszyst kim... z wy jąt kiem grze chu<< (Hbr 4, 15). Przed wie -
ka mi zro dzo ny z Oj ca ja ko Bóg, w ostat nich cza sach na ro -
dził się dla nas i dla na sze go zba wie nia ja ko czło wiek z Ma -
ryi Dzie wi cy, Bo żej Ro dzi ciel ki”. Syn Bo ży przy jął du szę
ludz ką wy po sa żo ną w praw dzi we ludz kie po zna nie. Swo ją
ludz ką in te li gen cją Je zus zdo by wał wia do mo ści o tym, cze -
go, bę dąc czło wie kiem, trze ba uczyć się w spo sób do świad -
czal ny. Lecz ja ko czło wiek, Syn Bo ży po sia dał we wnętrz ne
i bez po śred nie po zna nie Bo ga, swe go Oj ca.

PO CZĄŁ SIĘ Z DU CHA ŚWIĘ TE GO, 
NA RO DZIŁ SIĘ Z MA RYI PAN NY

Duch Świę ty, któ ry jest „Pa nem i Oży wi cie lem” zo -
sta je po sła ny, aby uświę cić ło no Ma ryi Dzie wi cy i w spo sób
Bo ski uczy nić je płod nym; spra wia On, że Ma ry ja po czy na
wiecz ne go Sy na Oj ca w czło wie czeń stwie, któ re wziął
od Niej. Na za po wiedź, że po ro dzi „Sy na Naj wyż sze go”, nie
zna jąc mę ża, mo cą Du cha Świę te go (por. Łk 1, 28-37), Ma -
ry ja od po wie dzia ła po słu szeń stwem wia ry, pew na, że „dla
Bo ga..... nie ma nic nie moż li we go”: Oto ja słu żeb ni ca Pań -
ska, niech mi się sta nie we dług twe go sło wa” (Łk 1, 28-37).
W ten spo sób, zga dza jąc się na sło wo Bo że Ma ry ja sta ła się
Mat ką Je zu sa. Ko ściół wy zna je rze czy wi ste i trwa łe dzie wic -
two Ma ryi. Na ro dze nie Chry stu sa „nie na ru szy ło Jej dzie -
wic twa, lecz je uświę ci ło” (So bór Wa ty kań ski II). Li tur gia
Ko ścio ła czci Ma ry ję ja ko „za wsze Dzie wi cę” (So bór Wa ty -
kań ski II).

MI STE RIA ŻY CIA CHRY STU SA

„Mi ste rium” w zna cze niu uży wa nym w Ka te chi -
zmie ozna cza ta jem ni cę (łac. my ste rium). Ka te chizm mó wi
o mi ste riach ży cia Chry stu sa za war tych w Sym bo lu wia ry:
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Wcie le nia (po czę cie i na ro dze nie) i Pas chy (mę ka, ukrzy żo -
wa nie, śmierć, po grzeb, zstą pie nie do pie kieł, zmar twych -
wsta nie, wnie bo wstą pie nie) oraz mi ste riach Je go ży cia
ukry te go i pu blicz ne go. Ka te chizm pod kre śla wspól ne ce -
chy mi ste riów Je zu sa. Ca łe ży cie Je zu sa jest Ob ja wie niem
Oj ca. Je zus mo że po wie dzieć: „Kto Mnie zo ba czył, zo ba czył
tak że i Oj ca” (J 14, 9), a Oj ciec: „To jest Syn mój, Wy bra ny,
Je go słu chaj cie” (Łk 9, 35). W tych sło wach Je zu sa tkwi mi -
ste rium Je go sy no stwa Bo że go.

Ca łe ży cie Chry stu sa jest mi ste rium Od ku pie nia,
któ re przy cho dzi do nas przez Krzyż, ale to mi ste rium jest
obec ne w ca łym ży ciu Chry stu sa; jest już w Je go Wcie le niu,
przez któ re sta jąc się ubo gim, ubo ga ca nas swo im ubó -
stwem (por. 2 Kor 8, 9); w Je go ży ciu ukry tym, w któ rym
przez swo je pod da nie (por. Łk 2, 51) na pra wia na sze nie po -
słu szeń stwo; w Je go sło wie, któ re oczysz cza słu cha czy
(por. J 15, 3); w Je go uzdro wie niach i eg zor cy zmach, przez
któ re „On wziął na sie bie na sze sła bo ści i no sił na sze cho ro -
by” (Mt 8, 17); w Je go Zmar twych wsta niu, przez któ re nas
uspra wie dli wia (por. Rz 4, 25).

Ca łe ży cie Chry stu sa jest mi ste rium „re ka pi tu la cji”.
Wszyst ko, co Je zus uczy nił, po wie dział i wy cier piał, mia ło
na ce lu przy wró ce nie czło wie ka upa dłe go do je go pier wot -
ne go po wo ła nia: „To więc, co utra ci li śmy w Ada mie (czy li
by cie na ob raz i po do bień stwo Bo że), od zy sku je my w Je zu -
sie Chry stu sie” (św. Ire ne usz).

KRÓ LE STWO BO ŻE

Je zus, gło sząc Ewan ge lię, mó wi: „Czas się wy peł nił
i bli skie jest Kró le stwo Bo że. Na wra caj cie się i wierz cie
w Ewan ge lię” (Mk 1, 14-15). Jest to za pro sze nie do Kró le -
stwa Bo że go kie ro wa ne do wszyst kich lu dzi, rów nież
do grzesz ni ków. „Nie przy sze dłem, aby po wo łać spra wie dli -
wych, ale grzesz ni ków” (Mk 2, 17). Wa run kiem wej ścia
do Kró le stwa jest na wró ce nie się. Zna ka mi Kró le stwa Bo że -
go są licz ne cu da, któ re czy ni Je zus. Po twier dza ją one, że
Je zus jest za po wie dzia nym Me sja szem (por. Mk 7, 18-23).
Je zus wy brał Dwu na stu „... i wy słał ich, aby gło si li Kró le -
stwo Bo że i uzdra wia li cho rych” (Łk 9, 2). Pierw sze miej sce
wśród nich zaj mu je Piotr. Je mu Je zus po wie rzył szcze gól ną
wła dzę: „To bie dam klu cze Kró le stwa nie bie skie go: co kol -
wiek zwią żesz na zie mi, bę dzie zwią za ne w nie bie”
(Mt 16, 19). „Klu cze” ozna cza ją wła dzę za rzą dza nia Do mem
Bo żym, któ rym jest Ko ściół. „Wią za nie i roz wią zy wa nie”
ozna cza wła dzę od pusz cza nia grze chów, ogła sza nie orze -
czeń dok try nal nych i po dej mo wa nia de cy zji dys cy pli nar -
nych w Ko ście le. Je zus po wie rzył tę wła dzę Ko ścio ło wi
przez po słu gę Apo sto łów (por. Mt 18, 18).

UMĘ CZON POD PONC KIM PI ŁA TEM

Je zus zo stał ska za ny na śmierć, po nie waż w prze -
ko na niu au to ry te tów re li gij nych w Je ro zo li mie, był prze ciw -
ni kiem pod sta wo wych in sty tu cji na ro du wy bra ne go, to jest:
po słu szeń stwa wo bec Pra wa w in te gral no ści je go prze pi -
sów; cen tral ne go cha rak te ru Świą ty ni Je ro zo lim skiej trak to -
wa nej ja ko miej sce, w któ rym w spo sób szcze gól ny miesz ka
Bóg; wia ry w je dy ne go Bo ga, w któ re go chwa le nie mo że
mieć udzia łu ża den czło wiek.

Je zus w Ka za niu na Gó rze po wie dział, że nie przy -
szedł znieść Pra wo, ale je wy peł nić. Je zus, Me sjasz Izra ela,
wy peł niał pra wo przyj mu jąc je w ca ło ści. W Je zu sie Pra wo
uka zu je się już nie ja ko wy pi sa ne na ka mien nych ta bli cach,
ale ja ko wy ry te w głę bi je ste stwa, w ser cu.

Je zus oka zy wał głę bo ki sza cu nek do Świą ty ni Je ro -
zo lim skiej. W niej mia ły miej sce mi ste ria Je go dzie ciń stwa.
Dla Je zu sa Świą ty nia by ła miesz ka niem Je go Oj ca, do mem
mo dli twy. Przed swo ją mę ką za po wie dział jed nak jej zbu rze -
nie. Pro roc two to fał szy wi świad ko wie przed sta wi li w spo -
sób znie kształ co ny w cza sie Je go prze słu cha nia u naj wyż -
sze go ka pła na.

Je zus gor szył wła dze re li gij ne Izra ela spo ży wa jąc
po sił ki z cel ni ka mi i grzesz ni ka mi. Na za rzu ty z tym zwią za -
ne od po wie dział: „Nie przy sze dłem we zwać do na wró ce nia
spra wie dli wych, lecz grzesz ni ków” (Łk 5, 32). Czy ny Je zu -
sa, w szcze gól no ści od pusz cza nie grze chów, wy ma ga ły
uzna nia Go ja ko Bo ga, któ ry stał się czło wie kiem. Ta kie wy -
ma ga nie w od czu ciu władz re li gij nych by ło bluź nier stwem.

San he dryn uznał, że Je zus „wi nien jest śmier ci”
(Mt 26, 66) i wy dał Go Pi ła to wi, aby ten, pod za rzu tem
wznie ca nia bun tu po li tycz ne go (Łk 23, 19), ska zał Go
na śmierć. Lud rów nież żą dał śmier ci Je zu sa krzy cząc:
„Krew Je go na nas i na na sze dzie ci” (Mt 27, 25).

JE ZUS UMARŁ UKRZY ŻO WA NY

Prze bieg pro ce su Je zu sa mo że su ge ro wać, że za Je -
go śmierć od po wie dzial ni są Ży dzi. Ko ściół na ucza, że
spraw ca mi mę ki i śmier ci Chry stu sa są wszy scy grzesz ni cy.
Naj więk szą od po wie dzial ność za mę kę Je zu sa po no szą
chrze ści ja nie. To na sze grze chy krzy żu ją Chry stu sa, po mi -
mo, że Go zna my i wy zna je my.

Bo le sna śmierć Je zu sa nie by ła skut kiem zbie gu
nie szczę śli wych oko licz no ści. Na le ży ona do ta jem ni cy za -
my słu Bo że go. Je zus zo stał wy da ny „z wo li, po sta no wie nia
i prze wi dze nia Bo że go” (Dz 2, 23). Ten Bo ży za mysł zba -
wie nia przez wy da nie na śmierć „Słu gi”, Spra wie dli we go
(por. Iz 53,11; Dz 3, 14), zo stał wcze śniej za po wie dzia ny
w Pi śmie Świę tym ja ko ta jem ni ca po wszech ne go od ku pie -
nia, to zna czy wy ku pu, któ ry wy zwa la lu dzi z nie wo li grze -
chu (por. Iz 53,11-12; J 8, 34-36). Je zus przy jął w spo sób do -
bro wol ny mę kę i śmierć z mi ło ści do Oj ca i do lu dzi, któ -
rych Oj ciec chce zba wić. „Nikt Mi (ży cia) nie za bie ra, lecz
Ja od sie bie je od da ję” (J 10, 18).

JE ZUS CHRY STUS ZO STAŁ PO GRZE BA NY

Bóg po sta no wił, aby Je go Syn nie tyl ko „umarł...
za na sze grze chy” (Kor 15, 3), lecz tak że, by po znał stan
śmier ci, to jest stan roz dzie le nia Je go du szy i Je go cia ła mię -
dzy chwi lą, w któ rej od dał du cha na krzy żu i chwi lą, w któ -
rej zmar twych wstał. Ten stan Chry stu sa zmar łe go jest mi -
ste rium Wiel kiej So bo ty, gdy Chry stus zło żo ny do gro bu
(por. J 19, 42) uka zu je wiel ki od po czy nek sza ba to wy Bo ga
(por. Hbr 2, 4-9) po wy peł nie niu (por. J 19, 30) zba wie nia lu -
dzi. Śmierć Chry stu sa by ła praw dzi wą śmier cią o ty le, o ile
po ło ży ła kres Je go ziem skie mu ży ciu. Ze wzglę du jed nak
na jed ność, ja ką oso ba Sy na za cho wa ła ze swym cia łem, cia -
ło zmar łe go Chry stu sa nie ule gło ska że niu (Dz 2, 27).
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CHRY STUS ZSTĄ PIŁ DO PIE KIEŁ

Kra inę zmar łych, do któ rej zstą pił Chry stus
po śmier ci, Pi smo Świę te na zy wa pie kłem, Sze olem lub Ha -
de sem, po nie waż ci, któ rzy tam się znaj du ją, są po zba wie ni
oglą da nia Bo ga. Ta ki jest los wszyst kich zmar łych, za rów no
złych, jak i spra wie dli wych, ocze ku ją cych na Od ku pi cie la,
co nie ozna cza, że ich los miał by być iden tycz ny. Je zus nie
zstą pił do pie kieł, by wy zwo lić po tę pio nych (por. Sy nod
Rzym ski 745 r.), ale by wy zwo lić spra wie dli wych, któ rzy Go
po prze dzi li (por. Mt 27, 52-53). Zstą pie nie do pie kieł jest
cał ko wi tym wy peł nie niem ewan ge licz ne go gło sze nia zba -
wie nia. Jest osta tecz ną fa zą me sjań skie go po sła nia Je zu sa
obej mu ją cą od ku pie nie wszyst kich lu dzi, wszyst kich cza -
sów i wszyst kich miejsc.

TRZE CIE GO DNIA ZMAR TWYCH WSTAŁ

Zmar twych wsta nie jest kul mi na cyj ną praw dą na -
szej wia ry w Chry stu sa. Pierw sza wspól no ta chrze ści jań ska
wie rzy ła w nią i prze ży wa ła ją ja ko praw dę cen tral ną, prze -
ka za ną przez Tra dy cję ja ko praw dę fun da men tal ną, po twier -
dzo ną przez pi sma No we go Te sta men tu, prze po wia da ną ja -
ko część istot na Mi ste rium Pas chal ne go tak sa mo jak
Krzyż. Zmar twych wsta nie Chry stu sa nie by ło po wro tem
do ży cia ziem skie go jak to mia ło miej sce w przy pad ku
wskrze szeń, któ rych do ko nał Chry stus przed Pas chą: cór ki
Ja ira, mło dzień ca z Na im, Ła za rza. Oso by te, cu dow nie
wskrze szo ne przez Je zu sa, po wró ci ły do ży cia ziem skie go.
W pew nej chwi li znów umrą. W zmar twych wsta łym cie le Je -
zus prze cho dzi ze sta nu śmier ci do in ne go ży cia po za cza -
sem i prze strze nią. Mo że uobec niać się na swój spo sób,
gdzie i kie dy chce (por. Mt 28, 9. 16-17; Łk 24, 15. 36;
J 20, 14. 19. 26; 21, 4), po nie waż Je go czło wie czeń stwo nie
mo że już być zwią za ne z zie mią i na le ży wy łącz nie do Bo -
skie go pa no wa nia Oj ca (por. J 20, 17).

Zmar twych wsta nie Chry stu sa jest trans cen dent -
nym dzie łem Bo ga. Dzia ła ją w nim rów no cze śnie trzy Oso -
by Bo skie, we dług te go, co jest im wła ści we: Bóg Oj ciec
uka zu je swą moc, Syn od zy sku je ży cie, a Duch Świę ty oży -
wia mar twe czło wie czeń stwo Je zu sa i po wo łu je je do chwa -
leb ne go sta nu.

Przez swo ją śmierć Chry stus wy zwa la nas od grze -
chu, przez swo je zmar twych wsta nie do ko nu je uspra wie dli -
wie nia, któ re przy wra ca nam ła skę Bo żą i jest źró dłem na -
sze go przy szłe go zmar twych wsta nia.

JE ZUS WSTĄ PIŁ DO NIE BA, SIE DZI PO PRA -
WI CY BO GA, OJ CA WSZECH MO GĄ CE GO

Po czter dzie stu dniach od zmar twych wsta nia Je zus
uka zu je się swo im uczniom po raz ostat ni. To ostat nie uka -
za nie się Je zu sa koń czy się nie od wra cal nym wej ściem swe -
go czło wie czeń stwa do chwa ły Bo żej, sym bo li zo wa nej przez
ob łok i nie bo, gdzie za sia da od tąd po pra wi cy Bo ga (por.
Mt 16, 19). „Przez pra wi cę Oj ca ro zu mie my chwa łę i cześć
Bó stwa, gdzie Ten, któ ry ist niał ja ko Syn Bo ży
przed wszyst ki mi wie ka mi, ja ko Bóg współ istot ny Oj cu, za -

siadł cie le śnie po Wcie le niu i uwiel bie niu Je go cia ła” (św.
Jan Da ma sceń ski).

STAM TĄD PRZYJ DZIE SĄ DZIĆ ŻY WYCH
I UMAR ŁYCH

Je zus za po wie dział swo je po wtór ne przyj ście
(Mt 25, 31) i sąd, któ ry na stą pi w dniu osta tecz nym. Po sta -
wa wo bec Bo ga i bliź nie go ob ja wi przy ję cie lub od rzu ce nie
ła ski i mi ło ści Bo żej (Mt 5, 22; 7, 1-5). Je zus po wie w dniu
osta tecz nym: „Wszyst ko, co uczy ni li ście jed ne mu z tych
bra ci mo ich naj mniej szych, Mnie ście uczy ni li” (Mt 25, 40).
Chry stus Jest Pa nem ży cia wiecz ne go. Do Nie go, ja ko Od -
ku pi cie la świa ta na le ży peł ne pra wo osta tecz ne go osą dza nia
czy nów i serc lu dzi. „Na był” On to pra wo przez swój Krzyż.

Wy brał i po łą czył: Sta ni sław Ma zu rek
Współ pra ca: ks. Krzysz tof Grzem ski

W na stęp nym nu me rze Gło su Bra ta zo sta ną przed sta wio ne
te praw dy wia ry, któ re od no szą się do Oso by Du cha Świę -
te go, Je go ro li w po zna niu, przy ję ciu, i utrwa la niu wia ry. Zo -
sta ną rów nież przed sta wio ne te tre ści, któ re kry ją się w sło -
wach nie dziel ne go wy zna nia wia ry: „Wie rzę w je den, świę -
ty, po wszech ny i apo stol ski Ko ściół”.
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Nie bój siê, bêdê z tob¹, cokolwiek siê stanie
Z ŻYCIA PARAFII

Wie lu z nas nie chęt nie po ru sza te mat śmier ci i cier pie nia.
Nie ukry waj my, gdy umie ra mło da mat ka czy dziec ko, bu -
dzi się w nas szcze gól na wąt pli wość, ro dzi się me ta fi zycz ny
nie po kój – tak że u chrze ści jan. Kie dy sta jesz wo bec ta kiej
sy tu acji w swo im ży ciu, mu sisz się zmie rzyć z bra kiem od -
po wie dzi na py ta nie: dla cze go? Masz wąt pli wość i mo że cię
to prze ra zić, bo oka że się, że teo lo gicz na wy kład nia sen su
cier pie nia i śmier ci prze sta je być ła twa w prze ło że niu
na kon kret ną sy tu ację. Gdy zo sta jesz gwał tow nie po sta wio -
ny przed TA JEM NI CĄ, mu sisz przy znać, że po ludz ku te go
nie ro zu miesz, mu sisz przy znać, że nie za wsze po tra fisz po -
cie szyć cier pią ce go i umie ra ją ce go, bo Two je sło wa nie
prze ła mu ją je go bó lu i stra chu.

„Cóż po wie dzieć że gna ją ce mu się z ży ciem oj cu
czwór ki ma łych dzie ci?” – za py tał nas 25 stycz nia w cza sie
go ścin ne go ka za nia ks. dr Jan Kacz kow ski, dy rek tor ho spi -
cjum w Puc ku. – „Ja czę sto nie wiem. Sam mam wąt pli wo -
ści. Jak w ta kiej sy tu acji dać od pór pra gnie niu eu ta na zji,
któ ra chce od jąć cier pie nie za ce nę ży cia, tłu ma cząc to tym,
że czło wiek ma pra wo odejść god nie, bez upa dla ją ce go bó -
lu? Ów oj ciec miał świa do mość, że nie zo sta ło mu już praw -
do po dob nie zbyt wie le cza su. Mi mo to sta rał się my śleć
przede wszyst kim o tym, że je go dzie ci bo ją się bar dziej niż
on, że im jest jesz cze trud niej. Mó wił do nich: „Nie bój cie
się. Pa mię taj cie, że za wsze bę dę was ko chał. I na wet, jak już
nie bę dę mógł wam o tym mó wić sło wa mi, bo cho ro ba tak
się roz wi nie, dam wam znak uści śnię ciem rę ki.” Męż czy zna
zmarł. Ale je go dzie ci wie dzia ły, jak bar dzo by ły dla nie go
waż ne, jak bar dzo chciał być im oj cem do koń ca, do ostat -
niej świa do mej chwi li. Mo że bę dzie im ła twiej wie rzyć w do -
bro tli wy ob raz Bo ga Oj ca i w to, że mi łość ich ta ty jest w sta -
nie po ko nać gra ni cę śmier ci – w Świę tych Ob co wa niu. He -
ro izm i god ność umie ra ją ce go, któ ry chce być ze swy mi
dzieć mi do koń ca i, prze ła mu jąc wła sny strach od cho dze -
nia, trosz czy się bar dziej o ich lęk przed sie roc twem, jest
wart ta kiej na gro dy. 

Mat ki ro dzą dzie ci w bó lu prze kra cza ją cym gra ni ce
cier pie nia. Psy chicz nie ocie ra ją się nie raz o śmierć. Do pin -
gu ją się jed nak tym, że dziec ku jest prze cież trud niej. Tak
i ów oj ciec, w ostat nich chwi lach swo je go ży cia, ro dził wła -
sne dzie ci do ży cia bez nie go, do ży cia po je go śmier ci. Wy -
ko rzy stał swój czas do koń ca.

Lu dzie, któ rzy cho ru ją na ra ka, w ostat nim sta dium
cho ro by prze cho dzą ból nie do opi sa nia. Nie mów my im
w ta kiej chwi li, że by złą czy li swój ból z cier pie niem Chry stu -
sa na krzy żu. Le piej niech sa mi nam o tym po wie dzą.
W prze ciw nym ra zie mo że się to oka zać nie ludz kie, a na wet
przy nieść sku tek od wrot ny od za mie rzo ne go. Czy Bóg
chce, bym aż tak bar dzo cier piał? Dla cze go mnie tak cięż ko
ka rze? Dla cze go od ry wa mnie od ro dzi ny? Czy pra gnie mo -
jej śmier ci?” 

„Bóg śmier ci nie wy my ślił. Śmierć przy szła
na świat przez za wiść dia bła” – czy ta my w Bi blii. A co my,
chrze ści ja nie, mo że my zro bić dla umie ra ją cych bra ci i cze -
go sa mi mo gli by śmy pra gnąć dla sie bie w ostat nich chwi -
lach? Mo że my z ni mi być i mo ty wo wać ich do wal ki z cho -

ro bą i cier pie niem. Ale naj waż niej sze to po ma gać wal czyć
z sa mot no ścią i lę kiem. Bę dę z to bą, co kol wiek się zda rzy,
czy bę dzie do brze, czy źle! Ta ka po sta wa sko ja rzyć się mo -
że ze sło wa mi Chry stu sa: „Nie bój cie się! Ja je stem!”, cy to -
wa ny mi przez Ja na Paw ła II na po cząt ku je go pon ty fi ka tu.
„Jam zwy cię żył świat!”. Świat nie jest ide al ny. Cier pi my
i umie ra my. Ale ma my się nie bać i po ma gać so bie na wza -
jem. Ufać – mi mo wszyst ko. Świat nie za wsze jest do bry, ale
Bóg tak. Choć trud no cza sem w to wie rzyć. Nie zo sta wiaj -
my więc sie bie i in nych – sa mym so bie.

Wo lon ta riat niech bę dzie we wnętrz nym sta nem
każ de go z nas. Przez na sze trwa nie przy cier pią cym wy ra ża
się Bo skie Ist nie nie i ludz ka so li dar ność. Wów czas wy ry wa
się umie ra ją ce go z oko wów sa mot no ści i me ta fi zycz ne go lę -
ku. Przy wra ca mu god ność i sens ostat nim chwi lom je go ży -
cia. Ta ka po sta wa mo że się stać do wo dem mi ło ści, któ ry bę -
dzie wzmac niać naj bliż szych przez resz tę ich ży cia. Mo że
spra wić, że po zy tyw nie za koń czą okres ża ło by i ła twiej bę -
dzie im w przy szło ści bu do wać do bre re la cje ro dzin ne.
Dzie ci, choć osie ro co ne, bę dą mia ły po czu cie, że ich ko cha -
no – a to chy ba naj więk sze źró dło si ły dla psy chicz ne go
i du cho we go roz wo ju.

Ks. Jan, przy jeż dża jąc z gru pą mło dych wo lon ta riu szy, nie
po zwo lił, aby ma lu chy w cza sie ka za nia na Mszy św. o 12.00
nu dzi ły się. Za po śred nic twem dra my za de mon stro wa no
dzia ła nie ma te ra ca prze ciw o dle ży no we go, któ re go ko mo ry
na prze mian wy peł nia ją się po wie trzem, ma su jąc ple cy le żą -
ce go. Gdy dzie ci, wraz z „cho rą” wo lon ta riusz ką, „te sto wa -
ły” ma te rac w pre zbi te rium, do ro śli w po ru sze niu słu cha li
słów Księ dza z Ho spi cjum. Te go dnia ze bra no 10 525 zło -
tych na po moc dla ośrod ka w Puc ku.

Agniesz ka Kor nac ka

Za chę ca my do prze ka za nia 1 % po dat ku na:
Puc kie Ho spi cjum Do mo we pw. Św. Oj ca Pio
84 -100 Puck, ul. Ju dyc kie go 4
Nr kon ta: 30834900020004663320000010
Nr KRS 0000231110

. . . 
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W dzie jach Ko ścio ła mi sje są za wsze naj waż niej szą po słu gą.
„Bia da mi, gdy bym nie gło sił Ewan ge lii” pi sze św. Pa weł
w 2. Li ście do Ko ryn tian.

Oj ciec Św. Jan Pa weł II kon ty nu ując na ucza nie Ko -
ścio ła za war te w De kre cie II So bo ru „Ad Gan tes” i ad hor ta -
cji apo stol skiej Pa pie ża Paw ła VI „Evan ge lii nun tian di”
(1975 r.), za gad nie niom mi sji po świę ca en cy kli kę „Re demp -
to ris Mis sio”. We wpro wa dze niu Oj ciec Świę ty pi sze: „Mi sje
bo wiem od na wia ją Ko ściół, wzmac nia ją wia rę i toż sa mość
chrze ści jań ską, da ją ży ciu chrze ści jań skie mu no wy en tu -
zjazm i no we uza sad nie nie”, wzy wa więc Ko ściół do od no wy
za an ga żo wa nia mi syj ne go. „Do te go jed nak, by gło sić na -
glą cą po trze bę ewan ge li za cji mi syj nej, w więk szym jesz cze
stop niu skła nia mnie fakt, że sta no wi ona pierw szą po słu gę,
ja ką Ko ściół mo że speł nić wzglę dem każ de go czło wie ka
i ca łej ludz ko ści w dzi siej szym świe cie, któ re mu nie ob ce są
wspa nia łe osią gnię cia, ale któ ry, jak się wy da je, za tra cił
sens spraw osta tecz nych i sa me go ist nie nia.” Pa mię ta my
tak że we zwa nia Ja na Paw ła II po na wia ne w wie lu ho mi liach:
„Otwórz cie drzwi Chry stu so wi! Je go Ewan ge lia ni cze go nie
od bie ra wol no ści czło wie ka, na leż ne mu po sza no wa niu kul -
tur, ani te mu, co do bre w każ dej re li gii. Przyj mu jąc Chry stu -
sa, otwie ra cie się na osta tecz ne Sło wo Bo ga, na Te go, w któ -
rym Bóg dał się w peł ni po znać i któ ry wska zał nam dro gę
wio dą cą do Nie go”.

Uwzględ nia jąc po trze by na szych cza sów Kon fe ren -
cja Epi sko pa tu Pol ski pod ję ła de cy zję o po wo ła niu Dzie ła
Po mo cy „Ad Gen tes”. Ta fun da cja ko ściel na ma na ce lu or -
ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy pol skim mi sjo na rzom
w przy go to wa niu do wy jaz du na mi sje i w pra cy ewan ge li za -
cyj nej. Ota cza tro skę du cho wą i ma te rial ną 2117 pol skich
mi sjo na rzy pra cu ją cych w 94 kra jach świa ta na wszyst kich
kon ty nen tach.

Dzie ło Po mo cy „Ad Gen tes” jest od po wie dzią
na apel pa pie ża Be ne dyk ta XVI, któ ry prze ma wia jąc do pol -
skich bi sku pów skła da ją cych wi zy tę „Ad Li mi na Apo sto lo -
rum”, zwró cił uwa gę na po trze bę i ocze ki wa nie ze stro ny
Ko ścio ła po wszech ne go. Pa pież po wie dział m.in.: „Bo gu
dzię ku ję za to, że wciąż da rzy Pol skę ła ska licz nych po wo -
łań. (...) Ma jąc na uwa dze ogrom ne po trze by Ko ścio ła po -
wszech ne go, pro szę Was, aby ście za chę ca li Wa szych pre -
zbi te rów do po dej mo wa nia po słu gi mi syj nej, czy też pra cy
dusz pa ster skiej w kra jach, w któ rych brak du cho wień stwa.
Wy da je się, że jest to dziś szcze gól ne za da nie, a na wet
w pew nym sen sie obo wią zek Ko ścio ła w Pol sce. Po sy ła jąc
jed nak ka pła nów za gra ni cę, zwłasz cza na mi sje, pa mię taj -
cie, aby za pew nić im opar cie du cho we i wy star cza ją cą po -
moc ma te rial ną”.

Na rok 2009 Ko mi sja Epi sko pa tu ds. Mi sji za pla no -
wa na sze reg ini cja tyw, któ re uświet nią ob cho dy ju bi le -
uszu 25-le cia po wsta nia Cen trum For ma cji Mi syj nej. 

* Ob cho dy za in au gu ru je ak cja „Mi syj ny SMS”,
dzię ki któ rej wy sy ła jąc SMS o tre ści „mi sje” pod nu -
mer 72032 moż na wspo móc mi sjo na rzy. Ak cja pod ha słem „Oni
cze ka ją na Na dzie ję” po trwa do 31 paź dzier ni ka 2009 r.

* 17 stycz nia ob cho dzo ny był Dzień wdzięcz no ści
za 150-le cie Pa pie skie go Dzie ła Mi syj ne go Dzie ci w Pol sce.

* Waż ną ini cja ty wą jest też ak cja Dzie ła Po mo cy „Ad
Gen tes” w dru gą Nie dzie lę Wiel kie go Po stu (8 mar ca).
Po raz trze ci dzień ten bę dzie prze ży wa ny ja ko szcze gól na
oka zja do so li dar no ści z pol ski mi mi sjo na rza mi i za an ga żo -
wa nia się na rzecz wspar cia ich dzia łań edu ka cyj nych, me -
dycz nych i cha ry ta tyw nych. W tym ro ku pod ha słem „Mi -
sjo narz słu gą ży cia”. 

* Eu ro pej skie Ze bra nie dy rek to rów kra jo wych Pa -
pie skich Dzieł Mi syj nych od bę dzie się 19-23 mar ca w Cen -
trum Kul tu ral nym Oj ców Bar na bi tów w War sza wie.

* Na 22 kwiet nia prze wi dzia ny jest fi nał VII Ogól no -
pol skiej Mi syj nej Olim pia dy Zna jo mo ści Afry ki. 

* Ju bi le usz 25-le cia Cen trum For ma cji Mi syj nej
roz pocz nie 6 ma ja uro czy sta Msza św. Na stęp nie od bę dzie
się se sja na uko wa pt.: „Przy go to wa nie mi sjo na rzy w Eu ro -
pie i w Pol sce” zor ga ni zo wa na przy współ pra cy z Wy dzia -
łem Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ka to lic kie go Ste fa na Wy -
szyń skie go w War sza wie.                            

*43. Ogól no pol skie Sym po zjum Mi syj ne Kle ry ków
od bę dzie się 26-30 czerw ca w Wyż szym Se mi na rium Du -
chow nym w Rze szo wie.   

* 10. Ogól no pol ski Ty dzień św. Krzysz to fa trwać
bę dzie od 19-26 lip ca. Dzia ła ją ca w struk tu rach Ko mi sji Epi -
sko pa tu Pol ski ds. Mi sji agen da „Mi va Pol ska” zor ga ni zu je
już po raz dzie sią ty kam pa nię in for ma cyj ną i cykl spo tkań
mo dli tew nych, któ rych ce lem jest pro mo wa nie bez pie czeń -
stwa i kul tu ry na pol skich dro gach oraz zbie ra nie dat ków
na za kup środ ków trans por tu dla mi sjo na rzy („1 grosz
za każ dy, bez piecz nie prze je cha ny ki lo metr”). 

*Świa to wy Dzień Mi syj ny, po pu lar na „Nie dzie la
mi syj na” 18 paź dzier ni ka otwo rzy tzw. Ty dzień Mi syj ny,
któ ry dla Ko ścio ła w Pol sce jest szcze gól ną oka zją do so li -
dar no ści z Ko ścio ła mi lo kal ny mi w kra jach mi syj nych. Z tej
oka zji tra dy cyj nie ogło szo ne zo sta nie pa pie skie orę dzie,
a zbie ra ne ofia ry prze ka za ne zo sta ną za po śred nic twem Pa -
pie skich Dzieł Mi syj nych do Sto li cy Apo stol skiej.

* Po raz pierw szy 8 li sto pa da bę dzie ob cho dzo ny
Dzień So li dar no ści z Ko ścio ła mi Prze śla do wa ny mi.      

Mo że my wspo ma gać mi sjo na rzy mo dląc się w in -
ten cjach ich dzieł i skła da jąc do bro wol ną ofia rę w dniach:
6 stycz nia w Świę to Ob ja wie nia Pań skie go; w II Nie dzie lę
Wiel kie go Po stu na Dzie ło Po mo cy „Ad Gen tes” oraz pod -
czas ak cji św. Krzysz tof – MI VA Pol ska.

W 2007 ro ku Dzie ło Po mo cy „Ad Gen tes” wspo mo -
gło mi sjo na rzy pra cu ją cych w Afry ce, Ame ry ce Po łu dnio -
wej, Azji, Oce anii re ali zu ją cych róż ne pro jek ty – w tym 43
zwią za ne by ły z dzia łal no ścią ewan ge li za cyj ną, 9 pro jek tów
do ty czy ło ochro ny zdro wia lud no ści na te re nach mi syj -
nych, 15 pro jek tów zwią za nych by ło z po mo cą cha ry ta tyw -
ną dla naj uboż szych, a 17 pro jek tów zwią za nych by ło z upo -
wszech nie niem oświa ty.  

Opra co wa nie: Te re sa So wiń ska

Dzie³a Pomocy “Ad Gentes“
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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JAN PAWEŁ II

Frag men ty En cy kli ki „RE DEMP TO RIS MIS SIO”
OJ CA ŚWIĘ TE GO JA NA PAW ŁA II

O STA ŁEJ AK TU AL NO ŚCI PO SŁA NIA MI SYJ NE GO

Na py ta nie: „Dla cze go mi sje?” od po wia da my z wia rą i do -
świad cze niem Ko ścio ła, że otwar cie się na mi łość Chry stu -
sa jest praw dzi wym wy zwo le niem. W Nim i tyl ko w Nim zo -
sta je my wy zwo le ni od wszel kiej alie na cji i za gu bie nia,
od znie wo le nia przez mo ce grze chu i śmier ci. Chry stus jest
na praw dę „na szym po ko jem” (Ef 2, 14) i „mi łość Chry stu sa
przy na gla nas” (2 Kor 5, 14), na da jąc sens i ra dość na sze mu
ży ciu. Mi sje są spra wą wia ry, są do kład nym wskaź ni kiem
na szej wia ry w Chry stu sa i w Je go mi łość ku nam.

Dzi siej szą po ku są jest spro wa dza nie chrze ści jań -
stwa do mą dro ści czy sto ludz kiej, jak by do wie dzy o tym,
jak do brze żyć. W świe cie sil nie zse ku la ry zo wa nym na stą pi -
ło „stop nio we ze świec cze nie zba wie nia”, dla te go wal czy się,
ow szem, o czło wie ka, ale o czło wie ka po mniej szo ne go,
spro wa dzo ne go je dy nie do wy mia ru ho ry zon tal ne go. My
na to miast wie my, że Je zus przy szedł, by przy nieść zba wie -
nie cał ko wi te, któ re obej mu je ca łe go czło wie ka i wszyst kich
lu dzi, otwie ra jąc ich na wspa nia łe ho ry zon ty usy no wie nia
Bo że go.

Oto dla cze go dzia łal ność mi syj na wy pły wa nie tyl -
ko z for mal ne go na ka zu Pań skie go, ale i z głę bo kich wy mo -
gów ży cia Bo że go w nas. Ci, któ rzy są włą cze ni w Ko ściół
ka to lic ki, po win ni czuć się uprzy wi le jo wa ni, a przez to bar -
dziej zo bo wią za ni do da wa nia świa dec twa wia ry i ży cia
chrze ści jań skie go, ja ko służ by bra ciom i na leż nej od po wie -
dzi Bo gu, pa mię ta jąc, że „swój uprzy wi le jo wa ny stan za -
wdzię cza ją nie wła snym za słu gom, lecz szcze gól nej ła sce
Chry stu sa; je śli zaś z ła ską tą nie współ dzia ła ją my ślą, sło -
wem i uczyn kiem, nie tyl ko zba wie ni nie bę dą, ale su ro wiej
jesz cze bę dą są dze ni”.

Bo żym pla nem jest „wszyst ko na no wo zjed no czyć
w Chry stu sie ja ko Gło wie: to, co w nie bio sach, i to, co
na zie mi” (Ef 1,10). Gło sze nie i da wa nie świa dec twa o Chry -
stu sie, gdy do ko nu ją się z po sza no wa niem dla su mień, nie
na ru sza ją wol no ści. Wia ra jest pro po zy cją po zo sta wio ną
wol ne mu wy bo ro wi czło wie ka, na le ży ją jed nak sta wiać, po -
nie waż „rze sze ma ją pra wo do po zna nia bo gactw ta jem ni cy
Chry stu sa, w któ rym, jak są dzi my, ca ła ludz kość zna leźć
mo że w nad spo dzie wa nej peł ni to wszyst ko, cze go szu ka
po omac ku na te mat Bo ga, czło wie ka i je go prze zna cze nia,
ży cia i śmier ci, a tak że praw dy”. Ko ściół nie mo że za prze -
stać gło sze nia, że Je zus przy szedł, by ob ja wić ob li cze Bo ga
i wy słu żyć, przez krzyż i zmar twych wsta nie, zba wie nie dla
wszyst kich lu dzi.

Ko ściół jest sa kra men tem zba wie nia dla ca łej ludz -
ko ści i je go dzia łal ność nie ogra ni cza się do tych, któ rzy
przyj mu ją je go orę dzie. Jest on po tęż ną si łą w dro dze ludz -
ko ści ku Kró le stwu escha to lo gicz ne mu, jest zna kiem i sze -
rzy cie lem war to ści ewan ge licz nych po mię dzy ludź mi.
Do te go na wró ce nia – we dług za my słu Bo że go – Ko ściół
przy czy nia się swym świa dec twem i swą dzia łal no ścią, ta ką
jak: dia log, po stęp ludz ki, za an ga żo wa nie na rzecz spra wie -

dli wo ści i po ko ju, wy cho wa nie, opie ka nad cho ry mi, po moc
dla ubo gich i ma lucz kich. Za wsze ma też na uwa dze pierw -
szeń stwo rze czy wi sto ści trans cen dent nych i du cho wych,
któ re le żą u pod staw zba wie nia escha to lo gicz ne go.

Ko ściół rze czy wi ście i kon kret nie jest na służ bie
Kró le stwa: przede wszyst kim po przez prze po wia da nie wzy -
wa ją ce do na wró ce nia, któ re jest pierw szą i pod sta wo wą
służ bą na rzecz przy cho dze nia Kró le stwa do po je dyn czych
osób i do ludz kiej spo łecz no ści. Zba wie nie escha to lo gicz ne
roz po czy na się już te raz w od no wio nym ży ciu w Chry stu sie:
„Wszyst kim tym, któ rzy je przy ję li, da ło moc, aby się sta li
dzieć mi Bo ży mi, tym, któ rzy wie rzą w imię Je go” (J 1,12).
Zba wie nie, któ re jest za wsze da rem Du cha, wy ma ga współ -
pra cy czło wie ka w zba wie niu za rów no sie bie sa me go, jak
i in nych. Tak ze chciał Bóg i dla te go usta no wił Ko ściół i włą -
czył go w plan zba wie nia: „Ów lud me sja nicz ny – mó wi So -
bór – usta no wio ny przez Chry stu sa dla wspól no ty ży cia, mi -
ło ści i praw dy, uży wa ny jest rów nież przez Nie go za na rzę -
dzie zba wie nia wszyst kich i po sła ny jest do ca łe go świa ta,
ja ko świa tłość świa ta oraz sól zie mi”.

Kró le stwo ma na ce lu prze kształ ce nie sto sun ków
mię dzy ludź mi i urze czy wist nia się stop nio wo, w mia rę jak
lu dzie uczą się ko chać, prze ba czać i słu żyć so bie wza jem -
nie. Je zus po dej mu je ca łe Pra wo, ogni sku jąc je na przy ka za -
niu mi ło ści; przed opusz cze niem swo ich uczniów da je im
no we przy ka za nie: „Aby ście się wza jem nie mi ło wa li, tak jak
Ja was umi ło wa łem”. Mi łość, któ rą Je zus umi ło wał świat,
znaj du je swój naj wyż szy wy raz w ofie rze Swe go ży cia za lu -
dzi (por. J 15,13), uka zu ją cej mi łość Oj ca wzglę dem świa ta
(por. J 3, 16). Dla te go na tu rą Kró le stwa jest ko mu nia
wszyst kich lu dzi po mię dzy so bą i z Bo giem.

Wszy scy Ewan ge li ści koń czą opis spo tka nia Zmar -
twych wsta łe go ze swy mi Apo sto ła mi na ka zem mi syj nym:
„Da na Mi jest wszel ka wła dza w nie bie i na zie mi. Idź cie
więc i na uczaj cie wszyst kie na ro dy... A oto Ja je stem z wa mi
przez wszyst kie dni, aż do skoń cze nia świa ta” (Mt 28, 18-20;
por. Mk 16, 15-18; Łk 24, 46-49; J 20). 

Opra co wa nie: Te re sa So wiń ska

Dlaczego misje?

Rzeźba Chrystusa Króla na Jasnej Górze w Częstochowie
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Gor¹ce Gorce 2009, czyli siedem dni chodzenia
Z ŻYCIA PARAFII

Nad szedł czas fe rii zi mo wych. Ra do sne dwa ty go dnie słod -
kie go nic nie ro bie nia uśmiech nę ły się do wszyst kich
uczniów, za lot nie za pra sza jąc do za słu żo ne go wy po czyn ku.
Mło dzież z dusz pa ster stwa Lux Cor dis wraz z ks. Paw łem
Na wro tem i dia ko nem Ada mem Koł kie wi czem po sta no wi ła
skwa pli wie sko rzy stać z tej jak że ku szą cej pro po zy cji. Zde -
cy do wa li śmy jed nak, że bę dzie my wy po czy wać ak tyw -
nie. I tak – w dru gim ty go dniu fe rii – wy lą do wa li śmy w Gor -
cach.

Dzień pierw szy: Noc ny po ciąg z sau ną.
Na sza przy go da roz po czę ła się już w po cią gu, gdzie

do łą czy ła do nas gru pa mło dzie ży z Ru mi. Ro ze szli śmy się
po prze dzia łach i, jak na do brze wy cho wa ną mło dzież przy -
sta ło, od da li śmy się róż ne go ro dza ju po cią go wym roz ryw -
kom: snu li śmy fi lo zo ficz ne roz wa ża nia na te mat te go, ile
śnie gu jest za oknem, kie dy go nie ma, gra li śmy w „Ma fię”
i „Mi lio ne rów”. Co od waż niej si pe ne tro wa li za kąt ki in nych
prze dzia łów w po szu ki wa niu mro zu. Bar dziej zmę cze ni
po pro stu z za do wo le niem roz ko szo wa li się ćwiart ką prze -
dzia łu zdo by tą na chwi lę tyl ko dla sie bie. 
Nad ra nem obu dzi ła nas prze dziw na fa la go rą ca, wy do by -
wa ją ca się spod sie dze nia nr 64. Ob słu ga po cią gu wi dać
chcia ła za dbać o to, że by śmy nie zmarź li i za fun do wa ła nam
praw dzi wą sau nę. Jed nak okno ze „szpa rą na dwa pal ce”
szyb ko wy re gu lo wa ło tem pe ra tu rę. Zbli ża li śmy się do ce lu.

Dzień dru gi: Strasz ne złe go po cząt ki, czy li „krót kie, pro ste
i przy jem ne” wej ście na Lu bań.

Sta ry Sącz po wi tał nas śnie giem i mro zem, któ re go
po noć da lej nie by ło. Przed sta cją stał ma ły „Lu xbu sik”, któ -
ry miał nas za wieźć na miej sce prze zna cze nia, tj. do pen sjo -
na tu pa ni Ma rii w Ochot ni cy Dol nej. Zmę cze ni, acz ra do śni
(w za sa dzie stan ten utrzy my wał się do koń ca obo zu) po -
dzie li li śmy się po ko ja mi, zje dli śmy śnia da nie i raź nym kro -
kiem ru szy li śmy w gó ry. Tra sa by ła w sa ma raz na roz -
grzew kę. By ło pa rę stru mycz ków do prze sko cze nia, pa rę
po la nek, na któ rych tro chę wia ło, pa rę stro mych zejść. Ot,
ide al ny przed smak te go, co mia ło nas cze kać w ko lej nych
dniach. 
Wie czo rem zor ga ni zo wa li śmy so bie śpiew ny wie czo rek za -
po znaw czy. Moż na by ło się do wie dzieć wie lu in te re su ją -
cych rze czy o sta rych zna jo mych, tu dzież na wią zać kon takt
z no wy mi.

Dzień trze ci: Żu rek na Tur ba czu i dwa szla ki.
Był pięk ny, sło necz ny dzień. Je dy ny sło necz ny

dzień w cią gu na sze go po by tu w gó rach. Z za pa sem no wych
sił je cha li śmy na szym „Lu xbu si kiem” w świat. Te go dnia ce -
lem na szej wę drów ki miał być Tur bacz. Świę cą ce słoń ce
spra wi ło, że mo gli śmy po dro dze po dzi wiać pięk ną pa no ra -
mę Tatr. Nie ste ty, kie dy do szli śmy do schro ni ska, słoń ce
skry ło się za chmu ra mi, aby już wię cej te go dnia się nie po -
ka zać. 
Na miej scu pra wie wszy scy za mó wi li so bie żu rek a po tem
po krze pie ni ży cio daj ną stra wą ru szy li śmy w dół. Gdzieś tak

w po ło wie dro gi, po śród śnie gu i nie prze tar tych szla ków,
po wo li za czę ło do nas do cie rać, że coś jest nie tak... Wy raź -
nie czu li śmy, że cze goś nam bra ku je. Po do głęb nej ana li zie
sy tu acji i wy ko na niu pa ru te le fo nów, do szli śmy do wnio sku,
że bra ku je nam trzech osób. Za nie po ko je ni, w wiel kim na -
pię ciu ocze ki wa li śmy na ja ki kol wiek znak ży cia z ich stro ny
(przy oka zji roz ła do wu jąc emo cje bi twą na śnież ki). 
W koń cu za sięg te le fo nów oka zał li tość i do wie dzie li śmy
się, że za gu bio na trój ka po szła swo im szla kiem i … wy szła
z in nej stro ny gó ry, fun du jąc so bie do dat ko we atrak cje
w po sta ci prze jaz du au to sto pem i PKS -em. Zdą ży li wró cić
do ośrod ka aku rat na ko la cję i wie czór mu zycz ny z pio sen -
ka mi „Sta re go Do bre go Mał żeń stwa”. 

Dzień czwar ty spon so ro wa ny przez cy fer kę 3.
Ten dzień był na szym trze cim dniem po by tu w Gor -

cach. Zdo by li śmy wów czas trzy szczy ty, a trze ci z nich miał
trój kę w na zwie. By ła to chy ba naj dłuż sza tra sa w cią gu ca -
łe go wy jaz du i w pew nym sen sie prze ło mo wa, al bo wiem
od te go dnia za czę ła się „ostra jaz da”. Naj pierw we szli śmy
na So ko li cę. Po dej ście by ło oczy wi ście „pro ste, ła twe i przy -
jem ne”, a wi dok – po mi mo mgły – bez cen ny. Jed nak w trak -
cie scho dze nia za czę ły się „scho dy” (i do słow nie, i w prze -
no śni). Trze ba by ło uwa żać, że by się nie po tknąć, ani nie
po śli zgnąć oraz mo dlić, aby nie spo tka ło to oso by idą cej
z ty łu. W prze ciw nym wy pad ku mógł się po ja wić efekt do -
mi na... Co spryt niej si urzą dzi li so bie za wo dy w zjaz dach
na „ja błusz ku”. 
Z So ko li cy prze szli śmy na Gó rę Zam ko wą, gdzie mo gli śmy
po dzi wiać ru iny zam ku. Stam tąd już pro sto na Trzy Ko ro ny,
gdzie wiatr dął nie mi ło sier nie. W koń cu ze szli śmy do Kro -
ścien ka nad Du naj cem, gdzie co prze zor niej si za opa trzy li
się w „ja błusz ka” – by naj mniej nie te do je dze nia, lecz
do zjeż dża nia po śnie gu. Wie czo rem ba wi li śmy się w ka ra -
oke. Każ dy śpie wał jak umiał, więc po wo dów do uśmie chów
nie bra ko wa ło.

Dzień pia ty: Bia ły Czar ny Staw, czy li „że by zje chać, trze ba
wejść”.

Dnia pią te go „Lu xbu sik” za wiózł nas aż pod Ta try,
al bo wiem po rzu ce niu na nie okiem ze zbo czy Tur ba cza, od -
czu wa li śmy lek ki nie do syt. Nie ste ty, naj wyż sze pol skie gó -
ry wsty dli wie scho wa ły się przed na mi za za sło ną mgły
(a mo że cał kiem ucie kły?). Sa ma dro ga do Mor skie go Oka
by ła za le d wie pre lu dium do dal szych atrak cji. Po krót kim
po sto ju w schro ni sku ru szy li śmy wy żej, nad Czar ny Staw.
Brnąc w śnie gu pra wie pio no wą ścież ką wspi na li śmy się
w gó rę li cząc na pięk ne wi do ki. Jed nak Czar ny Staw, bio rąc
przy kład z mro zu, po sta no wił spła tać nam psi ku sa i przy -
oblekł się w mlecz ną biel mgły. 
Ja ko że nie mie li śmy nic lep sze go do ro bo ty, w ruch po szły
„ja błusz ka” i in ne rze czy na da ją ce się do zjeż dża nia
(w skraj nych przy pad kach – czę ści wła sne go cia ła). War to
by ło się tam wspi nać dla tych kil ku na stu se kund jaz dy. 
W dro dze po wrot nej co bar dziej roz rzut ni za fun do wa li so bie
prze jażdż kę sa nia mi. Praw dzi wi twar dzie le wra ca li oczy wi -
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ście na pie cho tę. A wie czo rem „Ma fia” oraz tur niej ping -
-pon ga.

Dzień szó sty, czy li na skró ty przez po lan kę i wą wóz Ho -
mo le.

Szó ste go dnia wcho dzi li śmy na Wy so ką. Kie dy wy -
sie dli śmy z wy cią gu, któ rym ka wa łek pod je cha li śmy, oka za -
ło się, że do łą czył się do na szej gru py dziw ny tu ry sta
w barw nej ko co po dob nej tka ni nie ma low ni czo udra po wa nej
na ra mio nach. Cóż, co kraj, to oby czaj… 
Kie dy we szli śmy na pierw szą po lan kę, za czę ło moc no śnie -
żyć. Bia ło by ło wszę dzie. Brnąc w bia łym pu chu po ko la na,
kon se kwent nie kie ro wa li śmy się w stro nę schro ni ska. Jed -
nak nie ono by ło ce lem na szej wę drów ki. Wra ca jąc, prze -
cho dzi li śmy bo wiem przez wą wóz Ho mo le. Przy nim ma -
low ni cze sce ny z pierw szej czę ści „Opo wie ści z Na rni”
po pro stu bled ną. 
Przy wyj ściu z wą wo zu cze kał już na nas nasz nie za wod ny
„Lu xbu sik”. Nie za wod ny do cza su, al bo wiem kie dy mie li -
śmy ru szać, oka za ło się, że trosz kę się za ko pał. W su kurs
po pę dzi li jed nak na si chłop cy i w myśl ha sła z po przed niej
epo ki: „Po mo że cie? Po mo że my!” wy pchnę li go na dro gę.
Mo gli śmy więc spo koj nie wró cić do pen sjo na tu. 
Cze ka ła nas już zie lo na noc i po że gna nie ko le gów z Ru mi.
Aby to uczcić, zor ga ni zo wa li śmy so bie wie czór pie śni i tań -
ca z „Ro lan dem”, zwień czo ny uro czy stym zje dze niem bu dy -
niu. 

Dzień siód my: Be re śnik i Eks pres Po lar ny. Bło go sła wie ni,
któ rzy mie li ple cacz ki.

Ostat nim punk tem na szej wy pra wy by ła wy ciecz ka
do schro ni ska na Be re śni ku. Prze brnę li śmy tra sę peł ną
śnie gu, co mia ło ten plus, iż mo gli śmy się nim na wza jem
szczo drze ob da ro wy wać. 
Wie czo rem zaś wra ca li śmy już do Gdań ska. Ku na sze mu
prze ra że niu oka za ło się, że „Lu xbu sik”, ze wzglę du na wa -
run ki po go do we, nie da ra dy pod je chać pod nasz pen sjo nat.
Mu sie li śmy więc iść ka wa łek w dół z ca łym na szym ba ga -
żem. O, bło go sła wie ni ci, któ rzy mie li wów czas ple cacz ki!
Cią gnię cie w śnie gu wa liz ki na kół kach zde cy do wa nie nie
by ło naj lep szym po my słem. Jed nak wszy scy punk tu al nie
do tar li śmy na sta cję ko le jo wą. 
Nasz po ciąg rów nież po ja wił się punk tu al nie, lecz co to był
za po ciąg! Wzbu dzał re spekt pre zen tu jąc ob lo dzo ne szy by
i za śnie żo ny dach z praw dzi wy mi so pla mi lo du. W środ ku
by ło co naj mniej chłod no. Za fa scy no wa ni pa trzy li śmy jak
nasze od de chy skra pla ją się na ścia nach prze dzia łu. Póź niej
by ło już tyl ko go rzej. Za wi nię ci w co się tyl ko da ło prze ży -
wa li śmy jed ną z naj mroź niej szych no cy w na szym ży ciu. 
Nad ra nem do na sze go prze dzia łu za szedł ksiądz Pa weł.
Oka za ło się, że wszy scy in ni ma ją jed nak cie pło, bo „oni ma -
ją tę waj chę prze krę co ną w pra wo...”. Cóż, tro chę tech ni ki
i czło wiek się gu bi. 
Na dwor cu w Oli wie cze kał na nas już „lu xcor di so wy” ko mi -
tet po wi tal ny. Szko da, że ten wy jazd tak szyb ko się skoń -
czył. Ale prze cież już za dwa mie sią ce ma jów ka!

Ma ria Ma tu sik
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Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Te go rocz ny Ty dzień Mo dlitw o Jed ność
Chrze ści jan ob cho dzo ny był w dniach 18-25
stycz nia 2009 r. pod ha słem za czerp nię tym
z Księ gi Pro ro ka Eze chie la: „Aby by li jed no
w Two im rę ku” (Ez 37, 17). Ty dzień Mo -
dlitw o Jed ność Chrze ści jan uprze dził
Dzień Ju da izmu ob cho dzo ny w Ko ście le
Ka to lic kim 17 stycz nia pod ha słem: „Łuk
mój kła dę na ob ło ki, aby był zna kiem przy -
mie rza mię dzy Mną a zie mią” (Rdz 9, 13).
Na to miast 26 stycz nia ob cho dzo ny
był IX Dzień Is la mu pod ha słem: „Wspól nie
na rzecz god no ści mał żeń stwa i ro dzi ny”, któ ry był oka zją
do szcze gól nej mo dli twy o po kój”.

W Ty go dniu Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan w licz -
nych ko ścio łach rzym sko -ka to lic kich, pra wo sław nych
i ewan ge licz nych od by ły się na bo żeń stwa eku me nicz ne.
Eku me nizm to ruch zmie rza ją cy do zjed no cze nia chrze ści -
jan. Ka to lic kie za sa dy eku me ni zmu zo sta ły uję te w De kre -
cie o Eku me ni zmie So bo ru Wa ty kań skie go II. We wstę pie
do te go do ku men tu czy ta my: „Jed nym z za sad ni czych za -
mie rzeń II Wa ty kań skie go Świę te go So bo ru Po wszech ne go
jest wzmo że nie wy sił ków dla przy wró ce nia jed no ści wśród
wszyst kich chrze ści jan. Bo prze cież Chry stus Pan za ło żył
je den je dy ny Ko ściół. Wszy scy chrze ści ja nie wy zna ją, że są
ucznia mi Pa na, a prze cież ma ją roz bież ne prze ko na nia i róż -
ny mi po dą ża ją dro ga mi. Ten brak jed no ści jaw nie sprze ci -
wia się wo li Chry stu sa”. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w Ro ku Świę tym 2000
pod czas piel grzym ki do Zie mi Świę tej na spo tka niu z przy -
wód ca mi re li gij ny mi Chrze ści jan, Ży dów i Mu zuł ma nów po -
wie dział: „Zda je my so bie spra wę, że za cie śnie nie wię zów
mię dzy wszyst ki mi wie rzą cy mi jest pil nym za da niem i nie -
zbęd nym wa run kiem usta no wie nia więk szej spra wie dli wo -
ści i umoc nie nia po ko ju w świe cie.”

Te go rocz ne ob cho dy Ty go dnia Mo dlitw w Pol sce
ma ją swój wła sny rys eku me nicz ny, za spra wą ob cho -
dów 1000-le cia mę czeń skiej śmier ci św. Bru no na. Świę ty
Bru no żył w cza sach, kie dy chrze ści jań ska tra dy cja do pie ro
się za ko rze nia ła na te re nach za miesz ka łych przez ple mio na
pru skie. 

Rok Świę te go Bru no na zo stał za in au gu ro wa ny
w die ce zji ełc kiej w Nie dzie lę Mi syj ną, 19 paź dzier ni ka 2008
r. Jed ną z ini cja tyw zwią za nych z mi le nium mę czeń skiej
śmier ci św. Bru no na jest kon gres na uko wy pod ha słem
„Św. Bru no – pa tron lo kal ny czy sym bol po wszech no ści Ko -
ścio ła i jed no ści Eu ro py”, któ ry od bę dzie się w dniach 21-22
ma ja 2009 ro ku na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te -
tu War miń sko -Ma zur skie go. Głów ne ogól no pol skie ob cho -
dy rocz ni co we od bę dą się w dniach 20 i 21 czerw ca bie żą ce -
go ro ku w sank tu arium św. Bru no na w Gi życ ku. Spo tka się
tam naj pierw mło dzież, a dzień póź niej Eu cha ry stię bę dą ce -
le bro wa li bi sku pi, po za koń cze niu 348. ze bra nia ple nar ne go
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. Za po wia da ny kon gres po wi -
nien sym bo li zo wać daw ną jed ność chrze ści jań stwa na tym

te re nie, a tak że na dal ak tu al ną po trze bę
bra ter stwa i wspól nej pra cy mię dzy chrze -
ści ja na mi. Obec nie zwra ca się tak że uwa gę
na no wy aspekt eku me nicz ny, mia no wi cie
– po jed na nie mię dzy na ro da mi Pol ski, Li -
twy i Nie miec.

22 stycz nia od by ły się w Gi życ ku
wspól ne mo dli twy ka to li ków. Mszę św.
o jed ność chrze ści jan, spra wo wał J. E. Ks.
Abp Woj cie cha Ziem ba – Me tro po li ta War -
miń ski w Sank tu arium św. Bru no na w Gi -
życ ku. Ka za nie oko licz no ścio we wy gło sił

J. E. Ks. Bp Ru dolf Ba ża now ski – Bi skup Die ce zji Ma zur -
skiej Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go. Sło wo po wi ta -
nia i sło wo koń co we do uczest ni ków Mszy św. skie ro wał J.
E. Ks. Bp Je rzy Ma zur – Bi skup Ełc ki. Te go sa me go dnia,
w Ko ście le Ewan ge lic ko – Au gs bur skim w Gi życ ku od by ło
się Na bo żeń stwo Sło wa. Ka za nie oko licz no ścio we wy gło sił
J. E. Ks. Abp Edward Ozo row ski – Me tro po li ta Bia ło stoc ki.

25 stycz nia wspo mi na li śmy w na szym Ko ście le
dzień na wró ce nia św. Paw ła. Pod czas mo dli twy Anioł Pań -
ski, Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI przy po mniał świa dec two
Apo sto ła, któ re jest szcze gól nie istot ne. Po wie dział wów -
czas: „Sza weł na wró cił się, po nie waż dzię ki świa tło ści Bo żej,
„uwie rzył w Ewan ge lię”. Na tym po le ga je go i na sze na wró ce -
nie: na uwie rze niu w Je zu sa umar łe go i zmar twych wsta łe go
i na otwar ciu się na oświe ce nie przez Je go Bo żą ła skę. W tym
mo men cie Sza weł zro zu miał, że je go zba wie nie nie za le ża ło
od do brych uczyn ków, czy nio nych zgod nie pra wem, lecz od fak -
tu, że Je zus umarł tak że za nie go – prze śla dow cę – i zmar -
twych wstał. Ta praw da, któ ra dzię ki Chrzto wi oświe ca eg zy -
sten cję każ de go chrze ści ja ni na, do ko nu je cał ko wi te go prze -
wro tu w na szym spo so bie ży cia. Na wró cić się, tak że dla każ -
de go z nas, ozna cza wia rę, że Je zus, „sa me go sie bie wy dał
za mnie”, umie ra jąc na krzy żu (por. Gal 2, 20) a zmar twych -
wstaw szy ży je ze mną i we mnie. Za wie rza jąc się po tę dze Je go
prze ba cze nia, po zwa la jąc Mu wziąć się za rę kę, mo gę wyjść
z ru cho mych pia sków py chy i grze chu, kłam stwa i smut ku,
ego izmu i wszel kie go fał szy we go po czu cia bez pie czeń stwa, aże -
by po znać bo gac two Je go mi ło ści i żyć nim.”

Pa pież po wie dział tak że: „Na za koń cze nie Ty go dnia
Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan, Apo stoł wska zu je nam du cho -
wą po sta wę, od po wied nią, aby móc po stę po wać na dro dze jed -
no ści. „Nie mó wię, że to już osią gną łem i już się sta łem do sko -
na łym, lecz pę dzę, abym też to zdo był, bo i sam zo sta łem zdo -
by ty przez Chry stu sa Je zu sa” (Fil 3, 12). Nie wąt pli wie, my
chrze ści ja nie nie osią gnę li śmy jesz cze ce lu peł nej jed no ści, lecz
je śli po zwo li my Pa nu Je zu so wi sta le się na wra cać, na pew no
go osią gnie my. Nie chaj Bło go sła wio na Ma ry ja Dzie wi ca,
Mat ka jed ne go i świę te go Ko ścio ła, wy jed na nam dar praw -
dzi we go na wró ce nia, aże by jak naj szyb ciej zi ści ło się pra gnie -
nie Chry stu sa: „Ut unum sint”” (Aby by li jed no).

opra co wa nie: Te re sa So wiń ska
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Brunon z Kwerfurtu (974-1009)
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Bru no Bo ni fa cy z Kwer fur tu– mnich be ne dyk tyń ski, ka pe -
lan ce sar ski, bi skup mi syj ny, mę czen nik i świę ty Ko ścio ła
ka to lic kie go. To po stać wy bit na i wiel ce za słu żo na dla Pol -
ski i ów cze snej Eu ro py, cho ciaż obec nie ma ło zna na. Świę -
ty był rzecz ni kiem i kon se kwent nym re ali za to rem po jed na -
nia mię dzy wschod nią i za chod nią cy wi li za cją, orę dow ni -
kiem po ko ju mię dzy na ro da mi i jed no ści we wnątrz państw.
Wniósł wiel ki wkład w ewan ge li za cję wie lu na ro dów. 

Świę ty Bru no Bo ni fa cy uro dził się oko ło 974 ro ku.
Po cho dził z ary sto kra tycz nej ro dzi ny, spo krew nio nej z pa -
nu ją cą w Niem czech dy na stią Lu dol fin gów. Ro dzi ce za -
miesz ki wa li Kwer furt, po ło żo ny na za chód od Mer sen bur -
ga. W zna nej szko le w Mag de bur gu ode brał  grun tow ne wy -
kształ ce nie. Bru no otrzy mał god ność ka no ni ka ka te dry
mag de bur skiej w 995 r., na stęp nie po wo ła ny na dwór ce sar -
ski, zo stał ka pe la nem Ot to na III. Gdy z koń cem 997 ro ku
Ot ton III wy brał się do Rzy mu, Bru no do łą czył do je go or -
sza ku. Po wy pra wie nie wró cił jed nak do Nie miec, zo stał we
Wło szech przez kil ka lat (998-1002). Jest wiel ce praw do po -
dob ne, że wstą pił do klasz to ru Świę te go Bo ni fa ce go i Alek -
se go na Awen ty nie. Wów czas to, ja ko brat za kon ny przy jął
imię pierw sze go apo sto ła Nie miec – Bo ni fa ce go. W po cząt -
kach 1001 ro ku uległ wpły wo wi gło śne go re for ma to ra za ko -
nu be ne dyk ty nów i twór cy asce tycz nych ere mów – św. Ro -
mu al da. Osiadł wraz z nim i kil ku je go ucznia mi w ere mie
Pe reum pod Ra wen ną w Ita lii. Ide ałem ów cze sne go asce ty
by ła dzia łal ność mi syj na i mę czeń stwo. 

Kie dy Bo le sław Chro bry na de słał proś bę do Rzy mu
o przy sła nie do Pol ski mi sjo na rzy, po śród ochot ni ków, zna -
lazł się rów nież Bru no. Dwaj za kon ni cy, Be ne dykt i Jan, wy -
ru szy li do Pol ski nie zwłocz nie. Bru no mu siał się jesz cze
udać do pa pie ża po ze zwo le nie gło sze nia ewan ge lii. Pa pież
Syl we ster II przy chy lił się do je go proś by, a nad to ze zwo lił
wy świę cić go na ar cy bi sku pa mi syj ne go. 

W cza sie po by tu Bru no na w Rzy mie zmarł na -
gle, 23 stycz nia 1002 ro ku, Ot ton III. Je go na stęp ca Hen -
ryk II zmie nił po li ty kę wo bec Pol ski. Jej re zul ta tem był wy -
buch woj ny z Bo le sła wem. Bru no nie mógł wów czas od być
po dró ży do Pol ski. Za miast te go udał się do Czar nych Wę -
grów. By ła to pierw sza je go mi sja (1003-1004). Z Wę gier
wró cił do Nie miec i praw do po dob nie w sierp niu 1004 ro ku
zo stał wy świę co ny na ar cy bi sku pa mi syj ne go przez me tro -
po li tę mag de bur skie go Ta gi no na. W 1007 ro ku przed się -
wziął dru gą po dróż na Wę gry, skąd udał się na Ruś, a stam -
tąd do Pie czyn gów, aby ich tak że na wró cić na wia rę chrze -
ści jań ską. By ło to za da nie bar dzo nie bez piecz ne, mi mo to
uwień czo ne zo sta ło nie spo dzie wa nie po myśl nym wy ni -
kiem. Od Pie czyn gów po przez Ruś skie ro wał się w dru giej
po ło wie 1008 r. ku Pol sce. Zo stał przy ję ty bar dzo ser decz -
nie przez Bo le sła wa Chro bre go. We dług nie któ rych uczo -
nych był dru gim, obok gnieź nień skie go, ar cy bi sku pem i za -
rzą dzał me tro po lią we wschod niej czę ści pań stwa. 

Kie dy przy go to wy wał się do dal szych mi sji za no si -
ło się na wy buch no wej woj ny Hen ry ka II z Bo le sła wem.
Dla Bru no na był to cios do tkli wy, po nie waż na zgo dzie Pol -
ski z Niem ca mi bu do wał plan na wra ca nia lu dów po gań -

skich. W ta kiej chwi li nie mógł mil czeć i wte dy na pi sał swój
gło śny list do Hen ry ka II, w któ rym z ca łym sza cun kiem dla
ma je sta tu nie miec kie go mo nar chy, su ro wo osą dził je go po -
li ty kę wo bec Bo le sła wa Chro bre go. Naj bar dziej bo lał Bru -
no na so jusz Hen ry ka II z po gań ski mi Lu ty ka mi i zwal cza nie
chrze ści jań skie go wład cy Pol ski, któ ry dą żył do na wró ce nia
Pru sów na wia rę chrze ści jań ską.

Kil ku mie sięcz ny po byt w Pol sce Bru no wy peł nił
pra cą li te rac ką. Na pi sał wte dy praw do po dob nie skró co ną
re la cję swo je go „Ży wo ta Świę te go Woj cie cha”, po nad to „Ży -
wot Pię ciu Bra ci Mę czen ni ków” – dwóch Wło chów (to wa -
rzy szy z ere mu w Pe reum) i trzech pol skich no wi cju szy, za -
mor do wa nych na zie miach pol skich w 1003 ro ku, a mo że
tak że „Opis mę czeń stwa Świę te go Woj cie cha”. Dwa pierw -
sze dzie ła to nie oce nio nej war to ści źró dła do po zna nia ów -
cze snych sto sun ków w Pol sce, któ re za cho wa ły się do na -
szych cza sów, trze cie daw no za gi nę ło. Dzie ła mi ty mi za in -
au gu ro wał Bru no ła ciń skie pi śmien nic two w na szym kra ju.

W po cząt kach 1009 ro ku wy brał się Bru no do Pru -
sów, a ra czej do od ręb ne go ich szcze pu – Ja ćwin gów. Na ka -
zem nie chęt ne go mu księ cia po gań skie go zo stał 9 mar ca
po zba wio ny ży cia wraz z in ny mi człon ka mi mi sji. Oca lał tyl -
ko je den, Wi bert, au tor re la cji o mę czeń stwie Bru no na. 

opra co wa nie: Te re sa So wiń ska
na pod sta wie http://www.kki.pl/pio inf/

prze mysl/dzie je/bru no/bru no1.html

Fresk przedstawiający śmierć Brunona z Kwerfurtu z opactwa Św. Krzyża.
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XXII rocznica powo³ania KSM „Semper
Fidelis“ Archidiecezji Gdañskiej

Z ŻYCIA  ARCHIDIECEZJI

22 lu te go br. wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej prze ży wa ła szcze -
gól ną uro czy stość: 22. rocz ni cę po wo ła nia. Uro czy stość
mia ła miej sce w na szej pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta. Uro -
czy stej Mszy św. dzięk czyn nej prze wod ni czył Me tro po li ta
Gdań ski ks. abp Sła woj Le szek Głódź. Kon ce le bran sa mi by -
li: ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa -
sterz KSM „Sem per Fi de lis” oraz ks. ka no nik Grze gorz Stol -
czyk, pro boszcz na szej pa ra fii i in ni ka pła ni. We Mszy św.
uczest ni czy li ka pła ni re pre zen tu ja cy po szcze gól ne wspól no -
ty pa ra fial ne, za pro sze ni go ście z władz sa mo rzą do wych,
wo je wódz kich i ogól no kra jo wych oraz licz nie ze bra ni człon -
ko wie KSM, ich ro dzi ny i sym pa ty cy.

W imie niu ar chi die ce zjal nej wspól no ty KSM księ -
dza me tro po li tę po wi tał brat Ry szard Bed nar czyk, Ar chi die -
ce zjal ny Mo de ra tor KSM. Za pew nił on ks. ab pa o wier no ści
KSM Ko ścio ło wi oraz zło żył ży cze nia z oka zji osiem na stej
rocz ni cy otrzy ma nia sa kry bi sku piej przez do stoj ne go go -
ścia. Na stęp nie po dzię ko wał go spo da rzo wi uro czy sto ści,
ks. pro bosz czo wi, za otwar tość i ser decz ne przy ję cie
wszyst kich ze bra nych.

Na stęp nie głos za brał ks. ka no nik Grze gorz Stol -
czyk, któ ry ja ko przed sta wi ciel na szej wspól no ty pa ra fial nej
za pro sił do wspól ne go świę to wa nia Księ dza Me tro po li tę
i wszyst kich przy by łych na uro czy stość go ści. Ks. pro -
boszcz po wie dział mię dzy in ny mi: „Jak waż ną ro lę peł ni Ko -
ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de lis” niech świad czy
fakt, iż w tu tej szej pa ra fii pra wie 50-cio oso bo wa gru pa człon -
ków i sym pa ty ków go to wa jest do spo łecz nej po słu gi za rów no
w wy mia rze bu dow la nym jak i dusz pa ster skim”. Na stęp nie
po pro sił ks. ab pa o spra wo wa nie Eu cha ry stii świę tej w in -
ten cji KSM a wszyst kich obec nych za pro sił do wspól ne go
dzięk czy nie nia za 22 la ta ist nie nia te go dzie ła, któ re mu
na imię „Sem per Fi de lis.”

Przed roz po czę ciem spra wo wa nia Eu cha ry stii
świę tej ks. abp po świe cił sztan dar KSM z pa ra fii pw. Świę te -
go Mi cha ła Ar cha nio ła na Oksy wiu oraz przy jął przy rze cze -
nie od no wo przy ję tych człon ków KSM. W tym ro ku
do wspól no ty KSM wstą pi ło 30 bra ci, co stwa rza na dzie ję,
że ten dar pon ty fi ka tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, ja kim
jest Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de lis”, po wo ła na
i for mo wa na przez by łe go Me tro po li tę ks. ab pa Ta de usza
Go cłow skie go, cie szą ca się uzna niem Je go na stęp cy, Me -
tro po li ty Gdań skie go ks. ab pa Lesz ka Sła wo ja Głó dzia, bę -
dzie słu żyć Ko ścio ło wi przez wie le na stęp nych lat.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. abp przy po mniał oko -
licz no ści, w ja kich ro dzi ła się Ko ściel na Służ ba Po rząd ko -
wa: jej po wo ła nie przez Or dy na riu sza Gdań skie go ks. bpa
Ta de usza Go cłow skie go w 1987 ro ku w związ ku z wi zy tą Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu, póź niej sze utwo -
rze nie sta łe go dusz pa ster stwa (dusz pa ste rzem die ce zjal -
nym zo stał śp. ks. pra łat Bru non Kę dzior ski) oraz ogło sze -
nie sta tu tu or ga ni za cji, już pod na zwą Ko ściel nej Służ by
Męż czyzn „Sem per Fi de lis”.

Od po cząt ku swo je go ist nie nia KSM ma ni fe sto wa ła
swo ją łącz ność z Ko ścio łem po przez służ bę pod czas po by -
tów Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu (1987 r.
i 1999 r.), obec ność na zgro ma dze niach pod czas każ de go
po by tu Oj ca Świę te go w Pol sce (1991 r. Ko sza lin, 1995 r.
Sko czów, 1997 Gnie zno, 2002 r. Kra ków, 2006 r. War sza -
wa), uczest nic two w piel grzym kach do sank tu ariów w róż -
nych re gio nach Pol ski oraz po przez bez po śred nią po słu gę
w cza sie uro czy sto ści ko ściel nych i re li gij nych. 

Pod sta wo wym sta tu to wym za da niem dusz pa ster -
stwa KSM „Sem per Fi de lis” jest pod ję cie od no wy re li gij nej
w wy mia rze oso bi stym, ro dzin nym i spo łecz nym przez
uświę ca nie ży cia i pie lę gno wa nie tra dy cji. Słu żą te mu co -
mie sięcz ne spo tka nia mo de ra to rów pa ra fial nych oraz bra ci
w swo ich pa ra fiach. Przez wspól ne uczest nic two w piel -
grzym kach, Dniach Sku pie nia, świa do my i za an ga żo wa ny
udział w li tur gii, za po zna wa nie się z hi sto rią i spo łecz na na -
uką Ko ścio ła, bra cia KSM po głę bia ją swo je ży cie du cho we.
Wi dzial nym zna kiem jed no czą cym bra ci we wspól no cie
dusz pa sterstw KSM są sztan da ry na le żą ce do po szcze gól -
nych grup pa ra fial nych. Ja ko de wi zę swo je go ży cia przy ję li -
ście ha sło wy pi sa ne na sztan da rze ar chi die ce zjal nym: Z Oj -
cem Świę tym przez Ma ry ję do Chry stu sa. 

Poczet sztandarowy KSM naszej parafii        

Eucharystię świętą koncelebruje ks. abp Sławoj Leszek Głódź             
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W ten spo sób przez służ bę Ko ścio ło wi słu ży my Bo gu.
Na za koń cze nie uro czy sto ści ks. pra łat Zbi gniew

Zie liń ski skie ro wał sło wa wdzięcz no ści do ks. pro bosz cza
za zor ga ni zo wa nie tej pięk nej uro czy sto ści, za Je go otwar -
tość, ser ce i go ści nę, po dzię ko wał rów nież go ściom ho no ro -
wym oraz ka pe la nom i dusz pa ste rzom 51 wspól not, za ca ło -
kształt ich pra cy i dusz pa ster ską tro skę.

Na za koń cze nie ks. abp po dzię ko wał za ży cze nia
z oka zji 18-tej rocz ni cy otrzy ma nia sa kry bi sku piej, któ rą
przy jął 23 lu te go 1991 ro ku z rąk kar dy na ła Jó ze fa Glem pa
na Ja snej Gó rze. Do dał jesz cze, że ak tu al nie dusz pa ster stwo
KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej sku pia
w swo ich sze re gach pra wie 1000 męż czyzn w 51 pa ra -
fiach, 14 de ka na tach. Przez ana lo gię do struk tur woj sko -
wych od po wia da to puł ko wi, ale bro nią KSM jest sta tut.

Na za koń cze nie wszy scy uczest ni cy uro czy sto ści
zo sta li za pro sze ni na ka wę i cia sto przy go to wa ne przez ro -
dzi ny bra ci na szej pa ra fii.

Sta ni sław Ma zu rek

Wię cej szcze gó łów z hi sto rii KSM i jej ro li w ży ciu Ko ścio ła
Gdań skie go moż na zna leźć w Biu le ty nie In for ma cyj nym
KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej oraz w ar ty -
ku łach rocz ni co wych za miesz czo nych w Gło sie Bra ta, do -
stęp nych rów nież w In ter ne cie pod: www.bra tal bert.com.pl,
a w szcze gól no ści w ar ty ku le pt.: „XX. rocz ni ca po wo ła nia
Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”, Głos Bra ta
nr 30, 2007 r.

Spro sto wa nie

W po przed nim nu me rze Gło su Bra ta (38/2008) w ar ty ku le
„Zie lon ka Pa słęc ka i Gie trz wałd 2008” błęd nie po da no, z wi -
ny au to ra, na zwę cu dow ne go ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go
z Tar no ru dy. We wszyst kich miej scach, gdzie na pi sa no
„Tar no brudz kie go” po win no być: „Tar no rudz kie go”. Czy -
tel ni ków prze pra szam.

Sta ni sław Ma zu rek

Ks. prałat Zbigniew Zieliński - archidiecezjalny duszpasterz KSM na spotkaniu   
po Mszy św. na plebanii.

. . . 
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KWESTA NA HOSPICJUM W PUCKU – 25.1.2009 r.

WIECZÓR KOLĘD – 2.1.2009 r.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE – 21.1.2009 r.

LUX CORDIS – DZIEŃ KOBIET – 8.3.2009 r.
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BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI – 25.1.2009 r.

Pan Anastazy Jank w parafialnej stolarni Pan Ferdynand Ossowski w parafialnej ślusarni
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DZIECI NA KASZUBACH – 3.2.2009 r.
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MŁODZIEŻ NA FERIACH W OCHOTNICY DOLNEJ 8-15.2.09r.

PROMOCJA  LEKTORÓW – 22.3.09 r.

Promocja nowych lektorów w czasie Mszy św. pod przewodnictwem ks. Jana Uchwata, prorektora GSD - 22 marca 2009 r.



GŁOS BRATA NR 1(39)2009 23

PRZEDSTAWIENIE O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 1.3.09

Dzieci przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej przygotowały własnoręcznie obrazki z modlitwą na tę uroczystość.

POŚWIĘCENIE MODLITEWNIKÓW 22.3.09 r.
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BŁO GO SŁA WIO NA DO RO TA 
Z MĄ TÓW
Szcze gól ną i waż ną po sta cią w dzie jach
Ko ścio ła Gdań skie go jest bł. Do ro ta z Mą -
tów. Przez opi sa nie ży cia bł. Do ro ty z Mą -
tów chciał bym przy bli żyć na szym czy tel ni -
kom tę cie ka wą i waż ną w dzie jach Ko ścio -
ła Gdań skie go po stać. Pra gnę za ra zem
spro sto wać dwie nie ści sło ści z po przed -
niej czę ści te go cy klu. Bło go sła wio na Do -
ro ta z Mą tów uzna wa na jest za jed ną z naj -
więk szych mi sty czek w dzie jach chrze ści -
jań stwa. Zo sta ła ogło szo na pa tron ką Prus,
od bie ra rów nież cześć w Pol sce. 

24 stycz nia 1347 ro ku w Mą to -
wych ko ło Mal bor ka w mał żeń stwie ho -
len der skie go osad ni ka Wil hel ma Schwart -
za i je go żo ny Aga ty na ro dzi ło się siód me
dziec ko – có recz ka, któ rej nada no imię
Do ro ta. Dziew czyn ka od naj młod szych lat
za dzi wia ła oto cze nie swo ją wiel ką po boż -
no ścią. Gdy mia ła sześć lat, zo sta ła nie -
szczę śli wie ob la na wrzą cą wo dą. Zwy czaj -
ne ma łe dziec ko my śla ło by tyl ko o bó lu,
a u ma łej Do ro ty – jak się zwie rzy ła po la -
tach swo je mu spo wied ni ko wi – fakt ten
spo wo do wał chęć cier pie nia dla Je zu sa.
Bio gra fo wie bł. Do ro ty przy pusz cza ją, że
na ta ki spo sób przyj mo wa nia cier pie nia
mia ło wpływ ów cze sne ka zno dziej stwo. 

Dziew czyn ka wzra sta ła w re li gij -
nej i bo go boj nej ro dzi nie. Wraz z ro dzi ca -
mi od by ła wie le piel grzy mek do czczo -
nych i świę tych miejsc. Świad czy ła też
wie le do bra ubo gim, roz da wa ła im – ku
utra pie niu ro dzi ców – dat ki z do mo wych
pie nię dzy, dzie li ła się je dze niem i or ga ni -
zo wa ła im po sła nia na noc. Po la tach jej
spo wied nik Jan z Kwi dzy na za py tał Do ro -
tę, dla cze go nie wy bra ła dzie wic twa, sko ro
od dzie cię cych lat tak ce ni ła czy stość? Od -
po wie dzia ła, że u niej na wsi nie by ło ta kie -
go zwy cza ju, a do mał żeń stwa z ma jęt nym
gdań skim płat ne rzem Woj cie chem na kło -
ni ła ją mat ka i jej star szy brat. 
Zwią zek mał żeń ski oka zał się nie uda ny.
Mąż był roz draż nio ny jej po boż no ścią i na -
boż ny mi prak ty ka mi – czę sto ją bił. Zda -
rzy ło się raz, że po bił ją tak do tkli wie, że Do ro tę przy go to -
wy wa no już na śmierć. Mło da żo na po wy zdro wie niu na dal
od by wa ła prak ty ki po kut ne – bi czo wa ła się aż do krwi, pra -
wie nie ja da ła mię sa, czę sto po ści ła – na wet pod czas cią ży.
Z ich związ ku na ro dzi ło się pię ciu chłop ców i czte ry dziew -
czyn ki. Dwie ko lej ne za ra zy sza le ją ce w Gdań sku w 1373
i w 1382 ro ku za bra ły ośmio ro z nich. Zo sta ła tyl ko jed na

z dziew czy nek – Ger tru da,
któ ra po la tach wstą pi ła
do klasz to ru be ne dyk ty nek
w Cheł mie. Do ro ta z wiel -
ką uf no ścią przy ję ła śmierć
dzie ci. Wy da je się, że nie -
szczę ście, któ re prze ży ła,
jesz cze bar dziej zbli ży ło ją
do Bo ga. Do tkli wie bo la ło
nie zro zu mie nie ze stro ny
mę ża, a on z ko lei nie mógł
po jąć, dla cze go mło da żo na
nad mał żeń skie ło że przed -
kła da ła spę dze nie ca łej no -
cy na klęcz kach lub le żąc
na go łej zie mi, z gło wą
na ka mie niu. 

Wraz z mę żem od by wa li
da le kie piel grzym ki
do miejsc świę tych. Cho -
ciaż w „Ży wo tach Do ro ty”
Woj ciech przed sta wia ny
jest ja ko ty ran wo bec żo ny,
to chy ba ta ki naj gor szy nie
był, sko ro ra zem piel grzy -
mo wa li w in ten cji ży ją cych
jesz cze wów czas dzie ci
do Akwi zgra nu i do Rzy -
mu. Po ich śmier ci zresz tą
też kon ty nu owa li ten ro -
dzaj po boż no ści.

Woj ciech wy ra ził
zgo dę na sprze daż ma jąt ku
w Gdań sku i po dróż
do Akwi zgra nu. Wy ru sza -
jąc tam, po zo sta wi li
pod opie ką ro dzi ny je dy ną
ży ją cą jesz cze có recz kę
– Ger tru dę. W dro dze po -
wrot nej za uro czy ła Do ro tę
miej sco wość Fin ster wal -
den. Pro si ła mę ża, aby się
tu osie dli li, jed nak Woj -
ciech nie dał się na mó wić.
Po sta no wi li po wró cić
do Gdań ska. 

Wi zje i eks ta zy,
któ re po ja wi ły się u Do ro ty

po śmier ci dzie ci, po wta rza ły się co raz czę ściej. W 1385 r.
pod czas mo dli tew ne go na bo żeń stwa w ko ście le NMP
w Gdań sku, Do ro ta klę cząc w tłu mie lu dzi do strze gła Je zu -
sa, któ ry zbli żał się do niej, ode brał jej ser ce i dał no we, na -
peł nia ją ce ją jesz cze więk szą mi ło ścią do Bo ga. Przez jej wi -
zje, któ re wy da wa ły się nie praw do po dob ne, nad Do ro tą za -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Historia Koœcio³a Gdañskiego cz-2

Bł. Dorota 
– fragment jednego z obrazów w pelplińskim pałacu biskupim



GŁOS BRATA NR 1(39)2009 25

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

czy na ły się zbie rać „czar ne chmu ry”. Gro ził jej pro ces o he -
re zję, przed czym obro nił ją jej spo wied nik – Mi ko łaj
z Pszczó łek – do mi ni ka nin a póź niej krzy żac ki ry cerz. 

Mał żon ko wie zno wu sprze da li ca ły ma ją tek, za bra -
li cór kę i po wę dro wa li do Fin ster wal den. W dro dze zo sta li
ogra bie ni przez zbój ców, ale w po bli skim mia stecz ku Do ro -
ta roz po zna ła zło dziei i uda ło im się od zy skać część zra bo -
wa ne go mie nia. Woj ciech wciąż na le gał, aby po wró cić
do Gdań ska. Po ro ku uda ło mu się na mó wić żo nę na po -
wrót. 

Wów czas zbu do wa li dom na Sta rym Mie ście. Ich
wspól ne ży cie ukła da ło się co raz go rzej. Jed ną z przy czyn
by ło to, że Do ro ta hoj nie roz da wa ła bied nym jał muż nę.
Przy szła bło go sła wio na tak bar dzo prze ży wa ła Mę kę Chry -
stu sa, że po wo do wa ło to u niej co raz cięż sze cho ro by. Gdy
wy zdro wia ła, wy ru szy ła w 1390 ro ku (ogło szo nym przez pa -
pie ża Bo ni fa ce go IX Ro kiem Ju bi le uszo wym) na piel grzym -
kę do Rzy mu. Do Wiecz ne go Mia sta we szła bo so. By ła tak
wy cień czo na, że do zna ła amne zji i wy uczo nych mo dlitw
mu sia ła uczyć się ich na no wo. 

Gdy Do ro ta po wró ci ła do Gdań ska, mąż już nie żył
a je dy na ży ją ca cór ka wstą pi ła do klasz to ru. Wdo wa roz da ła
ca ły ma ją tek ubo gim i za ra dą Mi ko ła ja z Pszczó łek uda ła
się do Ja na z Kwi dzy na, naj więk sze go teo lo ga krzy żac kie -
go. Ten Bo ży Mąż przy jął ją z otwar ty mi ra mio na mi. Spi sał
jej ob ja wie nia, któ rych treść (zgod nie z umo wą) mógł opu -
bli ko wać do pie ro po śmier ci Do ro ty. 

W Kwi dzy nie za miesz ka ła u ubo giej wdo wy. Co raz
bar dziej doj rze wa ła w niej myśl o cał ko wi tym od osob nie -
niu. 2 ma ją 1393 r. Do ro ta na wła sną proś bę i za zgo dą ka pi -
tu ły po me zań skiej zo sta ła za mu ro wa na w ce li przy kwi dzyń -
skiej Ka te drze, w któ rej po zo sta wio no tyl ko ma ły otwór, by
mo gła pa trzeć na oł tarz i przyj mo wać Ko mu nię Świę tą. 

Przez czter dzie ści lat Do ro ta mia ła na swym cie le,
styg ma ty, któ re w róż nych okre sach po wo do wa ły u niej sil -
ny ból. We dług re la cji Ja na z Kwi dzy na, pra gnę ła no sić cier -
pie nia Chry stu sa. Gar dzi ła tym, co ziem skie i sta ra ła się wy -
bła gać ła ski Bo że dla in nych. Na czte ry i pół mie sią ca

przed śmier cią, ze zwo lo no jej
na przyj mo wa nie Ko mu nii św. za -
raz po pół no cy. Wie dzia no bo -
wiem, że nie śpi i ca łą noc cze ka
z utę sk nie niem na przy stą pie nie
do Sa kra men tu. 

25 czerw ca 1394 r. tuż
po pół no cy Jan z Kwi dzy na przy -
szedł z Naj święt szym Sa kra men -
tem do Do ro ty, lecz nie za stał jej
jak zwy kle przy kra cie. Są dził, że
za snę ła. Gdy przy szedł po wtór nie
ra no, stwier dził, że nie ży je. 

Uro czy sto ści po grze bo we
trwa ły 30 dni. Do gro bu Do ro ty
piel grzy mo wa no z Prus, z Pol ski,
z Li twy i z Czech. W pro ce sie be -
aty fi ka cyj nym, któ ry trwał w la -
tach 1404 – 1405 w Kwi dzy nie, ze -
zna wa ło 257 świad ków. Ak ta nie -

ste ty za gi nę ły w Rzy mie. 
Roz wi ja ją cy się kult Do ro ty z Mą tów był w róż nych

okre sach zwal cza ny, aby znów się od ro dzić. Naj pierw
w XVI w. pro te stan ci usu nę li z Kwi dzy na re li kwie bł. Do ro -
ty. Kult po la tach znów oży wił się dzię ki je zu itom i po par ciu
kró la Zyg mun ta III Wa zy. W XIX w. bł. Do ro ta prze szka dza -
ła wła dzom pru skim. Do pie ro po II Woj nie Świa to wej oży wił
się kult Bło go sła wio nej w Pol sce i w Niem czech. 

W 1959 r. po wstał tam Do ro then bund (Zwią zek Do -
ro ty). Do ro ta by ła praw do po dob nie pier wo wzo rem Al do ny
w „Kon ra dzie Wal len ro dzie” Ada ma Mic kie wi cza. Zna na
jest rów nież obec ne mu pa pie żo wi Be ne dyk to wi XVI, któ ry
przed la ty wy gło sił o niej ka za nie. Sto li ca Apo stol ska za -
twier dzi ła jej kult w 1976 ro ku. 

Hu bert Bar tel wg opi su w „Księ dze Świę tych”

XIV-wieczne sanktuarium Doroty w Mątowach Wielkich

Cela w Kwidzynie, gdzie zmarła zamurowana błogosławiona Dorota.
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Przeżywając czas Wielkiego Postu i przygotowania
do Świąt Wielkiej Nocy, zatrzymajmy nasze myśli
i serce przy Chrystusie. Tylko w Nim i przy Nim, który
z miłości do nas ofiarował się na mękę, znajdziemy
ukojenie i pokój. Odnajdziemy też nadzieję, gdyż
po Wielkim Piątku zawsze przychodzi Światło Poranka
Wielkanocnego. 

Niech też słowa naszego Patrona- świętego Brata
Alberta, będą dla nas umocnieniem i motywacją
do dziękczynienia Panu Bogu za wszystko co nam daje:
„Choćbym wieki żył, a nie cierpiał, na nic by się to moje
życie ani mnie, ani Zgromadzeniu nie przydało.” 

* Święty Bracie Albercie, dziękuję Ci za szczęśliwy
powrót syna z pracy. Proszę o dalszą nad nim opiekę
i błogosławieństwo przy budowie domu. Polecam Ci
ciężko chorego Jana i Albina. Wstaw się za nimi
do Chrystusa, uproś im zdrowie, jeżeli taka jest wola
Boża. Proszę ciebie również o zdrowie dla naszego
pana Kościelnego.

* Kochany Bracie Albercie, wstaw się za moją
zwaśnioną rodziną – dziećmi i wyproś zgodę, miłość
i zrozumienie.

* Święty Bracie Albercie, proszę Ciebie, za moją córką,
aby wypełniła się wola Boża w jej życiu. Otaczaj opieką
naszych kapłanów, siostry zakonne, pana kościelnego
naszych organistów i panią Krysię, opiekującą się
naszym kioskiem. 

* Dzięki Ci, Boże Wszechmogący, za wszystko: pracę,
zdrowie, za Twą – Boże – Opatrzność i Miłosierdzie.
Módl się za nami, św. Bracie Albercie. Chwała Bogu
Wszechmogącemu, Synowi i Duchowi Świętemu, niech
będzie teraz i zawsze.

* Przez zasługi św. Brata Alberta, proszę Cię Panie
Boże o Dary Ducha Świętego i wyciszenie serca Liliany
w egzaminie z historii sztuki.

* Panie Boże, za wstawiennictwem św. Brata Alberta
polecam Ci Mariusza i proszę o błogosławieństwo
w życiu osobistym, o światło Ducha Świętego, aby żył
zgodnie z Ewangelią.

* Święty Bracie Albercie, dziękuję Tobie – nasz Ojcze
– za nasze rodziny, nasze wspólne życie, za obecność
z nami. Błogosław, wstawiaj się i módl się o wszystkie
potrzebne łaski, które są Bogu wiadome.

* Święty Bracie Albercie, proszę Cię o poprawienie
zdrowia dla Edwarda.

* Podziękowanie za zmiany, które nastąpiły w rodzinie.
Proszę o modlitwę za zdrowie dla całej rodziny.

* Ukochany święty Bracie Albercie, z pokorą proszę
o łaski i błogosławieństwo Boże, o uzdrowienie serca,
duszy i ciała dla mojej siostry Ewy w dniu urodzin.

* Święty Bracie Albercie, wspomóż mnie w walce
z nałogiem w całej naszej rodzinie. Proszę także
za wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

* Święty Bracie Albercie, proszę o pomoc
w wyciągnięciu Jacka z nałogu, żeby odzyskał
mieszkanie i swoją rodzinę, w której znów zapanuje
zgoda, wiara, nadzieja i miłość.

* Za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł.
Bronisława Markiewicza, polecam Panu Bogu naszą
ukochaną Ojczyznę i jej trudne sprawy. Proszę też
o pokój na świecie i jedność chrześcijan.

* Święty Bracie Albercie, proszę Cię, wstaw się do Pana
naszego Jezusa Chrystusa z prośbą o zdrowie dla
ciężko chorej Ani oraz o wsparcie i zrozumienie ze
strony męża, dzieci i całej rodziny.

* Święty Bracie Albercie, za Twoim wstawiennictwem,
proszę o poddanie się woli Bożej dla Grzegorza, który
jest po ciężkiej operacji nowotworowej.

„Boże, Ojcze Miłosierny, racz przyjąć nasze
dziękczynienie za powołanie i przykład św. Brata
Alberta.(…) Święty Bracie Albercie, patronie parafii na
gdańskim Przymorzu i naszych rodzin, powierzamy Ci
naszą codzienność i nas samych przeżywających
trzecie tysiąclecie” – (z „Aktu zawierzenia”). 

przygotowała siostra Aniela

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 

. . . 
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W nie dzie lę 22 mar ca w na szej pa ra fii go ści li kle ry cy Gdań -
skie go Se mi na rium Du chow ne go wraz z opie ku nem księ -
dzem dok to rem Ja nem Uchwa tem pod czas tzw. „Nie dzie li
Po wo łań”. Te go dnia w spo sób szcze gól ny mo dli li śmy się
o no we po wo ła nia ka płań skie i za kon ne.

Jan Pa weł II po wie dział pod czas piel grzym ki
do Pol ski: „Bę dzie cie mie li ta kich ka pła nów, ja kich so bie
wy mo dli cie”. W ten spo sób pa pież chciał pod kre ślić, jak
wiel ki wpływ na roz wój no wych po wo łań ka płań skich ma
mo dli twa. Kle ry cy, za kon ni cy i za kon ni ce nie bio rą się prze -
cież zni kąd. Miej scem po wsta nia i roz wo ju po wo ła nia jest
za zwy czaj ro dzi na. To w niej na po cząt ku ro dzą się my śli
kie ru ją ce nas do Bo ga. Po dob ną, tyl ko więk szą, jest ro dzi na
pa ra fial na gro ma dzą ca się wo kół Sto łu Eu cha ry stycz ne go. 

Nasz wspól ny udział we Mszy Świę tej i spo tka nia
w ra mach róż nych grup mo dli tew nych sprzy ja ją na ro dzi -
nom po wo ła nia. Jed nak że to nie czło wiek jest daw cą po wo -
ła nia, ale Pan Bóg. Po wo ła nie jest bo wiem „da rem i ta jem ni -
cą”, jak na pi sał Jan Pa weł II, jest pro po zy cją Bo ga skie ro wa -
ną do czło wie ka. Jed nak że tyl ko od czło wie ka za le ży, czy
od po wie na ten Głos, czy przyj mie ten Bo ży Dar, czy też Go
od rzu ci. 

Jak czy ta my w Pi śmie Świę tym (Mt 22,14) – „Wie -
lu jest po wo ła nych, lecz ma ło wy bra nych”. Ty mi sło wa mi
Chry stus zwra ca uwa gę na fakt, iż nie wszy scy od po wia da -
ją na głos po wo ła nia. Wła śnie dla te go tak waż na jest na sza
mo dli twa. Mo dli twa jest miej scem spo tka nia Bo ga i czło wie -
ka, za po mo cą któ rej od naj du je my ten Głos po wo ła nia. Na -
sza mo dli twa ma więc ogrom ne zna cze nie. Sam Chry stus
zwra ca się do lu dzi (Mt 9, 38) – „pro ście więc Pa na żni wa,
aby wy pra wił ro bot ni ków na swo je żni wo”. 

Na sza mo dli twa nie po win na jed nak ogra ni czać się
tyl ko i wy łącz nie do proś by o no we po wo ła nia. Po win ni śmy
pa mię tać i o tych, któ rzy już są ka pła na mi. Mo dli twa po ma -
ga im wy trwać w dro dze, na któ rą we zwał ich Pan Bóg. Jak
czy ta my w ewan ge lii (Łk 22, 31-32) – „Szy mo nie, Szy mo nie,
oto sza tan do ma gał się, że by was prze siać jak psze ni cę, ale
Ja pro si łem za to bą, że by nie usta ła two ja wia ra. Ty ze swej
stro ny utwier dzaj two ich bra ci.” Chry stus po ka zu je nam, iż
mo dli twa po ma ga chro nić tych, któ rzy są po wo ła ni
przed tym, co ich od da la od Bo ga. Dla te go też pa mię taj my
w na szych mo dli twach o ka pła nach, za kon ni cach i za kon ni -
kach, alum nach, no wi cju szach i no wi cjusz kach. 

Gru pa po wo ła nio wa Gdań skie go Se mi na rium Du -
chow ne go, któ ra po dró żu je do róż nych pa ra fii na szej ar chi -
die ce zji, uka zu je nam jesz cze je den aspekt mo dli twy – jej
funk cję jed no czą cą du cho wień stwo i wier nych. Po przez
udział w Eu cha ry stii a tak że ubo ga ce nie li tur gii śpie wem,
kle ry cy mo dlą się dzię ku jąc wspól nie za dar po wo ła nia. Mo -
dląc się za pa ra fian, dzię ku ją im za ich pa mięć. 

Po nad to w każ dą pierw szą so bo tę mie sią ca spra wo -
wa na jest Msza świę ta za wszyst kich tych, któ rzy ofia ro wu -
ją swo ją mo dli twę (rów nież w for mie cier pie nia), za wszyst -
kich, któ rzy ota cza ją przy jaź nią Gdań skie Se mi na rium Du -
chow ne.

W imie niu gru py po wo ła nio wej pra gnę ser decz nie po dzię -
ko wać ks. Pro bosz czo wi za za pro sze nie oraz go ści nę w pa -
ra fii oraz po dzię ko wać Wam, Dro dzy Pa ra fia nie, za po moc
ma te rial ną a przede wszyst kim du cho wą w for mie Wa szej
nie ustan nej mo dli twy za kle ry ków i wy kła dow ców na sze go
Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go

kl. Sta ni sław Pa mu ła 

Niedziela powo³añ
Z ŻYCIA  PARAFII
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Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...

OD PO WIEDŹ:

Świa to wy Dzień Cho re go1 ob cho dzo ny jest 11 lu te go
każ de go ro ku, w li tur gicz ne wspo mnie nie Mat ki Bo żej
z Lo ur des, po cząw szy od 11 lu te go 1993r.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

WY KAZ ŚWIA TO WYCH DNI CHO RE GO ORAZ WY -
PIS LUB OMÓ WIE NIE ORĘ DZIA JA NA PAW -
ŁA II NA TEN DZIEŃ

Informacje podane są w następującej kolejności:
nr Dnia Cho re go i data, następnie miej sce i da ta opu bli ko wa -
nia orę dzia oraz miej sce uro czy stych ob cho dów Świa to we go
Dnia Cho re go

I – 11 II 1993 
Wa ty kan 21 X 1992 r., Lo ur des – Fran cja.
II – 11 II 1994
Wa ty kan 8 XII 1993 r., Czę sto cho wa – Sank tu arium Mat ki
Bo żej Ja sno gór skiej.
III- 11.02.1995 
Wa ty kan 21 XII 1994 r., Afry ka – Wy brze że Ko ści Sło nio wej,

w Sank tu arium Ma ryi Kró lo wej Po ko ju w Ja mu su kro, sto li -
cy kra ju.
Mo nu men tal ną ba zy li kę kon se kro wał Jan Pa weł II
w dniu 10.09.1990 r.
IV -11.02.1996 
Wa ty kan 11 XI 1995 r., Mek syk – w Sank tu arium Mat ki Bo -
żej z Gu ada lu pe.
V – 11.02.1997
Wa ty kan 18 X 1996 r., Sank tu arium Mat ki Bo żej w Fa ti mie.
VI – 11 II 1998
Wa ty kan 29 VI 1997 r., Sank tu arium Świę te go Do mu
w Lo re to, po świę co ne Naj święt szej Ma ryi Pan nie – Wło chy.
VII – 11 II 1999
Wa ty kan 8 XII 1998 r., Sank tu arium Mat ki Bo żej Li bań skiej
w Ha ris sa – Li ban.
VIII – 11 II 2000
Ca stel Gan dol fo 6 VIII 1999 r., Rzym, plac św. Pio tra – Ju bi -
le usz Cho rych i Pra cow ni ków Służ by Zdro wia oraz Lo ur des
i Czę sto cho wa.
IX – 11 II 2001
Ca stel Gan dol fo 22 VIII 2000 r., Ka te dra w Syd ney, któ rej
pa tron ką jest Ma ry ja Pan na, Mat ka Ko ścio ła – Au stra lia.
X – 11 II 2002
Ca stel Gan dol fo, 6 VIII 2001 r., Sank tu arium Mat ki Bo żej
Uzdro wi ciel ki w Va ilan kan ny – In die po łu dnio we.
XI – 11 II 2003
Wa ty kan 2 II 2003 r., Wa szyng ton – USA, Ba zy li ka Nie po ka -
la ne go Po czę cia NMP2.
XII – 11 II 2004
Wa ty kan 1 XII 2003 r., Lo ur des – Fran cja. 
Z oka zji 150. rocz ni cy ogło sze nia do gma tu o Nie po kal nym
Po czę ciu NMP.
XIII – 11 II 2005
Wa ty kan 8 IX 2004 r., Jaun de – Ka me run – Afry ka,
Sank tu arium Ma ryi Kró lo wej Apo sto łów.

I – 11 II 1993. Wy pi sy z Orę dzia: 
• Dzień cho re go ma tak że po bu dzać do dzia ła nia
wszyst kich lu dzi do brej wo li.
• Wy da rze nia ostat nich mie się cy pod kre śla ją po trze -
bę mo dli twy bła gal nej o po moc z Wy so ka i są za ra zem przy -
po mnie niem obo wiąz ku pod ję cia no wych i pil nych dzieł po -
mo cy tym, któ rzy cier pią i nie mo gą cze kać.
• W świe tle śmier ci i zmar twych wsta nia Chry stu sa
cho ro ba nie ja wi się już ja ko wy da rze nie wy łącz nie ne ga tyw -
ne: jest po strze ga na ra czej ja ko do świad cze nie „Bo że go na -
wie dze nia”, da ne po to, „aże by wy zwa la ło mi łość, aże by ro -
dzi ło uczu cie mi ło ści bliź nie go, aże by ca łą ludz ką cy wi li za -
cję prze twa rza ło w cy wi li za cję mi ło ści” – (Sa lvi ci do lo ris,
n. 30.)
• Aby jed nak opie ka me dycz na mo gła stać się bar -
dziej ludz ka i do sto so wa na do po trzeb, nie zbęd na jest moż -
li wość od wo ła nia się do trans cen den tal nej wi zji czło wie ka,

23. Kiedy obchodzony jest 
Światowy Dzień Chorego, 

ustanowiony przez Jana Pawła II?

. . . 
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CZY WIESZ ŻE...
któ ra po zwa la do strzec w cho rym, ob ra zie i dziec ku Bo żym
war tość i świę tość ży cia. Każ dy czło wiek do świad cza cho ro -
by i bó lu: mi łość do cier pią cych jest zna kiem i mia rą po zio -
mu cy wi li za cji i roz wo ju na ro du.
• Dla was, pra cow ni cy służ by zdro wia, po wo ła ni
do wznio słe go, chwa leb ne go i przy kład ne go świa dec twa
spra wie dli wo ści i mi ło ści, Świa to wy Dzień Cho re go niech
bę dzie no wą za chę tą do wy trwa nia w wa szej trud nej służ -
bie,... do ofiar nej obro ny ży cia od po czę cia aż do na tu ral ne -
go koń ca.
• Ma ry ja, „Uzdro wie nie cho rych” i „Mat ka ży ją -
cych”, niech bę dzie na szym wspar ciem i na szą na dzie ją.

II – 11 II 1994. Wy pi sy z Orę dzia: 
• W Chry stu sie cho ry znaj du je si łę, aby prze ży wać
swój ból ja ko „zbaw cze cier pie nie”.
• Pra gnę skło nić was – cho rych, a tak że pra cow ni -
ków służ by zdro wia, do re flek sji nad „zbaw czym cier pie -
niem”, tzn. nad chrze ści jań skim sen sem cier pie nia, któ re
pod ją łem w li ście apo stol skim „Sa lvi fi ci do lo ris”.
• Nie jest praw dą, że każ de cier pie nie jest na stęp -
stwem wi ny i po sia da cha rak ter ka ry. „Tak bo wiem Bóg
umi ło wał świat, że Sy na swe go Jed no ro dzo ne go dał, aby
każ dy, kto w nie go wie rzy, nie za gi nął, ale miał ży cie wiecz -
ne”. Pan zwa lił na Nie go wi ny nas wszyst kich.
• Chry stus przy bli żył się do świa ta ludz kie go cier pie -
nia przez to, że sam to cier pie nie wziął na sie bie.
• Każ dy ból mo że stać się prze dłu że niem mi ste rium
od ku pie nia.
• Ma ry ja jest ży wą iko ną Ewan ge lii cier pie nia. Prze -
śledź cie w my śli wy da rze nia Jej ży cia... Zo sta ła za cho wa na
od grze chu, ale nie od cier pie nia.
• Le ka rze, ocza mi wia ry do strze ga jąc w cho rych
obec no ści Je zu sa cier pią ce go,... w wy ko ny wa ną pra cę wkła -
daj cie „ser ce”.
• Pra cow ni kom służ by zdro wia ży czę ła ski i po ko ju,
zba wie nia i zdro wia, sił w co dzien nym ży ciu, su mien nej pra -
cy i nie złom nej na dziei. Niech was ota cza Naj święt sza Dzie -
wi ca.

III – 11.02.1995. Wy pi sy z Orę dzia: 
• „Pa to lo gia” du cha jest nie mniej groź na od „pa to lo -
gii” fi zycz nej, oby dwie zaś wza jem nie na sie bie od dzia łu ją
• Zwią zek mię dzy cier pie niem a po ko jem jest bar dzo
głę bo ki: gdy nie ma po ko ju, sze rzy się wśród lu dzi cier pie -
nie, a śmierć umac nia swo je pa no wa nie.
• Słu cha ją cy otwar tym ser cem Ewan ge lii, mu szą nie -
ustan nie przy po mi nać so bie o obo wiąz ku prze ba cza nia i po -
jed na nia. Chrze ści ja nin, po wo ła ny do jed no ści z Chry stu -
sem i do te go, by cier pieć jak Chry stus, przez przy ję cie cier -
pie nia i zło że nie go w ofie rze uka zu je twór czą moc Krzy ża.
• Cier pie nie pro wa dzą ce do na wró ce nia i prze mia ny
ser ca czło wie ka, bę dą ce do peł nie niem we wła snym cie le
„bra ków” mę ki Chry stu sa, sta je się przy czy ną i źró dłem ra -
do ści, po nie waż ro dzi ży cie i po kój. Czło wiek wie rzą cy wie,
że łą cząc się z cier pie nia mi Chry stu sa sta je się bu dow ni -
czym po ko ju.
• „Przyjdź cie do Mnie wszy scy, któ rzy utru dze ni
i ob cią że ni je ste ście, a Ja was po krze pię”.

• Le ka rze, wszyst ko czyń cie z en tu zja zmem i w po -
sta wie ofiar nej służ by. Ma ry ja, Mat ka cier pią cych, niech
stoi u bo ku cho re go w go dzi nie pró by i niech wspie ra wy sił -
ki tych, któ rzy po świę ca ją ży cie służ bie cho rym.

IV – 11.02.1996. Wy pi sy z Orę dzia: 
• „Nie martw się tą cho ro bą, ani żad nym in nym nie -
szczę ściem, czyż nie je stem two ją Mat ką? Czyż nie znaj -
dziesz schro nie nia w mo im cier pie niu? Czyż nie je stem
two im zdro wiem?” Te sło wa wy po wie dzia ła Naj święt sza
Ma ry ja Pan na w grud niu 1531 r. u stóp wzgó rza Te pey ac,
dzi siaj na zy wa ne go Gu ada lu pe, do bied ne go In dia ni na Ju -
ana Die go z Cu au ti lan, któ ry pro sił o uzdro wie nie swo je go
krew ne go.
• Ko ściół da rzy mi ło ścią wszyst kich do tknię tych sła -
bo ścią ludz ką, co wię cej, w ubo gich i cier pią cych od naj du je
wi ze ru nek swe go ubo gie go i cier pią ce go Zba wi cie la.
• Cier pieć i opie ko wać się cier pią cy mi  – ten, kto
prze ży wa z wia rą te dwie sy tu acje, na wią zu je spe cy ficz ny
kon takt z cier pią cym Chry stu sem i zo sta je do pusz czo ny
do udzia łu w „naj szcze gól niej szej czą st ce nie skoń czo ne go
skar bu Od ku pie nia świa ta”.
• Dro dzy bra cia i sio stry prze ży wa ją cy czas pró by,
ofia ruj cie wiel ko dusz nie wa sze cier pie nie w ko mu nii z cier -
pią cym Chry stu sem i z Ma ry ją Je go naj słod szą Mat ką.
• I wy, pra cow ni cy służ by zdro wia – le ka rze, pie lę -
gniar ki... to wa rzy szy cie cho rym i ich ro dzi nom, sta ra jąc się
by ci, któ rzy są pod da ni pró bie, ni gdy nie czu li się ze pchnię -
ci na mar gi nes.
• Pro szę Ma ry ję, o ma cie rzyń skie wspar cie dla cier -
pią cych i dla tych, któ rzy z od da niem im słu żą.

V – 11.02.1997. Wy pi sy z Orę dzia: 
• Cie szę się, że wła śnie w Fa ti mie od bę dą się ofi cjal -
ne ob cho dy Dnia Cho re go, do któ re go przy wią zu ję szcze -
gól ną wa gę. Dzień ten sta nie się dla każ de go spo sob no ścią
do po now ne go wsłu cha nia się w orę dzie Ma ryi, któ re
„w swej za sad ni czej osno wie jest we zwa niem do na wró ce nia
i po ku ty, po dob nie jak w Ewan ge lii”. W Fa ti mie Ma ry ja po -
wtó rzy ła do kład nie sło wa wy po wie dzia ne przez Sy na na po -
cząt ku Je go dzia łal no ści pu blicz nej: „Czas się wy peł nił (...).
Na wra caj cie się i wierz cie w Ewan ge lię!” (Mk 1,15). Na glą -
ce we zwa nie Ma ryi do po ku ty nie jest ni czym in nym jak tyl -
ko prze ja wem Jej ma cie rzyń skiej tro ski o los ludz kiej ro dzi -
ny, po trze bu ją cej na wró ce nia i prze ba cze nia.
• „Przyjdź cie do Mnie wszy scy, któ rzy utru dze ni
i ob cią że ni je ste ście, a Ja was po krze pię” (Mt 11,28). To po -
krze pie nie moż na zna leźć wła śnie w Fa ti mie: cza sem jest to
po krze pie nie fi zycz ne, kie dy Bóg w swo jej opacz no ści
uzdra wia z cho ro by, kie dy du sza ludz ka prze nik nię ta we -
wnętrz nym świa tłem ła ski, znaj du je moc, aby przy jąć bo le -
sny cię żar cho ro by i prze kształ cić go – dzię ki zjed no cze niu
z Chry stu sem, cier pią cym Słu gą – w na rzę dzie od ku pie nia
i zba wie nia dla sie bie i dla bra ci.
• Świa to wy Dzień Cho re go jest za tem cen ną spo sob -
no ścią, aby raz jesz cze usły szeć i przy jąć we zwa nie Mat ki
Je zu sa, któ ra u stóp krzy ża sta ła się przy bra ną Mat ką ludz -
ko ści.
• Dro dzy bra cia i sio stry, cier pią cy na du szy i cie le!
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Nie ule gaj cie po ku sie prze ży wa nia cier pie nia wy łącz nie ja -
ko do świad cze nia ne ga tyw ne go, któ re ka że wam wręcz wąt -
pić w do broć Bo ga. W cier pią cym Chry stu sie każ dy cho ry
znaj du je sens swo ich bo le snych do świad czeń. Cier pie nie
i cho ro ba na le żą do kon dy cji czło wie ka – isto ty kru chej
i ogra ni czo nej, od po czę cia na zna czo nej przez grzech pier -
wo rod ny... Bez wąt pie nia cho ro ba i cier pie nie na dal są gra -
ni cą i pró bą dla ludz kie go umy słu.
• Mó wiąc o dniu Są du Osta tecz ne go, kie dy to „Syn
Czło wie czy przyj dzie w swej chwa le i wszy scy anio ło wie
z Nim” (Mt 25,31), Ewan ge lia wska zu je kry te ria, na pod sta -
wie któ rych zo sta nie wy da ny wy rok. Jak wia do mo, wszyst -
kie one są uję te w uro czy stej for mu le koń co wej: „Za praw dę,
po wia dam wam: wszyst ko co uczy ni cie jed ne mu z tych bra -
ci mo ich naj mniej szych, Mnie ście uczy ni li” (Mt25,40).
• Naj święt sza Ma ry ja Pan na, któ ra w Fa ti mie otar ła
tak wie le łez, niech po mo że wszyst kim prze kształ cić Świa -
to wy Dzień Cho re go w do nio sły mo ment „no wej ewan ge li -
za cji”. 

VI – 11 II 1998. Omó wie nie  Orę dzia.
Wy bór Lo re to traf nie na wią zu je do dłu giej tra dy cji mi ło ści

i tro ski Ko ścio ła o tych, któ rzy cier pią na cie le i du szy. Pa -
pież po wie dział: „Gdzie mo gli by cho rzy zna leźć lep sze przy -
ję cie, je śli nie w do mu Tej, któ rą wła śnie Li ta nia Lo re tań ska
przy zy wa ja ko «Uzdro wie nie cho rych» i «Po cie szy ciel ką
stra pio nych». Chry stus nie przy szedł, aby usu nąć na sze
cier pie nie, ale aby mieć w nich udział oraz aby nadać im
war tość zbaw czą. Zba wie nie, któ re go do ko nał, otwie ra ho -
ry zon ty na dziei wszyst kim lu dziom prze ży wa ją cym trud ny
czas cier pie nia“.
Pa pież we zwał spo łecz ność ko ściel ną i cy wil ną, by nio sły

po moc ro dzi nom dźwi ga ją cym cię żar cho ro by ko goś bli -
skie go. 
Ma ryi, Po cie szy ciel ce stra pio nych po wie rzył tych, któ rzy

cier pią na cie le i na du szy, a tak że pra cow ni ków służ by
zdro wia i wszyst kich, któ rzy z po świę ce niem opie ku ją się
cho ry mi.

VII – 11 II 1999. Omó wie nie Orę dzia.
Wy bór sank tu arium Mat ki Bo żej Li bań skiej w Ha ris sa,

wzno szą ce go się na wzgó rzu w Li ba nie ma wie lo ra kie
i głę bo kie zna cze nie. Li ban jest orę dziem wol no ści i wzo -
rem plu ra li zmu dla Wscho du i Za cho du. Nie opo dal znaj -
du je się zie mia gdzie le żą cia ła mę czen ni ków Ko smy i Da -
mia na, któ rzy wy ko ny wa li zwód le ka rza nie po bie ra jąc wy -
na gro dze nia.
Dzień Cho re go sta je się szcze gól nym prze ży ciem wię zi

z Oj cem, a za ra zem nie zbęd nym przy po mnie niem naj waż -
niej sze go przy ka za nia mi ło ści, z któ re go wszy scy zo sta nie -
my roz li cze ni. Dzień ten po wi nien roz bu dzić w nas szcze -
gól ną wraż li wość na po trze by mi ło sier dzia. Kon tem pla cja
ta jem ni cy oj co stwa Bo że go po win na stać się źró dłem na -
dziei dla cho rych oraz szko łą tro skli wej opie ki dla tych, któ -
rzy nio są im po moc.

VIII – 11 II 2000. Omó wie nie Orę dzia. 
Dzień ten ob cho dzo ny był w ro ku Wiel kie go Ju bi le uszu. 

U kre su dru gie go ty siąc le cia ery chrze ści jań skiej wpraw -

dzie Ko ściół patrzył z po dzi wem na po stę py, ja kie po czy ni ła
ludz kość w dzie dzi nie opie ki nad cier pią cy mi i ochro ny
zdro wia (nie za wod ne le kar stwa, no we tech ni ki lecz ni cze),
z dru giej stro ny sta ły się po wszech ne no we cho ro by jak
AIDS, nar ko ma nia, cho ro by wy wo ła ne przez za nie czysz cze -
nia miast i śro do wisk na tu ral nych. 
Pa pież za uwa ża i do ce nia ogrom ną rze szę lu dzi, któ rzy

w mil cze niu i po ko rze zło ży li wła sne ży cie w ofie rze cho rym
bra ciom, osią ga jąc w wie lu przy pad kach szczy ty he ro izmu.
Jed no cze śnie mó wi o nie rów no ściach spo łecz nych w do stę -
pie do służ by zdro wia, dys kry mi na cji w sfe rze pod sta wo -
wych praw czło wie ka, cho ro bach z ty tu łu nie do ży wie nia,
krwa wych woj nach, któ re sie ją śmierć i są przy czy ną wie lo -
ra kich cier pień fi zycz nych i psy chicz nych.
W ju bi le uszo wym ro ku ła ski, Pa pież we zwał ka pła nów, za -

kon ni ków i za kon ni ce, chrze ści jan i lu dzi do brej wo li, aby
od waż nie po dej mo wa li wy zwa nia, ja kie po ja wia ją się w świe -
cie cier pie nia i ochro ny zdro wia oraz po wie rzył ich Kró lo -
wej Po ko ju aby po mo gła im być krze wi cie la mi cy wi li za cji
mi ło ści.

IX – 11 II 2001. Omó wie nie Orę dzia.
Wy bór kon ty nen tu au stra lij skie go na miej sce świę to wa nia

te go do nio słe go wy da rze nia po zwa la do strzec jak ści sła jest
więź ko mu nii ko ściel nej: po ko nu je ona wszel kie od le gło ści
i sprzy ja kon tak tom mię dzy róż ny mi kul tu ra mi, użyź nio ny -
mi przez wy zwa la ją ce orę dzie zba wie nia. 
Te mat Dnia Cho re go brzmiał: „No wa ewan ge li za cja a god -

ność czło wie ka cier pią ce go”. 
Pa pież wy ra ża pra gnie nie aby ogrom ne moż li wo ści współ -
cze snej me dy cy ny rze czy wi ście słu ży ły czło wie ko wi i by ły
sto so wa ne w spo sób cał ko wi cie od po wia da ją cym god no ści
cho re go. Szpi ta le, za kła dy dla osób cho rych i star szych to
uprzy wi le jo wa ne śro do wi ska no wej ewan ge li za cji, któ re po -
win ny dą żyć do te go, aby wła śnie tam roz brzmie wa ło orę -
dzie Ewan ge lii nio są ce lu dziom na dzie ję. Ewan ge li za cja
w świe cie ochro ny zdro wia po win na stać się la bo ra to rium
cy wi li za cji mi ło ści. 
Chrze ści ja nie pra cu ją cy za wo do wo w służ bie zdro wia po -

win ni nie tyl ko za pew nić sku tecz ną wal kę z cho ro bą lecz za -
dbać rów nież o po trze by bio lo gicz ne, psy chicz ne, spo łecz -
ne i du cho we cho re go i je go oto cze nia.
Pa pież pod kre śla szcze gól ne za słu gi wszyst kich jed no stek

i or ga ni za cji, szcze gól nie zgro ma dzeń za kon nych, któ re
peł nią ofiar ną po słu gę w sek to rze służ by zdro wia za pi su jąc
wspa nia łe stro ny ewan ge licz ne go mi ło sier dzia.
Wszy scy cho rzy zo sta li za wie rze ni Ma ryi, któ rej po świę co -

na jest ka te dra w Syd nej, aby wszyst kie Jej dzie ci pod da ne
pró bie mo gły za znać Jej ma cie rzyń skiej opie ki i aby uczy ni -
ła z nich ży we iko ny swe go Sy na.

X – 11 II 2002. Omó wie nie Orę dzia.
Sank tu arium Mat ki Bo żej Uzdro wi ciel ki w Va ilan kan ny,

w któ rym ob cho dzo ny był X Świa to wy Dzień Cho re go, na -
zy wa ny jest „Lo ur des Wscho du”. Sank tu arium to jest miej -
scem spo tka nia człon ków róż nych wspól not re li gij nych
i przy kła dem har mo nii i dia lo gu mię dzy re li gia mi. Te ma -
tem roz wa żań na ten dzień by ło ha sło: „Iść śla da mi Je zu sa,
Bo skie go Uzdro wi cie la, któ ry przy szedł aby mie li ży cie

CZY WIESZ ŻE...
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i mie li je w ob fi to ści”. Ozna cza to, że na le ży opo wia dać się
jed no znacz nie za kul tu rą ży cia i z wszyst kich sił bro nić ży -
cia od po czę cia do na tu ral nej śmier ci. 

Pa pież uczy nas szu kać osta tecz ne go sen su cier pie nia
w mę ce, śmier ci i zmar twych wsta niu Chry stu sa. Na sze cier -
pie nie na bie ra zna cze nia i war to ści, gdy jest zjed no czo ne
z cier pie niem Je zu sa. Przez swo je cier pie nie na krzy żu
Chry stus zwy cię żył zło i nas też uzdol nił do po ko na nia te go
zła. Wszy scy zra nie ni na cie le i du szy oraz ci, któ rzy się ni -
mi opie ku ją zo sta li za wie rze ni Ma ryi, aby po ma ga ła im jed -
no czyć swo je cier pie nie z cier pie niem Jej Sy na w cza sie zbli -
ża nia się do zba wie nia w do mu Oj ca.

XI – 11 II 2003. Omó wie nie Orę dzia.
Pa pież w swo im orę dzi okre śla mię dzy in ny mi ro lę Ko ścio -

ła, ja ką po wi nien speł nić w dzie dzi nie służ by zdro wia. 
Ko ściół, roz po zna jąc obec ność Je zu sa w cier pią cym czło -

wie ku po wi nien za nieść mu do brą no wi nę Ewan ge lii oraz
oto czyć go praw dzi wą mi ło ścią, dać świa dec two bez in te re -
sow nej mi ło ści w nie zli czo nych sy tu acjach fi zycz ne go oraz
mo ral ne go cier pie nia we współ cze snym świe cie.
Kon fe ren cje Epi sko pa tu we wszyst kich kra jach po przez od -
po wied nie struk tu ry po win ny kie ro wać, roz wi jać i ko or dy -
no wać dusz pa ster ską opie kę nad cho ry mi i ich ro dzi na mi.
Każ dy chrze ści ja nin, zwłasz cza gdy sta je w ob li czu ludz -

kich tra ge dii, jest rów nież we zwa ny do da wa nia świa dec twa
o po cie sza ją cej praw dzie zmar twych wsta łe go Je zu sa, któ ry
przyj mu je na sie bie wszyst kie krzyw dy i cier pie nia ludz ko -
ści, w tym rów nież śmierć, i prze mie nia je w źró dło ła ski
i ży cia. Praw dę tę po win ni śmy gło sić wszyst kim lu dziom
na ca łym świe cie. 
Rów no cze śnie Oj ciec Świę ty jed no znacz nie pod kre śla, że

w żad nym wy pad ku nie moż na uspra wie dli wić za bi cia jed -
nej oso by ludz kiej, aby ura to wać in ną. Jed nak jak naj bar -
dziej wska za ne jest sto so wa nie w koń co wej fa zie ży cia te ra -
pii pa lia tyw nej i uni ka nie ten den cji do „le cze nia za wszel ką
ce nę“, ale ni gdy nie bę dzie do pusz czal ne za nie cha nie te ra -
pii bądź się ga nie po środ ki, któ re z sa mej swej na tu ry lub
we dle in ten cji dzia ła ją cej oso by ma ją spo wo do wać śmierć.
W koń co wej czę ści orę dzia Jan Pa weł II, czło wie ko wi zno -

szą ce mu cier pie nie fi zycz ne i du cho we ży czy, aby na uczył
się roz po zna wać i ra do śnie przyj mo wać Pa na Je zu sa, któ ry
wzy wa go do skła da nia świa dec twa Ewan ge lii cier pie nia po -
przez uf ną i peł ną mi ło ści kon tem pla cję ob li cza ukrzy żo wa -
ne go Chry stu sa oraz po przez zjed no cze nie swo ich cier pień
z Je go mę ką.

XII – 11 II 2004.  Wy pi sy z Orę dzia.
W Lo ur des Ma ry ja w tam tej szym dia lek cie po wie dzia ła

o so bie: „Je stem Nie po ka la ne Po czę cie“.
Je śli przez grzech pier wo rod ny na świe cie po ja wi ła się

śmierć, to przez za słu gi Je zu sa Chry stu sa Bóg za cho wał
Ma ry ję od wszel kiej zma zy grze chu i przy szło do nas zba -
wie nie i ży cie.
Bóg pra gnął ob da rzyć stwo rzo ne go przez sie bie czło wie ka

ży ciem w ob fi to ści, pod wa run kiem jed nak, że czło wiek
w spo sób wol ny od po wie na tę ini cja ty wę mi ło ścią. Od rzu -
ca jąc ten dar przez nie po słu szeń stwo, któ re do pro wa dzi ło
go do grze chu, czło wiek ze rwał ży cio daj ny dia log ze Stwór -
cą. Bo że mu „tak“, nio są ce mu peł nię ży cia, prze ciw sta wił

swo je „nie“, pły ną ce z py chy i prze ko na nia o wła snej sa mo -
wy star czal no ści, któ re nie sie śmierć.
Każ dy czło wiek jest po wo ła ny, aby w Chry stu sie w peł ni się
re ali zo wać, dą żąc do do sko na łej świę to ści.
Od dnia, kie dy ob ja wi ła się Ber nar det cie So ubi ro us, Ma ry -

ja „le czy“ w tym miej scu cier pie nie i cho ro by, przy wra ca jąc
licz nym swo im dzie ciom rów nież zdro wie cia ła. Jed nak że
cu da znacz nie bar dziej zdu mie wa ją ce spra wia w du szach
wie rzą cych, otwie ra jąc je na spo tka nie z Jej Sy nem Je zu -
sem, któ ry jest praw dzi wą od po wie dzią na naj głęb sze ocze -
ki wa nia ludz kie go ser ca.
Cier pie nie jest czę ścią do cze sne go do świad cze nia czło wie -

ka, któ ry mu si na uczyć się je ak cep to wać i prze zwy cię żać.
Jak że jed nak by ło by to moż li we, je śli nie mo cą Chry stu so -
we go krzy ża?
W śmier ci i zmar twych wsta niu Od ku pi cie la cier pie nie znaj -
du je swój naj głęb szy sens i zbaw czą war tość.
Przez zjed no czo ne z cier pie niem Chry stu sa, ludz kie cier -

pie nie sta je się środ kiem zba wie nia.
Zba wie nie moż na osią gnąć je dy nie przez ule głe pod po rząd -
ko wa nie się za my sło wi Oj ca, któ ry chciał od ku pić świat
przez śmierć i zmar twych wsta nie swe go Jed no ro dzo ne go
Sy na. Przez chrzest wie rzą cy zo sta je włą czo ny w ten zbaw -
czy za mysł i oczysz czo ny z grze chu pier wo rod ne go. Cho ro -
ba i śmierć, choć po zo sta ją czę ścią ziem skiej eg zy sten cji,
tra cą swą ne ga tyw ną wy mo wę. W świe tle wi ary śmierć cia -
ła po ko na na przez śmierć Chry stu sa, sta je się nie unik nio -
nym eta pem dro gi ku peł ni nie śmier tel ne go ży cia.

XIII – 11 II 2005.  Wy pi sy z Orę dzia:
• Ce lem Świa to we go Dnia Cho re go jest tak że po bu -
dze nie do re flek sji nad po ję ciem zdro wia, w swym naj peł -
niej szym zna cze niu wska zu ją cym rów nież na sy tu ację,
w któ rej czło wiek ży je w har mo nii z so bą sa mym oraz z ota -
cza ją cym go świa tem.
• Ci, któ rzy pod sy ca ją woj ny w Afry ce han dlu jąc bro -
nią, sta ją się współ win ni od ra ża ją cych zbrod ni prze ciw ludz -
ko ści.
• Je śli cho dzi o AIDS,... to trze ba „nie ustan nie uka zy -
wać wier nym, a zwłasz cza mło dzie ży, chrze ści jań skie mał -
żeń stwo i wier ność ja ko źró dło mi ło ści, ra do ści, szczę ścia
i po ko ju, a czy stość ja ko gwa ran cję bez pie czeń stwa“.
• Do rocz ne ob cho dy Świa to we go Dnia Cho re go da ją
wszyst kim moż li wość lep sze go zro zu mie nia zna cze nia
dusz pa ster stwa służ by zdro wia... wła śnie w cza sie cho ro by
pil niej sza ja wi się po trze ba udzie le nia wła ści wych od po wie -
dzi na osta tecz ne py ta nia do ty czą ce ży cia czło wie ka: py ta nia
o sens bó lu, cier pie nia i śmier ci, poj mo wa nej nie tyl ko ja ko
za gad ka, któ rą trud no roz wią zać ale ja ko ta jem ni ca, w któ -
rej Chry stus przyj mu je do sie bie na sze ży cie, otwie ra jąc je
na no we i osta tecz ne na ro dzi ny do ży cia, któ re już ni gdy nie
bę dzie mia ło kre su. 
• W Chry stu sie jest na dzie ja praw dzi we go i peł ne go
zdro wia. Zba wie nie, któ re On przy no si, jest praw dzi wą od -
po wie dzią na osta tecz ne py ta nia czło wie ka.
• Nie ma sprzecz no ści mię dzy zdro wiem ziem skim
i zba wie niem wiecz nym, sko ro Pan umarł za peł ne zba wie -
nie czło wie ka i wszyst kich lu dzi.
• W rze czy wi sto ści isto ta ludz ka nie pra gnie je dy nie
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do bre go sa mo po czu cia fi zycz ne go lub du cho we go, lecz
„zba wie nia“, któ re wy ra ża się w peł nej har mo nii z Bo giem,
z sa mym so bą oraz z ludz ko ścią. Do te go ce lu do cho dzi się
je dy nie przez ta jem ni cę mę ki, śmier ci i zmar twych wsta nia
Chry stu sa.

OBJAŚNIENIE:

1 Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana
Pawła II Listem do Kardynała Fiorenzo Angeliniego,
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
zdrowia, datowanym w Watykanie dn. 13 maja 1992r.
"Dzień ten ma być dla wszystkich wierzących owocnym czasem

modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra
Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem , by
rozpoznawali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa,
który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał
dzieła zbawienia ludzkości” - pisze Jan Paweł II w ww. Liście.

2 Z tej oka zji wy gło szo ne tam kon fe ren cje i to wa rzy szą ce im
dys ku sje kon cen tro wa ły się wo kół ta kich te ma tów jak: 
„Tro ska o zdro wie w Ame ry ce – apel o spra wie dli wość”,
„Glo ba li za cja a ka to lic ka służ ba zdro wia w Ame ry ce – apel
o spra wie dli wość; Pro ble my bio ety ki i ka to lic ka służ ba zdro -
wia”.

opra co wał An drzej Wit kow ski

. . . 

Ból milczenia

Gdzie słowo 
przestaje być Słowem
a wszystkie słowa
Słowa cieniem,
tam prawda
przestaje być Prawdą
a prawda człowiecza
bolesnym milczeniem
milczeniem...

Teresa Fidera
16.02.2009 r. 

Sępólno Krajeńskie
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Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

PRA GNĘ
No wen nę do Mi ło sier dzia Bo że go na pi sa ła s. Fau sty na
pod dyk tan do – jak mó wi ła – sa me go Pa na Je zu sa, któ ry po -
le cił od ma wiać ją przede wszyst kim od Wiel kie go Piąt ku
do Nie dzie li Prze wod niej – Świę ta Mi ło sier dzia Bo że go. 
Pra gnę – mó wił do niej Pan Je zus – abyś przez te dzie więć
dni spro wa dza ła du sze do zdro ju mo je go mi ło sier dzia,
by za czerp nę ły si ły, ochło dy i wszel kiej ła ski, ja kiej po -
trze bu ją na tru dy ży cia, a szcze gól nie w śmier ci go dzi -
nie. W każ dym dniu przy pro wa dzisz do ser ca me go
od mien ną gru pę dusz i za nu rzysz je w tym mo rzu mi -
ło sier dzia mo je go. A ja te wszyst kie du sze wpro wa dzę
w dom Oj ca Mo je go. Czy nić to bę dziesz w tym ży ciu
i przy szłym. I nie od mó wię żad nej du szy ni cze go, któ -
rą wpro wa dzisz do źró dła mi ło sier dzia mo je go. W każ -
dym dniu pro sić bę dziesz Oj ca mo je go przez gorz ką
mę kę mo ją o ła ski dla tych dusz (Dz. 1209). 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II (...) po sta no wił, aby II Nie dzie la
Wiel ka noc na by ła po świę co na roz pa mię ty wa niu ze szcze -
gól ną po boż no ścią da rów ła ski Bo żej i nadał jej mia no Nie -
dzie li Mi ło sier dzia Bo że go (Kon gre ga cja ds. Kul tu Bo że go
i Dys cy pli ny Sa kra men tów, de kret Mi se ri cors et mi se ra -
tor, 5 V 2000 r.). 

Aże by wier ni prze ży wa li to świę to z głę bo ką po boż -
no ścią, Oj ciec Świę ty roz po rzą dził, że we wspo mnia ną nie -
dzie lę bę dzie moż na do stą pić od pu stu zu peł ne go. Udzie la
się go na zwy kłych wa run kach (spo wiedź sa kra men tal na,
ko mu nia eu cha ry stycz na, mo dli twa w in ten cjach pa pie -
skich) wier ne mu, któ ry w II Nie dzie lę Wiel ka noc ną, czy li

Mi ło sier dzia Bo że go, w ja kim kol wiek ko ście le lub ka pli cy,
z ser cem cał ko wi cie wol nym od wszel kie go przy wią za nia
do ja kie go kol wiek grze chu, choć by po wsze dnie go, weź mie
udział w po boż nych prak ty kach speł nia nych ku czci Bo że -
go Mi ło sier dzia al bo przy naj mniej od mó wi przed Naj święt -
szym Sa kra men tem Eu cha ry stii, wy sta wio nym pu blicz nie
lub ukry tym w ta ber na ku lum, mo dli twę „Oj cze nasz” i Cre -
do, do da jąc po boż ne we zwa nie do Pa na Je zu sa Mi ło sier ne -
go (np. „Je zu Mi ło sier ny, ufam To bie...”). 

Udzie la się od pu stu cząst ko we go wier ne mu, któ ry
– przy naj mniej z ser cem skru szo nym – skie ru je do Pa na Je -
zu sa Mi ło sier ne go jed no z praw nie za twier dzo nych po boż -
nych we zwań. Wszy scy, któ rzy z uza sad nio nej przy czy ny
nie mo gą opu ścić do mów lub wy ko nu ją pil nie po trzeb ne za -
da nia dla do bra spo łecz no ści, mo gą uzy skać od pust zu peł -
ny w Nie dzie lę Mi ło sier dzia Bo że go, je śli wy rze ka jąc się
cał ko wi cie ja kie go kol wiek grze chu, jak to zo sta ło po wie -
dzia ne po wy żej, i z za mia rem speł nie nia – gdy tyl ko bę dzie
to moż li we – trzech zwy kłych wa run ków, od mó wią
przed świę tym wi ze run kiem na sze go Pa na Je zu sa Mi ło sier -
ne go mo dli twę „Oj cze nasz” i Cre do, do da jąc po boż ne we -
zwa nie do Pa na Je zu sa Mi ło sier ne go (np. „Je zu Mi ło sier ny,
ufam To bie”). 
Gdy by na wet to nie by ło moż li we, te go sa me go dnia bę dą
mo gli uzy skać od pust zu peł ny ci, któ rzy du cho wo zjed no -
czą się z wier ny mi, speł nia ją cy mi w zwy czaj ny spo sób prze -
pi sa ne prak ty ki w ce lu otrzy ma nia od pu stu, i ofia ru ją Mi ło -
sier ne mu Bo gu mo dli twę a wraz z nią cier pie nia spo wo do -
wa ne cho ro bą i tru dy swo je go ży cia, po dej mu jąc za ra zem
po sta no wie nie, że speł nią oni trzy prze pi sa ne wa run ki uzy -
ska nia od pu stu zu peł ne go, gdy tyl ko bę dzie to moż li we.

Ni niej szy de kret ma moc wie czy stą. Bez wzglę -
du na ja kie kol wiek prze ciw ne roz po rzą dze nia. 

Rzym, w uro czy stość Świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła, w sie dzi bie
Pe ni ten cja rii Apo stol skiej (Try bu nał Po ku ty – naj wyż szy sąd ko ściel -
ny roz pa tru ją cy spra wy su mie nia), 29 czerw ca 2002 r.

AKT ZA WIE RZE NIA ŚWIA TA AKT ZA WIE RZE NIA ŚWIA TA 
BO ŻE MU MI ŁO SIER DZIUBO ŻE MU MI ŁO SIER DZIU

Bo że, Oj cze mi ło sier ny, któ ry ob ja wi łeś swo ją mi łość 
w Two im Sy nu Je zu sie Chry stu sie, i wy la łeś ją na nas 
w Du chu Świę tym, Po cie szy cie lu, To bie za wie rza my 

dziś lo sy świa ta i każ de go czło wie ka.
Po chyl się nad na mi grzesz ny mi, ulecz na szą 

sła bość, prze zwy cięż wszel kie zło, po zwól wszyst kim
miesz ka ńcom zie mi do świad czyć Two je go mi ło sier dzia, 

aby w To bie, trój je dy ny Bo że, za wsze od naj dy wa li 
źró dło na dziei. 

Oj cze przed wiecz ny, dla bo le snej mę ki i zmar twych -
wsta nia Twe go Sy na, miej mi ło sier dzie dla nas 

i ca łe go świa ta! Amen.

Jan Paweł II, 17 sierpnia 2002 r.
Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Ła giew ni kach
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Proboszcz zawsze znajdzie dla nas czas
Z ŻYCIA PARAFII

Wy wiad z pa nem Ana sta zym Jan kiem i Fer dy -
nan dem Ossow skim, na szy mi pa ra fial ny mi „zło -
ty mi rącz ka mi”.
– Czy mo gli by Pa no wie, na po cząt ku na szej roz mo wy,
po wie dzieć od kiedy po ma ga ją Pa no wie w pra cach
przy budowie na szego ko ście ła?
– Pra cu je my tu od po cząt ku po wsta nia pa ra fii. 
– Co Pa nów skło ni ło do tej pra cy?
– Je ste śmy prze cież pa ra fia na mi (pa no wie uśmie cha ją się).
– Jak wy glą da ło wów czas, na sa mym po cząt ku, po -
wsta wa nie pa ra fii?
– Na po cząt ku ze bra ła się ma ła grup ka osób, któ ra po ma ga -
ła pro bosz czo wi. Za czę li śmy pra cę już za pierw sze go pro -
bosz cza, ks. Eu ge niu sza Stel ma cha. Pierw sza ple ba nia to
był ta ki ba ra ko wóz. Po tem po wsta ła ka pli ca. By ło to w tym
sa mym cza sie, co przy ję cie ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto -
chow skiej. Ka pli ca sta nę ła w prze cią gu 4-5 ty go dni. My śmy
wszy scy pra co wa li. Nie by ło le ni stwa! (pa no wie śmie ją się).
Przy ka pli cy, na sa mym po cząt ku, znaj do wa ły się miesz ka -
nia dla księ ży. Na stęp nie, z bie giem cza su, po wsta ły sal ki
ka te che tycz ne. Za oł ta rzem był sklep mię sny. Jak rą ba li
mię so, to sły chać by ło w ko ście le i sal kach ka te che tycz -
nych, gdzie uczy ły się dzie ci. By ło tam kil ka skle pów, nie
tyl ko mię sny, ale rów nież spo żyw czy i pa pier ni czy. Po tem
na pla cu po wsta ła me ta lo wa wia ta, mo że pa mię ta cie? No
i po wo li, po wo li… po wsta wa ły fun da men ty… jed no cze śnie
pod ple ba nię i pod klasz to rek. Pra cę za czy na li śmy po po łu -
dnia mi, po go dzi nach pra cy. 
– Wie my, że Pa no wie pra cu ją w warsz ta cie pa ra fial -
nym. Ja kie pra ce tam Pa no wie wy ko nu ją? 
– Wszyst kie pra ce zwią za ne z po trze ba mi ko ścio ła tzn. ślu -
sar skie, spa wal ni cze i sto lar skie. Co po trze ba.
– A czy ist nie je po dział obo wiąz ków? 
– Każ dy ma obo wiąz ki zgod nie ze swo im za wo dem. Oczy wi -
ście pra cę wy ko nu je my ra zem z ko le ga mi, któ rzy przy cho -
dzą do po mo cy. (Pan Ana sta zy: wy ko nu je pra ce sto lar skie,
a pan Fred: ślu sar skie – przyp. red.)
– Ro zu mie my, że ist nie je gru pa osób, któ ra po ma ga
w pra cach. Czy gru pa ta spo ty ka się co dzien nie? 
– Te raz moż na li czyć tak na oko ło 10 sta le pra cu ją cych
osób. Cza sem, gdy są więk sze pra ce, przy cho dzi rów nież
służ ba „Sem per Fi de lis” do po mo cy. To oni zaj mu ją się de -
ko ra cją ko ścio ła, sprzą ta niem. My przy go to wu je my tę de -
ko ra cję, czy li róż ne go ro dza ju plan sze i wszyst kie in ne po -
trzeb ne ele men ty. Współ pra cu je my rów nież z sio strą za -
kon ną. Sio stra przy cho dzi do nas i mó wi, cze go po trze bu je
a my to przy go to wu je my, np. że trze ba me ble prze sta wić.
Jak klasz to rek był w bu do wie, czy li w sta nie su ro wym, to 
my śmy go wy kań cza li. To już by ło za no we go pro bosz cza,

ks. Grze go rza. Do pra co wa li śmy wszyst ko, aż do od da nia
do użyt ko wa nia. 
– Czy by wa, że do tej sta łej gru py osób do łą cza ktoś
no wy?
– To z re gu ły ta sa ma grup ka, cza sem ktoś in ny przyj dzie,
ko go jesz cze nie by ło.

– Ma my in for ma cje, że skle pik pa ra fial ny ma być zbu -
rzo ny. Po mo gą Pa no wie w zbu do wa niu no we go?
– Tak. Wspól nie z ko le ga mi zro bi my drew nia ny do mek.
Zresz tą jesz cze nie wia do mo, co po sta no wi ksiądz pro -
boszcz. Czy ma my to wy ko nać my, czy ktoś in ny, czy mo że
go to wy przy wio zą. Ale skle pik na pew no po wsta nie.
– Co jesz cze Pa no wie wy ko na li?
– Oł ta rze na Bo że Cia ło by ły wy ko na ne przez nas. Są one
skła da ne, w czę ściach. Przed Bo żym Cia łem służ ba „Sem -
per Fi de lis” je roz wo zi i roz sta wia w wy zna czo nych miej -
scach. Wy ko nu je my rów nież kon struk cje pod żłó bek oraz
do gro bu Pań skie go. Zbu do wa li śmy rów nież „bud kę” dla
or ga ni sty. Po ma ga li śmy też przy oświe tle niu na sze go ko -
ścio ła, a Fred (p. Fer dy nand Ossow ski – przyp. red.) zbu do -
wał da szek nad ga ra żem. 
– Czy li, je że li trze ba coś zro bić, to pro boszcz ma te le -
fon do Pa nów?
– Tak jest. 
– A co po wie dzie li by Pa no wie o współ pra cy z księ -
dzem pro bosz czem?
– To za le ży, jak się pro boszcz spra wu je (śmie ją się). By ło by
bar dzo do brze, gdy by współ pra co wa ło nam się w przy szło -
ści tak, jak pra cu je się te raz. My śmy by li tu od po cząt ku.
Jak przy szedł no wy pro boszcz, to my też zo sta li śmy, wszy -
scy zo sta li. Pro boszcz ni ko go nie zmie nił. Zo sta wił wszyst -
kich tych sa mych. Za zwy czaj no wy pro boszcz wszyst kich
zmie nia, a nasz wszyst kich zo sta wił. Kto był przed tem, to
i da lej pra cu je, da lej przy cho dzi. Nic się nie zmie ni ło, nikt
nie zo stał zwol nio ny. Na sze ko rze nie tak da le ko się ga ją… 
– A jak re agu ją ro dzi ny na Pa nów po słu gę?
– Nie ma z tym pro ble mu. Każ dy ma swo je po wo ła nie, jak
to się mó wi. Nie któ rzy zo sta ją księż mi, in ni po ma ga ją im.
– A jak wy glą da Pa nów czas wol ny? Co wte dy lu bią
Pa no wie ro bić?
– Lu bi my jeź dzić na ro we rze. 
– Ra zem Pa no wie jeż dżą?
– Nie, my nie mo że my ra zem jeź dzić. Jak by śmy ra zem jeź -
dzi li, to by śmy pod pa dli (śmie ją się). Co ro ku bie rze my
udział we wspól nej piel grzym ce ro we ro wej, któ rą pro -
boszcz or ga ni zu je dla pa ra fian. Oprócz jaz dy na ro we rze,
wy bie ra my się tak że na wy pa dy do la su, na grzy by.
– A czy ma ją Pa no wie ja kieś ma rze nie? Chcie li by Pa -
no wie coś zwie dzić, gdzieś po je chać?
– My jeź dzi my, za wsze i do przo du (śmie ją się). Za ko pa ne
za li czo ne, Czę sto cho wa, Wil no też. 
– Czy jest coś jesz cze, czym chcie li by Pa no wie po dzie -
lić się z pa ra fia na mi?
– Na koń cu chcie li by śmy pod kre ślić, że współ pra ca z pro -
bosz czem ukła da się po myśl nie. Chcie li by śmy, że by tak da -
lej by ło. Pro boszcz z pra cow ni ka mi za wsze ka wę pi je, za -
wsze znaj dzie dla nas czas. 
– Ślicz nie dzię ku je my za roz mo wę.

roz ma wia ły: An na Kwie cień i Mag da Cza piew ska

Zdję cia roz mów ców za miesz czo ne są na stro nie 
nr 20 bie żą ce go nu me ru „Gło su Bra ta”.
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Kiermasze œwi¹teczne
Z ŻYCIA PARAFII

Szko ła Pod sta wo wa nr 80

„Kier masz Pod Anio łem” – 7 grud nia 2008r.

Ad went to ra do sny czas przy go to wa nia na świę ta
Bo że go Na ro dze nia. W na szej szko le tra dy cyj nie sta ra my
się pod kre ślić tę nie po wta rzal ną at mos fe rę. Szkol ne Ko ło
„Ca ri tas” po sta no wi ło – jak co ro ku – zwró cić uwa gę na po -
moc po trze bu ją cym i w tym kie run ku skie ro wać swe dzia ła -
nia. Po wsta ło du żo pięk nych i nie po wta rzal nych prac, któ re
zo sta ły prze zna czo ne na sprze daż pod czas świą tecz ne go
kier ma szu. Nie dzie la 7 grud nia 2008 r. oka za ła się desz czo -
wym dniem. Mi mo ta kiej au ry roz sta wi ły śmy sto isko kier -
ma szo we i pro wa dzi ły śmy kier masz od go dzi ny dzie wią tej
do trzy na stej. Spo tka ły śmy się z wiel kim wspar ciem za in te -
re so wa niem ze stro ny pa ra fian. Od po cząt ku ufa ły śmy, że
i tym ra zem wszyst ko do brze się skoń czy, bo wier ni z pa ra -
fii św. Bra ta Al ber ta god nie na śla du ją swo je go pa tro na. I nie
po my li ły śmy się. Ze bra ły śmy ty siąc sto trzy dzie ści dzie -
więć zło tych. Z tych fun du szy, bę dzie my mo gły wes przeć
naj uboż sze dzie ci z na szej szko ły a tak że zor ga ni zo wać wi -
gi lię dla star szych i sa mot nych. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim oso bom,
któ re wspar ły na szą ak cję cha ry ta tyw ną. 

Wy ra zy szcze gól nej wdzięcz no ści kie ru je my do księ dza
pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka, do sióstr za kon nych
i pań: Alek san dry Mil ler, Mar ty Mi chał ko oraz pa ni Kry si
z kio sku pa ra fial ne go. Dzię ku je my rów nież po dzię ko wa nie
do tych wszyst kich osób do brej wo li, któ re po ma ga ły w re -
ali za cji na sze go przed się wzię cia. Nie mo że my za po mnieć
o tych, któ rzy bez po śred nio włą czy li się do ak cji, czy li
o uczniach (szcze gól nie z kla sy VI a) i pra cow ni kach na szej
szko ły. 

Dzię ku je my! 

Klub cha ry ta tyw ny przy Szko le Pod sta wo wej nr 80 
w Gdań sku w skła dzie: Bar ba ra Ol bryś, Lu cy na Cy bu la,

Agniesz ka Ka miń ska, Mar ta Fra nasz czuk –Trusz kow ska.

Gimnazjum nr 21

„Na ratunek dzieciom w Kongo” – 21 grudnia 2008 r.

W nie dzie lę 21 grud nia 2008 r. ucznio wie ze Szkol -
ne go Ko ła „Ca ri tas” z Gim na zjum nr 21, dzię ki życz li wo ści
księ dza pro bosz cza z pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta, zor ga ni -
zo wa li kier masz, z któ re go do chód prze zna czo ny zo stał dla
dzie ci miesz ka ją cych w De mo kra tycz nej Re pu bli ce Kon ga.
Ak cję UNI CEF moż na by ło wes przeć ku pu jąc ozdo by i kart -
ki świą tecz ne, anioł ki lub de wo cjo na lia. 

Kier masz był od po wie dzią na kam pa nię spo łecz ną,
któ rą w li sto pa dzie roz po czął UNI CEF. Jej ce lem by ło zwró -
ce nie uwa gi na tra ge dię miesz kań ców Kon ga i po zy ska nie
fun du szy na pro gram ra to wa nia ży cia no wo rod ków i ma -
łych dzie ci w tym kra ju. UNI CEF in for mo wał, że w Kon gu
co mi nu tę jed no dziec ko umie ra z po wo du gło du i cho rób,
któ rym współ cze sna me dy cy na od daw na umie za po bie gać.
Dzię ki ofiar no ści wier nych ze bra li śmy 1262,08 zł a za tem
sfi nan so wa li śmy za kup po nad 2500 szcze pio nek prze ciw
od rze!!! 

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji
z całego serca dziękujemy! 

Opiekun SK „Caritas” - Agnieszka Banasiak 

Kiermasz na rzecz dzieci w Kongo
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z wiekiem   

moja miłość dzisiaj przychodzi do ciebie
zmęczona półtora etatem
napisanym wierszem o tobie
troską o dobrą przyszłość dzieci

moja miłość z wiekiem dojrzewa
coraz mniej cielesna 
szuka w tobie uśmiechu Boga 
tego zachwytu naszego życia

wiem o miłości coraz więcej
a wciąż mi jeszcze daleko 
do doskonałości anioła stróża
przyjaciela zawsze w potrzebie 

moja miłość ciągle w biegu
bardzo śpieszy się kochać
aby ślad po sobie zostawić
w tobie i dzięki tobie 

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

“sTWORZENIE”

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI

jeśli nic z tego co dane 

jeśli nic z tego co dane
nie jest już wstanie przekonać
że Pan stwórca miłości
jest zawsze miłością ukrzyżowaną
to trudy nasze daremne 
czasami jeszcze cierpienie 
może tego dokonać

tyle w nas wiary w opatrzność doczesną
ile miłości ku najmniejszym z najmniejszych

początek  

jutro jest w nas
zapisane marzeniem w rzeczy największe

rozłożone na lata
uczą cierpliwie spoglądać na siebie

dużo nie znaczy najwięcej

poezja nie może zbawić 
choć bywa początkiem drogi

otwarte drzwi nie muszą prowadzić do celu

wrzeciono czasu   

dwoje równa się jedno gdy chcą tego oboje 

gdy zanika z życia cień pierwocin
wrzeciono czasu się cofa
do punktu wyjścia 

czasami trzeba upaść aby z dołu zobaczyć niebo 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
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1) ciernisty krzew o cierpkich 

owocach.

2) składa się z kilku parafii.

3) dzieła sztuki o nieprzemija-

jącej wartości.

4) jeden z sakramentów św.

5) dziesięcioro przykazań.

6) przysposobienie, usynowienie.

7) strój duchownych katolickich.

Do podanej figury należy wpisać pionowo 12 wyrazów. Litery w zaznaczo-

nym rzędzie utworzą rozwiązanie.         

rebus                                   logogryf nr 1
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Roz wią za nie lo go gry fu al bo re bu su z nr 39. Gło -
su Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii, w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru. Za na de sła ne
pra wi dło we roz wią za nie wy lo su je my na gro dę.
Ży czy my po wo dze nia!

Rozwiązanie krzyżówki nr 21

Hasło: DOMINIKANIE

Poziomo: Amazonka, błotniak, fakoszer,
Ozyrys, Amtkel, triera, okorek, nadawa, zaciąg,
barwinek, rabarbar, albatros.
Poziomo: Asfalt, askari, obszar, abrakadabra,
Korolow, indygo, badyle, mangaba, Riazań,
Elifaz, Karwia, Rainer, krakus.

Rozwiązanie rebusu nr 21:
PADA  DESZCZ

Pra wi dło we roz wią za nia na de sła ły:

p. Inge Czarniak,
p. Elżbieta Wiącek

Serdecznie gra tu lu je my!

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW „ŚW. PAWEŁ“
80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40, tel. 5541834

Od au to ra (cd): Aby nie być go ło słow -
nym po da ję rów nież przy kła dy kwa dra -
tów: 6 x 6 oraz 7 x 7, 8 x 8.
Za in te re so wa nych czy tel ni ków za chę -
cam do sa mo dziel ne go uło że nia kwa dra -
tu ma gicz ne go 4 x 4 (wy ra zy czte ro li te -
ro we) – w na gro dę wy dru ku je my ta kie
osią gnię cie na ła mach „GB”, chęt nie też
uj rzy my kwa dra ty am bit niej sze (o więk -
szej ilo ści li ter). Wa ru nek: wła sne, sa mo -
dziel ne). (c.d.n.)

ROZRYWKA

S I A T K A

I N F A N T

A F O N I A

T A N D E M

K N I E J A

A T A M A N

S I L I K A T

I S A D O R A

L A M I N A T

I D I O T K A

K O N T U A R

A R A K A W A

T A T A R A K

S A S A Y A M A

A M A R A S I T

S A L A M I N A

A R A K A N I N

Y A M A N A K A

A S I N A R O S

M I N I K O W O

A T A N A S O N

8) podróż, udanie się dokądś 

w jakimś celu.

9) żona duchownego prawosła-

wnego.

10) duchowny uczący religii, 

katecheta.

11) wygłaszana w czasie nabo-  

żeństwa.

12) świeca adwentowa

Opracował:  BARYT.
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50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Anna i Kazimierz Wiśniewscy
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Ś.p. Bogdan Niedźwiecki, lat 63, zm. 14.12.2008 r. 
Ś.p. Urszula Mularczyk, lat 56, zm. 19.12.2008 r. 

Ś.p. Zdzisław Sylwester Płonka, lat 75, zm. 21.12.2008 r. 
Ś.p. Leszek Marian Karaś, lat 81, zm. 23.12.2008 r. 

Ś.p. Stanisław Kobus, lat 70, zm. 23.12.2008 r. 
Ś.p. Bożena Kuster, lat 63, zm. 27.12.2008 r. 

Ś.p. Antoni Kuper, lat 67, zm. 1.01.2009 r. 
Ś.p. Jan Wiśniewski, lat 90, zm. 10.01.2009 r. 
Ś.p. Robert Molenda, lat 37, zm. 13.01.2009 r. 

Ś.p. Stanisław Filipczak, lat 78, zm. 13.01.2009 r.
Ś.p. Jadwiga Bojko, lat 88, zm. 15.01.2009 r. 

Ś.p. Aleksander Zalewski, lat 74, zm. 19.01.2009 r. 
Ś.p. Ludwik Kwieciński, lat 67, zm. 20.01.2009 r. 
Ś.p. Magdalena Krysta, lat 70, zm. 21.01.2009 r. 

Ś.p. Tadeusz Zieniewicz, lat 60, zm. 24.01.2009 r. 
Ś.p. Kazimierz Wegner, lat 79, zm. 25.01.2009 r.

Ś.p. Jan Smoszna, lat 77, zm. 28.01.2009 r. 
Ś.p. Danuta Teresa Pytel, lat 63, zm. 31.01.2009 r. 

Ś.p. Roman Jan Kiszka, lat 82, zm. 2.02.2009 r. 
Ś.p. Jan Szafrański, lat 91, zm. 2.02.2009 r. 
Ś.p. Klara Płotka, lat 93, zm. 4.02.2009 r. 

Ś.p. Antoni Paweł Jankowski, lat 88, zm. 8.02.2009 r. 
Ś.p. Henryk Suchocki, lat 74, zm. 12.02.2009 r. 

Ś.p. Halina Balcerska-Wosiek, lat 86, zm. 12.02.2009 r. 
Ś.p. Juta Mitre-Tarnowska, lat 73, zm. 12.02.2009 r. 

Ś.p. Janusz Malenga, lat 64, zm. 14.02.2009 r.
Ś.p. Krystyna Agnieszka Urlicka, lat 73, zm. 19.02.2009 r. 

Ś.p. Jadwiga Block, lat 91, zm. 22.02.2009 r. 
Ś.p. Ignaca Wasilewska, lat 91, zm. 25.02.2009 r. 

Ś.p. Leon Roman Potrykus, lat 46, zm. 26.02.2009 r. 
Ś.p. Janina Frączek, lat 73, zm. 27.02.2009 r. 

Ś.p. Władysław Remlinger, lat 80, zm. 1.03.2009 r. 
Ś.p. Edward Piwoński, lat 69, zm. 1.03.2009 r. 

Ś.p. Krzysztof Wiesław Ćwikowski, lat 51, zm. 2.03.2009 r. 
Ś.p. Irena Helena Smentek, lat 78, zm. 3.03.2009 r. 

Ś.p. Henryk Jatkowski, lat 63, zm. 08.03.2009 r. 
Ś.p. Jan Trupinda, lat 67, zm. 9.03.2009 r. 

Ś.p. Albin Formella, lat 72, zm. 12.03.2009 r. 
Ś.p. Melania Maksimowicz, lat 75, zm. 15.03.2009 r. 

Ś.p. Zofia Narloch, lat 77, zm. 15.03.2009 r. 
Ś.p. Janina Pilarczyk, lat 85, zm. 17.03.2009 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Dariusz Jakoniuk i Małgorzata Irena Nowak
27.12.2008 r. 

Paulina Anna Śwital 25.12.2008 r. 
Zofia Piepiora 25.12.2008 r. 
Aleksandra Brylowska 25.12.2008 r. 
Kornelia Sylwia Ciechańska 25.12.2008 r. 
Patrycja Sobieraj 25.12.2008 r. 
Nikola Jakoniuk 27.12.2008 r.
Fabian Krzysztof Witkowski 27.12.2008 r. 
Indiana Aurora Witkowska 27.12.2008 r. 
Martyna Laura Dąbrowska 11.01.2009 r. 
Albert Jakub Szczołko 18.01.2009 r. 
Sebastian Marcin Majewski 25.01.2009 r. 
Olaf Hubert Luzar 25.01.2009 r. 
Filip Tawczyński 25.01.2009 r. 
Aleksander Miłczak 25.01.2009 r. 
Zuzanna Brzezińska 15.02.2009 r. 
Maurycy Stanisław Kurasik 22.02.2009 r.
Monika Elżbieta Szczepańska 22.02.2009 r.
Weronika Alicja Mrozińska 22.02.2009 r. 
Laila Tyrkiel 1.03.2009 r. 
Alex Tadeusz Przegenda 15.03.2009 r. 
Nikodem Tryba 22.03.2009 r. 
Wiktoria Magdalena Człapińska 22.03.2009 r. 
Agata Richter 22.03.2009 r. 
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PRACE BUDOWLANE 

Budowa dróg na wewnętrznym placu przy zakrystii

Modele gipsowe odlewanych elementów dekoracyjnych do ołtarza, ambony i chrzcielnicy


