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S³owo od Ksiêdza Proboszcza
Dro dzy Pa ra fia nie! 

Ostat nio wy czy ta łem myśl jed ne go ze współ cze snych
pi sa rzy fran cu skich: „Dra mat na szych cza sów – to nie si ła
lu dzi złych, ale sła bość lu dzi do brych”. Dla cze go zło jest
dziś bar dziej wi docz ne niż do bro?... Mo że dla te go, że za ma -
ło o nim mó wi my... 

Ko lej ny nu mer „Gło su Bra ta” uka zu je, jak wie lu jest
wo kół nas lu dzi po mna ża ją cych do bre owo ce. Do świad cze -
nia dzie ci, mło dzie ży, do ro słych, o któ rych opo wia da ją we
wspo mnie niach z wa ka cji, piel grzy mek i róż nych wy praw,
świad czą, iż wie le moż na dziś zro bić dla in nych i to bez in te -
re sow nie. Za an ga żo wa nie pa ra fian w pra ce przy ko ście le
bu dzi po dziw i za chwyt wśród tych, któ rzy nas od wie dza ją.
Trze ba więc o tym mó wić i wska zy wać źró dła tej si ły i tych
po staw. 

Za koń czył się Rok Eu cha ry stii ogło szo ny przez Ja na
Paw ła II. Wie lu na szych pa ra fian na wie dza ło ko ściół
w czwart ko we wie czo ry, aby trwać na mo dli twie z Chry stu -
sem, obec nym w Naj święt szym Sa kra men cie. Z te go wy ci -
sze nia i sku pie nia ro dzi ły się za pew ne do bre owo ce, któ -
rych każ dy z nas po trze bu je. Chce my da lej trwać przed
Chry stu sem i kon ty nu ować czwart ko we ad o ra cje. Niech
sta no wią one owoc Ro ku Eu cha ry stii. 

Przed na mi czas je sien nych za my śleń. Za chę cam, aby
w oso bi stej re flek sji od po wie dzieć so bie na py ta nie: Czy
Chry stus mo że być ze mnie za do wo lo ny? Czy przy no szę
owo ce, po któ rych in ni mo gą od na leźć dro gę do Je zu sa? 

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

NOWI KSIÊ¯A

PODZIÊKOWANIE DLA SIOSTRY BARBARY

Ksiądz Piotr Sa sin
Uro dził się 28 sierp nia 1978 r. w Gdań sku. Po cho dzi z pa ra fii pw.

św. Ka zi mie rza na Za spie. Dnia 14 czerw ca 2002 r. przy jął z rąk ks. ar -
cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go Świę ce nia Dia ko na tu, zaś 21
czerw ca 2003 r. w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku Świę ce nia Pre zbi -
te ra tu. Pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fii pw. Chry stu sa Od ku pi cie la
w Gdań sku Ża bian ce oraz w pa ra fii pw. Św. Bar ba ry w Gdań sku.
W tym cza sie peł nił obo wiąz ki ka te che ty w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 7 oraz w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 1. W na szej pa ra fii Ks.
Piotr spra wu je du cho wą opie kę nad Wspól no tą Św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła, po ma ga w przy go to wa niu dzie ci do I Ko mu nii Świe tej oraz mło dzie -
ży do Bierz mo wa nia. Słu ży po mo cą w róż nych po trze bach dusz pa ster -
skich. In te re su je się kom pu te ra mi i lu bi dłu gie spa ce ry. 

Ksiądz Dia kon Ju lian Grzen ko wicz 
Uro dził się 13.09.1980 ro ku. Po cho dzi z pa -

ra fii św. Le ona Wiel kie go w Wej he ro wie. W na -
szej wspól no cie od by wa prak ty kę dusz pa ster -
ską. Opie ku je się kan dy da ta mi na mi ni stran tów,
pro wa dzi ka te che zę dla przed szko la ków oraz
przy go to wa nie do Sa kra men tu Chrztu świę te -
go. Zdo by wa wie dzę ka te che tycz ną pro wa dząc
lek cje re li gii w Gim na zjum nr 21. Bar dzo lu bi
grać w ho ke ja, wę dro wać po gó rach i czy tać
książ ki. 

Pra cę w na szej pa ra fii za koń czy ła S. Bar ba ra Ro bak, któ ra zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko Mat ki Ge ne ral nej Zgro ma -
dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej. Sio strze Bar ba rze dzię ku je my za pra cę w na szej pa ra fii (ża łu je my, że tak krót ko) i ży czy -
my wie le si ły i mo cy Bo żej w kie ro wa niu ca łym Zgro ma dze niem. 
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Wakacje w S³owackim Raju
WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Na sło wac ką zie mię za wę dro wa łem dru gi raz, pierw -
szym ra zem by łem w sło necz nym Smo kow cu. Ten dru gi raz
za pra gną łem po je chać, gdyż usły sza łem od księ dza Ja nu sza
Maj kow skie go ty le wspa nia łych opo wie ści o ma low ni czych
miej scach w Słowackim Ra ju. Po sta no wi łem, że to miej sce
trze ba zo ba czyć. Raj ski wy po czy nek za fun do wa li mi moi ko -
cha ni ro dzi ce za wzo ro we osią gnię cia w na uce i kon kur -
sach. Tak za czę ła się mo ja wy ma rzo na przy go da. 

Dzie się cio dnio wy wa ka cyj ny, sło necz ny czas przy jem -
nie spę dzi łem w do bo ro wej gru pie ró wie śni ków. Ks. Ja nusz
i ks. Ire ne usz z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta zor ga ni zo wa li wy -
jazd do miej sco wo ści Hra bu si ce. Wspa nia ła przy go da roz -
po czę ła się już pierw sze go dnia. Opie ku no wie grup za pro -
po no wa li nam wspi nacz kę le śnym wą wo zem. Wspi na li śmy
się po wbi tych w ska łę me ta lo wych rur kach i drew nia nych
dra bin kach. 

Ta ka wspi nacz ka z prze szko da mi da ła nam w „kość”.
No gi tro chę bo la ły i zmę cze nie do ku cza ło. War to by ło
jednak się po tru dzić, aby zo ba czyć prze pięk ne, ma low ni cze
pa smo wa pien nych wzgórz, po cię tych licz ny mi stru mie nia -
mi i rze ka mi. 

Usły sza łem grzmot spa da ją cej wo dy z wy so kie go wo -
do spa du i wsłu chiwałem się w gło sy roz śpie wa nych pta -
ków, po dzi wia jąc pięk ne kwia ty. 

O zmę cze niu i bó lu nóg szyb ko za po mnia łem, gdy
swo je aku mu la to ry na ła do wa łem mo cząc się do wo li w źró -
dle wód ter micz nych, któ re za wie ra ły du żą ilość pier wiast -
ków słu żą cych do po pra wy mo jej kon dy cji. 

O ra ny, a jak bar dzo sma ko wa ło mi je dzon ko, pal ce li -
zać. Za sy pia łem cza ro dziej sko, „myk” i już od je cha łem
w kra inę snów. Od ra na, gdy do pi sy wa ła po go da, szli śmy
zwie dzać za byt ko we miej sco wo ści. Po czu łem strach, gdy
zwie dza li śmy śre dnio wiecz ne miej sce tor tur. Nie chciał−
bym żyć w tam tych cza sach i do świad czyć na so bie bó lu za -
da wa ne go przez te na rzę dzia. Od wie dzi li śmy miasto Le vo -
čę, stolicę pół noc no− wscho dnich te re nów Sło wa cji. Miej sco -
wość ta zna na jest z naj więk sze go na świe cie oł ta rza, któ ry
z in ny mi go tyc ki mi i re ne san so wy mi oł ta rza mi znaj du je się
w ko ście le pw. św. Ja ku ba. Na stęp ne go dnia zwie dzi li śmy
prze pięk ne Sank tu arium Ma ryj ne na Ma riań skiej Gó rze
ponad Le vo čą, wi dok był pięk ny. 

Dla mnie jesz cze jed nym pięk nym prze ży ciem wa ka -
cyj nym by ło słu że nie do Mszy świę tej w pięk nym ro mań -
sko −go tyc kim ko ście le pw. św. Waw rzyń ca. 

Przy jem nie spę dzane dni wa ka cyj ne w Słowackim
Raju mi nę ły za szyb ko. Szko da, że za bra kło nam dni, aby
zwie dzić lo do we ja ski nie. 

Ka rol Go dlew ski 
Szko ła Pod sta wo wa nr 79

W ruinach zamku na Słowacji

Atrakcje Słowackiego Raju



GŁOS BRATA NR 4(23)2005 5

Nagranie Ewangelii wg œw. Marka
NOWA EWANGELIZACJA

Jak po wsta ło na gra nie na CD Ewan ge lii wg św. Mar ka
i jak po wsta ją na gra nia po zo sta łych ksiąg No we go Te sta -
men tu? 

Po mysł na gra nia Ewan ge lii w opar ciu o tekst w tłu ma -
cze niu Ro ma na Brand sta et te ra zro dził się w gło wie Bog da -
na Pasz ko. Moż na by ło oczy wi ście na grać ja kie kol wiek tłu -
ma cze nie, przyj mu jąc za cel sa mo roz po wszech nie nie Do -
brej No wi ny na CD, ale chcie li śmy też, że by był to tekst zu -
peł nie no wy, od kry wa ją cy dla słu cha cza na no wo sło wa Pa -
na Je zu sa. Ta kie jest wła śnie tłu ma cze nie Ro ma na Brand -
sta et te ra. Chcie li śmy rów nież uciec od nie po trzeb ne go pa -
to su w prze ka zie i Ewan ge lia Mar ka nada wa ła się do te go
do sko na le na sam po czą tek przed się wzię cia. 

Na gra li śmy więc Ewan ge lię Mar ka ta ką, ja ką by ła od
po cząt ku – ja ko sło wo kie ro wa ne do re al ne go słu cha cza,
sło wo ży we, bę dą ce wy ra zem emo cji ze spo tka nia z praw -
dzi wym Chrystusem, Jezusem z Nazaretu. 

Je rzy Kisz kis, ak tor Te atru Wy brze że, wspa nia le od -
two rzył rze czy wi stość spo tka nia ży wych świad ków z pierw -
szy mi słu cha cza mi i od bior ca mi Sło wa. Niech za re cen zję
po słu ży tekst e−m aila na pi sa ny przez Kar me li tan kę, na de -
sła ny z sa me go Be tle jem, gdzie rów nież tra fi ła „na sza”
Ewan ge lia: 

„ (...) po pro stu po do ba mi się spo sób czy ta nia. Bez ak -
tor skiej prze sa dy i na wet wię cej. Praw dzi wie się zdu mie -
wam ro dza jem na masz cze nia po łą czo ne go z pro sto tą (...).”

W za sa dzie wszyst ko to czy ło się w tych na gra niach,
jak by by ło za pla no wa ne, ale kie dy te raz pa trzy my z per -
spek ty wy cza su, to do cho dzi my do wnio sku, że sa mi nie by -
li by śmy w sta nie te go tak uło żyć – spo tkać lu dzi, któ rych
spo tka li śmy i uzy skać ich zgo dy na współ pra cę. A co naj -
waż niej sze – od dać te go „na masz cze nia”
gło szo ne go Sło wa. Każ da se sja na gra nio wa
by ła wy mo dlo na. Nasz opie kun du cho wy –
ks. Jan Jan kow ski, od pra wiał każ de go dnia
na grań Mszę świę tą w ka pli cy ko ścio ła pw.
św. Ja na w Gdań sku, w któ rej wszy scy
uczest ni czy li śmy. My, na gry wa ją cy, i czy ta -
ją cy ak to rzy. Tak zre ali zo wa li śmy do tej po -
ry na gra nia Ewan ge lii św. Mar ka, św. Łu ka -
sza i Dzie je Apo stol skie. Co cie ka we – gdy
któ re goś dnia z ja kichś wzglę dów nie uda ło
nam się uczest ni czyć we Mszy  św. – dzień
oka zywał się bez pro duk tyw ny. 

Po Mszy św. je cha li śmy do na sze go
stu dia na grań. Krót ka mo dli twa i za bie ra my
się za na gra nia. Ks. Jan, Bog dan i ja sie dzie -
li śmy przed tek stem Ewan ge lii, a z dru giej
stro ny szy by ak tor. Naj cie kaw sze, że już
w trak cie na grań od kry wa li śmy cie ka we
rze czy. Zna ne frag men ty tek stu  ja wi ły nam
się ja ko zu peł nie no we i za ska ku ją ce. Oto je -

den przy kład, któ ry mnie oso bi ście po ru szył. Na gle zro zu -
mia łem przy po wieść o bo ga czu i bied nym. Pa mię ta my – bo -
gacz cier pi mę ki, a bied ny le ży na ło nie Abra ha ma. Bo gacz
pro si Abra ha ma, aby po słał do je go bli skich z ostrze że niem
ko goś ze zmar łych, bę dąc prze ko na nym, że wte dy je go ro -
dzi na zmie ni swo je ży cie. I tu Brand sta et ter prze tłu ma czył
– „choć by i Zmar twych wsta ły do nich po szedł, nie uwie rzą”.
Do tej po ry by li śmy wszy scy przy zwy cza je ni do tłu ma cze nia
– „choć by i kto z umar łych”. To jed no sło wo – Zmar twych -
wsta ły – po zwo li ło mi zro zu mieć to, co na pi sał ks. Jan, że
„Je zus jest Ewan ge lią”. Je zus mó wił o sa mym so bie. I o kon -
dy cji ludz kiej na tu ry. 

Tak więc moc no za uwa żal ne jest ogrom ne zna cze nie
słów uży tych w tym prze kła dzie Ewan ge lii. Brand sta et ter
nie po zwa la nam za po mnieć, czym jest Sło wo i ja kie nie sie
tre ści. Ta kim do dat ko wym przy kła dem mo że być sło wo
„Zba wio ny”, któ re u Brand sta et te ra brzmi... „Oca lo ny”. 

Naj pięk niej szy frag ment, któ rym za chwy cił się Bog -
dan, to opis Mę ki Pań skiej. Ob raz przej mu ją cy. Pa mię taj -
my, że słu cha się tej Ewan ge lii ja ko spi sa nych słów świad ka
wy da rzeń – ja ko re la cji sa me go św. Pio tra. 

Pla nu jąc lub też pró bu jąc pla no wać na gra nia Ewan ge -
lii, spo tka li śmy się z ludź mi, któ rych nie spo dzie wa li by śmy
się spo tkać, a któ rzy z wiel ką ra do ścią przy ję li za pro sze nie
do na grań. W paź dzier ni ku i w li sto pa dzie te go ro ku swo je -
go ta len tu uży czą rów nież Gu staw Ho lo ubek, Je rzy Ze lnik
i Krzysz tof Kol ber ger. Na grań do ko nał już Ja ro sław Ty rań -
ski i je go ma te riał cze ka na wy da nie. 

Woj ciech We so łow ski

Jerzy Kiszkis, aktor Teatru Wybrzeże, czyta Ewangelię.



GŁOS BRATA NR 4(23)2005                                                          6

Dwa dni z histori¹ w ¯ukowie
WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Jesz cze kil ka dni wa ka cyj ne go wy -
po czyn ku na zie mi żu kow skiej, na któ rej
ser decz nie nas i sio strę Ber nar dę przy -
wi tał ks. Ra fał Zie mann, pan Ire ne usz
i kle ryk Ja cek. 

Dwa dni, 13−14.07.2005 r., wspól nie
spę dzo ne w Żu ko wie w to wa rzy stwie ró -
wie śni ków na dłu go po zo sta ną w mo jej
pa mię ci, gdyż by ły bardzo do brze zor ga -
ni zo wa ne. W pierw szym dniu po by tu
w Żu ko wie pan Irek z kle ry kiem Jac -
kiem zor ga ni zo wa li dzie ciom pod opieką
sio stry Ber nar dy wy ciecz kę po le sie – re -
zer wa cie przy ro dy. Celem na stęp nej wę -
drów ki by ło zwie dza nie wytworu tech ni -
ki XX wie ku – za byt ko wej elek trow ni
wod nej w Rud kach, po ło żo nej u wy lo tu
ja ru Ra du ni. Do wie dzie li śmy się od kle -
ry ka Jac ka, że elek trow nia by ła na pę dza -
na ko ła mi wod ny mi i do dziś peł ni funk -
cję lo kal nej elek trow ni. Opo wia dał nam
cie ka we hi sto rie z okre su II woj ny świa -
to wej i le gen dy zwią za ne z da nym miej scem. Ca łą gru pę
roz śpie wał. Ze śpie wem wró ci li śmy na kwa te rę, aby się
umyć i w re stau ra cji zjeść pysz ny obiad.  

O go dzi nie 18 uczest ni czy li śmy we Mszy świę tej, a po
Mszy pro boszcz pa ra fii pw. Wnie bo wzię cia NMP ser decz -
nie nas przy wi tał i po bło go sła wił ze zwa la jąc na zwie dza nie
ko ścio ła. Pan Irek, świet ny ga wę dziarz, bar dzo szcze gó ło -
wo i cie ka wie opo wia dał nam o sio strach nor ber tan kach,
któ re do Żu ko wa przy je cha ły ze Strzel na w latach 1212−1214
i otrzy ma ły przy wi lej fun da cyj ny na klasz tor od księ cia
Mści wo ja I. Świę to pe łk Wiel ki w 1224 r. po twier dził fun da -
cję dla klasz to ru. Sio stry nor ber tan ki pro wa dzi ły też szko łę
dla có rek ksią żę cych, szla chec kich i bo ga tych kup ców
gdań skich na te re nie klasz to ru. Pru so wie pod ko niec ro ku
1224 na pa dli na klasz tor, okra dli go i zbu rzy li. Za mor do wa -
li sio strę prze ło żo ną Mi ro sła wę i dzie więć sióstr za kon nych,
któ re sta wia ły opór. Mę czeń ska śmierć sióstr nor ber ta nek
jest utrwa lo na na ob ra zie, któ ry wi si w ko ście le. Ksią żę
Świę to pe łk po mógł w od bu do wie klasz to ru. W ro ku 1379
roz bu do wa no go i na stę pu je kon se kra cja ko ścio ła. 

Bo gac two ko ścio ła przy klasz tor ne go przy cią gnę ło Hu -
sy tów, któ rzy go splą dro wa li i znisz czy li w 1433 r. Ko ściół
i klasz tor od bu do wa no po kil ku na stu la tach i roz bu do wa no
w sty lu go tyc kim. Wnę trze ko ścio ła pod we zwa niem
Wniebowzięcia NMP wy po sa żo no w ob ra zy i rzeź by oko ło
1600 r. Pan Irek szcze gó ło wo za po znał nas z prze pięk nym
bo ga to zło co nym oł ta rzem głów nym, któ ry wy ko na no
w pra cow ni Her ma na Ha na.  

Mnie za uro czył tryp tyk an twerp ski z po cząt ku XVI
wieku i nie zli czo ne bo gac two rzeź bio nych fi gu rek w nim.
Do wie dzia łem się, że tryp tyk an twerp ski sio stry nor ber tan -
ki ku pi ły od kor sa rzy. Od tam tych lat swo im pięk nem bu dzi
ludz ki po dziw. 

Dzie ła, ja kie oglą da łem, i hi sto rię ich po wsta nia nie
spo sób opi sać, to trze ba zo ba czyć. Po dzi wia łem prze pięk ne
or na ty z 1800 r. z ha ftem ka szub skim, na czy nia do wo dy

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

Ołtarz główny w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

i wi na, wa fel ni ce do wy pie ku komunikantów, za byt ko we
lich ta rze, kie li chy, któ re znaj du ją się w mu zeum pa ra fial -
nym, po któ rym opro wa dzał nas pan Irek. Do wie dzia -
łem się też, że kunszt ha fto wa nia, le gen dy i opo wie ści
z ży cia klasz to ru opi sa ła w kro ni ce ostat nia sio stra za -
kon na Agniesz ka Bo ja now ska, któ ra zmar ła w 1862 r.
w wie ku 81 lat. 

To by ło hi sto rycz ne prze ży cie, któ re za koń czy li śmy
śpie wem i kon kur sa mi przy ogni sku, pa ła szu jąc kieł ba ski
w po sia dło ści pa na Ire ne usza. 

Dru gi dzień 14.07.2005 r. roz po czę li śmy o go dzi nie
7 uczest nic twem we Mszy świę tej w ko ście le pod we zwa -
niem św. Ja na Chrzci cie la. Do wie dzia łem się, że w tym ko -
ście le chrzczo no po gan i jest on naj star szym ko ścio łem na
Po mo rzu Gdań skim z ba ro ko wym oł ta rzem głów nym, ob ra -
za mi i rzeź ba mi. 

Po Mszy św. i po śnia da niu po ma sze ro wa li śmy zwie -
dzać pie kar nię. Bar dzo sym pa tycz ny kie row nik pie kar ni,
pan Bo gu sław Ga liń ski, za po znał nas z pra cą pie ka rzy i wy -
pie kiem chle ba. Ugo ścił nas pysz ny mi pącz ka mi i chle bem.
Ze śpie wem po szli śmy zwie dzać Młyn Dol ny, po ło żo ny nad
Słu pi ną. Pan, któ ry peł nił funk cję mły na rza, opo wie dział
nam cie ka wą hi sto rię o bar dzo za rad nych i go spo dar nych
sio strach nor ber tan kach, któ re od 1600 do 1894 roku na
rze ce Słu pi nie uru cho mi ły pa pier nię. W póź niej szych la tach
po wstał młyn, cu d tech ni ki tam tych lat. Wy ko rzy sty wa no
ener gię wod ną do na pę du kół z ze spo łem tur bi ny. Obec nie
wy po sa żo ny jest we współ cze sne ma szy ny o na pę dzie elek -
trycz nym i słu ży
tu tej szej lud no -
ści. Młyn Dol ny
ob ję ty zo stał
ochro ną kon ser -
wa tor ską i wpi sa -
ny w 1988 r. do
re je stru za byt -
ków. Po dzi wia -
łem i do ty ka łem
200−300− let nie dę -
by i bu ki, któ re
ro sną w po bli żu
mły na i są ob ję te
ochro ną. 

W po wrot -
nej dro dze do na -
szych kwa ter ks.
Ra fał cie ka wie
opo wiadał nam
o trud nej i mo zol -
nej pra cy licz nej
gru py lu dzi, aby -
śmy uzmy sło wi li
so bie, że krom kę
chle ba na sze go
p o  w s z e  d n i e  g o

mu si my sza no wać, gdy do sta nie my ją do zje dze nia. I tak po
cie ka wym zwie dza niu za byt ków, od po czę li śmy i po szli śmy
po dzię ko wać ks. pro bosz czo wi, że go ścił nas w swo jej pa ra -
fii pod we zwa niem Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan -
ny w Żu ko wie. Po dzię ko wa li śmy ks. Ra fa ło wi, pa nu Ire ne -
uszo wi i kle ry ko wi Jac ko wi, że po świę ci li swój czas dla nas,
aby śmy mogli zo ba czy ć pięk ną cząst kę na szej pol skiej hi -
sto rii w Żu ko wie. 

Po po wro cie z Żu ko wa, uzmy sło wi łem so bie, że ERM,
któ ry pro wa dzi sio stra Ber nar da w pa ra fii pw. św. Bra ta Al -
ber ta, to nie tyl ko dro go wskaz do Mi ło ści Eu cha ry stii i Mi -
ło ści do Mat ki Bo ga, lecz też wskazuje, jak mi ło wać i sza no -
wać ró wie śni ków, do ro słych i Oj czy znę. Po przez ob co wa nie
ze sztu ką zro zu mia łem, że Pol ska trwa od wie ków po dzień
dzi siej szy w sło wie pi sa nym, w pie śniach, le gen dach, bu -
dow nic twie, rzeź bach, ma lar stwie, haf cie i pięk nej na szej
przy ro dzie. Nikt nie miał i nie ma i nie bę dzie miał pra wa
znisz czyć na szej pol skiej kul tu ry, któ ra nas, mło dych,
kształ tu je ucząc mi ło ści do na szej zie mi oj czy stej. 

Wi dząc to pięk no w dzie łach sztu ki, prze ka za ne przez
na szych prapraoj ców i wsłu chu jąc się w tak cie ka we tre ści
hi sto rycz ne, prze ka za ne przez ga wę dzia rzy z Żu ko wa, bar -
dzo po ko cha łem bo ga tą hi sto rię Pol ski, sięgającą od le głych
cza sów. 

Dzię ku je Ka rol Go dlew ski.
Szko ła Pod sta wo wa nr 79

Tryp tyk an twerp ski z po cząt ku XVI wieku 
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Wspomnienia z pielgrzymki  
SANKTUARIA WE FRANCJI

Zro bi ło nam się bar dzo przy kro, gdy Ks. Ire ne usz
od wo łał or ga ni zo wa ną piel grzym kę do sank tu ariów Fran cji
i Altöting ze wzglę du na ma łe za in te re so wa nie ze stro ny pa -
ra fian. Bar dzo daw no za czę li śmy my śleć o uczest nic twie
w ta kiej piel grzym ce, a tu ta ka wia do mość. Jed nak przy sło -
wie mó wi, że je śli się cze goś bar dzo pra gnie, to te pra gnie -
nia się speł nia ją. Tak by ło z na mi. W in ter ne cie zna leź li śmy
ofer tę biu ra piel grzym ko we go „Ore mus” na piel grzym kę
o tej sa mej tra sie, co ofe ro wa na przez Ks. Ire ne usza. Sko -
rzy sta li śmy z tej ofer ty i 15 lip ca z Za spy wy ru szy li śmy w
tra sę. Kie row cy są nam zna ni z piel grzy mek organizo wa -
nych przez na szą pa ra fię. Opie ku nem jest ks. Edward, pro -
boszcz z Żu ław ki. W au to ka rze jest dość luź no, gdyż rów -
nież nie ze bra no kom ple tu uczest ni ków. Tro chę oba wia my
się upa łów, lecz cel wę drów ki był waż niej szy od prze wi dy -
wa nych trud no ści. Po le ci li śmy sie bie Bo gu i Mat ce Naj -
święt szej i z mo dli twą i śpie wem na ustach ru szy li śmy
w dro gę. Pod czas po sto ju w Köln do łą czy ła do nas gru pa
6 piel grzy mów z Nie miec. By ła oka zja po mo dlić się w ko -
loń skiej ka te drze i ją obej rzeć. 

Do Pa ry ża do tar li śmy przed pla no wa nym cza sem, już
oko ło go dzi ny 14. Mie li śmy więc czas na tro chę do dat ko we -
go zwie dza nia. Za trzy ma li śmy się przy Łu ku Trium fal nym
i po mi mo 32° C „wdra pa li śmy” się na szczyt, aby z wy so ko -
ści 50 m po dzi wiać pa no ra mę Pa ry ża. Dłu go nie mo gli śmy
tam być, gdyż słoń ce pie kło nie mi ło sier nie. Po spa ce ro wa li -
śmy jesz cze Po la mi Eli zej ski mi. Ko la cja, za kwa te ro wa nie
w ho te lu pod Pa ry żem i noc leg. Nie dzie la. Po śnia da niu je -
dzie my do Pa ry ża. W umó wio nym miej scu za bie ra my prze -
wod ni ka, i aby wię cej zo ba czyć, zwie dza my mia sto z okien
au to ka ru. Ksiądz Edward nie zdra dził nam wcze śniej ta jem -
ni cy, gdzie bę dzie my na Mszy św., więc oko ło go dzi ny 14
za trzy ma li śmy się, aby pójść na nie dziel ną Eu cha ry stię.

Wstą pi li śmy naj -
pierw do ko ścio -
ła pw. św. Win -
cen te go a Pau lo
z sar ko fa giem
świę te go, któ re -
go szcząt ki do -
cze sne w sta nie
nie na ru szo nym
znaj du ją się
w krysz ta ło wej
trum nie nad oł ta -
rzem głów nym
(zm. ok. 1660 r.).
Wie lu z nas
pierw szy raz mo -
gło zo ba czyć cud
za cho wa nia cia ła
oso by świę tej.
By ło to wiel kie
prze ży cie. Stąd już bli sko do Ka pli cy Mat ki Bo żej od Cu -
dow ne go Me da li ka. Znów ko lej ne prze ży cia cu dow nych zja -
wisk, ko lej ne świę te szcząt ki do cze sne od kil ku set lat jak by
spa ły w swo ich krysz ta ło wych trum nach. Z le wej stro ny oł -
ta rze św. Lu dwi ka de Ma ril lac, a z pra wej św. Ka ta rzy ny La -
bo ure, któ rej ob ja wi ła się Mat ka Bo ża. W ta kim to wa rzy -
stwie ks. Edward od pra wił nie dziel ną Mszę świę tą. Po Mszy
św. jesz cze jed na nie spo dzian ka – spo tka nie z Sio strą Mi ło -
sier dzia, Po lką z oko lic Wej he ro wa, któ ra bar dzo do kład nie
opo wie dzia ła nam o ob ja wie niach i cu dach tu do ko na nych.
Po bło go sła wi ła me da li ki i de wo cjo na lia tutaj na by te. Po
tych du cho wych prze ży ciach znów tro chę prze żyć tu ry -
stycz nych przy zwie dza niu Ka te dry No tre Dame, wzgó rze

Mont mar tre z ba zy li ką Sa cre Co eur, pla -
cem ma la rzy, wie ży Eif fla (bez wjaz du na
gó rę z bra ku cza su) oraz wie czor ne oglą -
da nie Pa ry ża ze stat ku pły ną ce go Se kwa -
ną. To pięk ne do zna nia oglą dać wspa nia -
le ilu mi no wa ny Pa ryż z per spek ty wy Se -
kwa ny. Tak upły wa nam nie dzie la.

Ko lej ny dzień to droga do Lo ur des
(ok. 800 km). Z da le ka wi dać już Pi re ne -
je. Do sank tu arium przy jeż dża my oko ło
go dzi ny 19. Kwa te ru je my w Ho te lu
Atlan tic, któ re go go spo da rza mi jest pol -
skie mał żeń stwo. Szyb ko spo ży wa my
ko la cję, aby zdą żyć jesz cze na wie czor ną
pro ce sję ró żań co wą ze świe ca mi. Po pro -
ce sji mo dli twa przy gro cie i po wrót do
ho te lu na noc leg. Tak mi nął ko lej ny
dzień, a ra czej wie czór du cho wych prze -
żyć. We wto rek 19 lip ca, ra no po śnia da -
niu, uda je my się do sank tu arium, gdzie
ks. Edward od pra wia Mszę św. w ka pli cy
pw. św. Jo an ny d'Arc. Po Mszy św. uda -
je my się na Dro gę Krzy żo wą, któ ra znaj -Pielgrzymi w sanktuarium w Lourdes
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du je się na le wym wzgó rzu obok Ba zy li ki. Po od pra wie niu
Dro gi Krzy żo wej, do któ rej prze pięk ne roz wa ża nia ks. kar -
dy na ła Wy szyń skie go do brał ks. Edward, ma my czas na
pry wat ne zwie dza nie sank tu arium. Po pra wej stro nie rze ki
Ga ve znaj du je się du ży plac z alej ka mi, a po środ ku du ży bia -
ły na miot, któ ry oka zu je się Ka pli cą Wie czy stej Ad o ra cji
Naj święt sze go Sa kra men tu. Tu w ci szy wie lu piel grzy mów
od da je się kon tem pla cji i modli twom. Alej ka mi, od stro ny
dwor ca ko le jo we go, cią gnie du ża gru pa piel grzy mów. Po ru -
sza ser ce udział wie lu mło dych wo lon ta riu szy, którzy po -
magają cho rym na wóz kach, cią gnąc je. Gru pa ta uda je się
na Mszę św. do ogrom nej pod ziem nej ba zy li ki św. Piu sa X
(mie ści oko ło 28 000 osób). Na stęp nie zwie dza my ko ściół
pw. św. Ber na det ty i pod ziem ną ka pli cę pw. św. Jó ze fa.
Wra ca jąc do sank tu arium, spo glą da my na sta ry za mek wa -
row ny na wzgó rzu. W mie ście zwie dza my
rów nież miesz ka nie, w któ rym miesz ka ła ro -
dzi na Ber nadet ty Soub i ro us. Po ko la cji uda -
je my się znów na pro ce sję ró żań co wą. Za dzi -
wia ogrom na ilość uczest ni ków. Mo dli twy są
pro wa dzo ne w róż nych ję zy kach – w pol -
skim także. Ca ły plac przed ba zy li ką le d wo
mie ści ogrom ną ilość wóz ków z cho ry mi
piel grzy ma mi. Po zmierz chu jest nie za po -
mnia ny wi dok tak wiel kiej licz by osób ze
świe ca mi. 

Ko lej ny dzień roz po czy na my Mszą
św. Tym ra zem ks. Edward od pra wia Mszę
św. w ka pli cy pw. św. Mi cha ła po pra wej
stro nie ba zy li ki. Dziś ma my tro chę tu ry -
stycz nej roz ryw ki. Je dzie my zwie dzać gro ty
de Be thar ram ko ło Lo ur des. Prze ży wa my
nie sa mo wi te wra że nia, oglą da jąc tak mi ster -
ne kon struk cje stwo rzo ne przez na tu rę. Od -
po wied nie ilu mi na cje i ko men ta rze przez
gło śni ki (w ję zy ku pol skim) do da ją wszyst -
kie mu uro ku. Wie czo rem w sank tu arium
ostat nia już z na szym udzia łem pro ce sja. Mo -
dli twy przy Gro cie, noc leg i ra no o go dzi nie 6 Msza św.
w Gro cie, na bie ra nie cu dow nej wo dy i wy jazd z te go nie za -
po mnia ne go miej sca do Gre no ble i La Sa le tte. Po dro dze
zwie dza my Avi gnon, mia sto pa pie ży w la tach 1307 – 1376,
pięk nie po ło żo ne nad Ro da nem. Mia sto wie lu za byt ków: Pa -
ła cu Pa pie ży, Ba zy li ki No tre Dam e Dom’sów, Pa łac Men ni -
cy, Most Sa int Be ne zet do po ło wy rze ki, sta re mu ry obron -
ne oraz prze pięk ne Ogro dy Pa pie skie, gdzie moż na tro chę
w cie niu od po cząć. Po tych tu ry stycz nych prze ży ciach je -
dzie my na noc leg w oko li cach Gre no ble. 

Ra no po śnia da niu je dzie my do ko lej ne go sank tu -
arium – La Sa let te. Ogrom ne wra że nie ro bi tra sa do ce lu.
Krę te dro gi, cią gle pod gó rę, a w wie lu miej scach tuż nad
prze pa ścia mi. Tak do jeż dża my na wy so kość 1800 m n.p.m.
(pra wie jak na nasz Gie wont). Jest tu zu peł nie in na at mos fe -
ra niż w Lo ur des. Miej sce znaj du je się jak by w do li nie po -
mię dzy wzgó rza mi. Po za Ba zy li ką i za bu do wa nia mi klasz -
tor ny mi oraz miejscami ob słu gi piel grzy mów brak in nych
bu dow li. Tu w ro ku 1864 Mat ka Naj święt sza uka za ła się
dwoj gu pa stusz kom i prze ka za ła im orę dzie po le ca jąc prze -
ka zać je ca łe mu Jej Lu do wi. Po krót kim od prę że niu uda je -

my się na Mszę św. do Ba zy li ki. Po Mszy św. opro wa dza
nas po sank tu arium ksiądz sa le zja nin z So bie sze wa. Część
na szej gru py uda je się na sam szczyt, oko ło 500 m wy żej,
aby z gó ry spoj rzeć na sank tu arium. W sa li pro jek cyj nej po -
ka za no nam film o ob ja wie niach. Tro chę wol ne go cza su po -
świę ca my na in dy wi du al ne me dy ta cje, mo dli twy i zwie dza -
nie. W miej scu uka za nia się Mat ki Bo skiej znaj du je się fi gu -
ra Pa ni Pła czą cej, da lej fi gu ra Pa ni prze ka zu ją cej dzie ciom
orę dzie. Każ dy krok Mat ki Bo żej ozna cza ją usta wio ne krzy -
że aż do Figury, przedstawiającej Maryję w miejscu Jej
zniknięcia z twa rzą zwró co ną w stro nę Rzy mu. Przed wy jaz -
dem do Gre no ble od pra wia my jesz cze nabożeństwo Dro gi
Krzy żo wej do oko ła Ba zy li ki na specjalnie wykutej drodze.
Na oko ło 50 m wzgó rza znaj du je się du ży Krzyż Sa le zjań ski.
Te raz na peł nie ni ko lej ny mi prze ży cia mi du cho wy mi i tu ry -

stycz ny mi wra ca my na ko la cję i noc leg, aby ju tro udać się
do ostat nie go sank tu arium na na szej dro dze – Altöting
w Ba wa rii. Ra no że gna my oko li ce Gre no ble i tra są przez
Alpy zmie rza my w kie run ku Szwaj ca rii, na stęp nie Au strii.
Wie czo rem do jeż dża my do Altöting. Noc leg w ho te lu 12
Apo sto łów i ra no o go dzi nie 7 Msza św. w cu dow nej ka pli -
cy. Wnę trze cu dow nej ka pli cy sta no wi ośmio kąt ne sank tu -
arium li czą ce je de na ście stu le ci. W XV wieku zo stał do bu -
do wa ny nie wiel ki po dłuż ny do mek. Cu dow ny ob raz Na szej
Dro giej Pa ni przy cią ga wie lu piel grzy mów. W 1980 r. był tu
rów nież Oj ciec Św. Jan Pa weł II. W Altöting znaj du je się
rów nież ko ściół oo Ka pu cy nów z re li kwia mi św. Bra ta Kon -
ra da i cu dow nym źró deł kiem. Po śnia da niu wy ru sza my
w dro gę do Gdań ska. Po dro dze jesz cze ko lej na nie spo -
dzian ka – Marktl i dom uro dze nia Oj ca Świętego Be ne dyk -
ta XVI. Tak zre ali zo wa li śmy na sze pla no wa ne piel grzy mo -
wa nie. Peł ni wra żeń du cho wych i tu ry stycz nych wra ca my
do swo ich do mów. Uczest nic two w ta kiej piel grzym ce war -
te jest wie lu wy rze czeń w cią gu ro ku. Ma my na dzie ję, że te
do zna nia bę dą od dzia ły wać na na sze ży cie. 

Hu bert Bar tel 

Autor artykułu z żoną w Marktl przed domem, w którym urodził się Joseph Ratzinger.
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MISJE

Z Przymorza na Syberiê
Mo ja po dróż na Sy be rię, choć nie od by wa ła się ki bit -

ką, trwa ła dłu żej niż ze słań cza tu łacz ka na szych pra oj ców.
Ale za cznij my od po cząt ku. 

Z Przy mo rza wy je cha łam 2 wrze śnia 1991 r. do...
Kra ko wa. Tak, mo ja dro ga na Sy be rię wio dła nie co okrę -
żnym szla kiem. Dla cze go przez Kra ków? Tam przy al. Kasz -
ta no wej 36 znaj du je się dom ge ne ral ny Zgro ma dze nia
Sióstr Św. Do mi ni ka, któ re go ce lem jest gło sze nie Praw dy
Ewan ge licz nej. Dom ten stał się dla mnie i wie lu in nych mi
po dob nych miej scem sta wia nia pierw szych kro ków w ży ciu
za kon nym. Uczy łam się, jak na wzór św. Do mi ni ka „wszyst -
kim i na wszyst kie spo so by” nieść Chry stu sa – Naj wyż szą
Praw dę. Póź niej, po zło że niu pierw szych cza so wych ślu bów
za kon nych, mój sy be ryj ski szlak po wiódł mnie przez Śląsk,
gdzie ka te chi zu jąc mo głam re ali zo wać cha ry zmat do mi ni -
kań ski, do Tar no brze gu −Wie low si, ko leb ki na sze go zgro -
ma dze nia. Tu taj przed bli sko 150−ciu la ty po ja wi ły się pierw -
sze pol skie do mi ni kan ki, któ re Praw dę Bo żą nie tyl ko kon -
tem plo wa ły, ale ją tak że gło si ły w myśl do mi ni kań skiej de -
wi zy: „Con tem pla ta aliis tra de re” (prze ka zy wać in nym owo -
ce kon tem pla cji). W tym klasz to rze co rok w uro czy stość
św. Do mi ni ka (8 VIII) gru pa sióstr ślu bu je Bo gu do śmier -
ci żyć w czy sto ści, ubó stwie i po słu szeń stwie. W Ro ku Ju bi -
le uszo wym 2000 do tych wy bra nek na le ża łam rów nież ja. 

Na sy be ryj skim szla ku był to ostat ni przy sta nek, na -
stęp ny to już Ir kuck – nie ofi cjal nie na zy wa ny sto li cą
Wschod niej Sy be rii, a ofi cjal nie sta no wi on cen trum die ce -
zji św. Jó ze fa, obej mu ją cej te ren trzy dzie sto krot nie więk szy
od Pol ski. Cią gnie się on od Kra sno jar skie go Kra ju aż po
Wła dy wo stok, Sa cha lin i Kam czat kę. Na tym ogrom nym
ob sza rze do pie ro od ra dza ło się ży cie re li gij ne. Ko ścio ły mo -
żna by ło po li czyć na pal cach jed nej rę ki, bra ko wa ło księ ży
i sióstr. Wła śnie w 2000 r. przy je cha ły no we si ły do pra cy na
ni wie Pań skiej al bo, jak mo że by ło by wła ści wiej po wie dzieć,
na ugo rze Pań skim. Uzbie ra ła się nas gru pa wie lo na ro do -
wo ścio wa: Sło wa cy, Ame ry ka nie, Ko re ań czy cy, Ja poń czy cy,
Niem cy, Hin du si i Po la cy. I wszy scy ra zem miesz ka li śmy
i uczy li śmy się ro syj skie go. Pol skich mi sjo na rzy do pra cy
w Ro sji do brze przy go to wa li nie świa do mi ni cze go ko mu ni -
ści, na ka zu ją cy na ukę ję zy ka ro syj skie go w szko łach, więc
już po trzech mie sią cach ru szy li śmy do „bo ju”, każ dy
w swo ją stro nę. 

Mnie wraz z jesz cze jed ną  sio strą i księ dzem przy -
pa dło w udzia le Uła n− Ude, sto li ca Re pu bli ki Bu ria cji. Od ro -
ku ist nia ła tam wów czas wspól no ta pa ra fial na, od cza su do
cza su na wie dza na przez któ re goś z księ ży, po ko nu ją ce go
w jed ną stro nę 500−700 km. Do brze tra fi li śmy, bo pa ra fia po -
sia da ła już miesz ka nie, wpraw dzie bar dziej przy po mi na ją ce
me li nę, ale za wsze był to dach nad gło wą i cie pły kąt.
W grud niu na Sy be rii, de li kat nie mó wiąc, nie jest to bez
zna cze nia. W jed nym z po koi urzą dzi li śmy ka pli cę, gdzie
ca ła pa ra fia zbie ra ła się na wspól ną Eu cha ry stię. I tak się za -
cze ło... 

Te raz, po pię ciu la tach na sze go po by tu tu taj, mo żna
po wie dzieć, że ka to li cy na sta łe wpi sa li się w wi el o na ro do -
woś ciowy i wie lo wy zna nio wy kra jo braz Bu ria cji. Jest ko -

ściół, klasz tor. 5 czerw ca 2005 r. ks. bp Ki rił Kli mo wicz po -
świę cił nasz ko ściół pa ra fial ny pod we zwa niem Naj święt sze -
go Ser ca Pa na Je zu sa. Jest to już dru gi w hi sto rii ko ściół
w Uła n− Ude. Pierw szy pod ta kim sa mym we zwa niem,
wznie sio ny przez ze słań ców, zo stał po świę co ny w 1909 r.,
ale już w 1930 r. za mknię to go i po dzie lił on lo sy in nych
świą tyń w Związ ku Ra dziec kim. 

Obec ny ko ściół wy ma ga jesz cze pa ru prac wy koń cze -
nio wych, ale to, co nie zbęd ne do nor mal ne go je go funk cjo -
no wa nia, jest już go to we. Świą ty nia jest usy tu owa na na prze -
ciw ryn ku – ulu bio ne go miej sca dzie ci uli cy, któ rych w Ro -
sji jest obec nie wię cej niż po II woj nie świa to wej. Z te go
wzglę du otwo rzy li śmy dla nich świe tli cę. Co dzien nie przy -
cho dzi 20−30 dzie ci, któ re szu ka ją u nas nie tyl ko cie płe go
ką ta i stra wy, ale przede wszyst kim po czu cia bez pie czeń -

stwa, ak cep ta cji i cie pła ro dzin ne go, któ re go tak bar dzo im
bra ku je. Jest wśród nich gru pa ta kich, któ re ma ją do my ro -
dzin ne, ale z róż nych wzglę dów po ja wia ją się w nich tyl ko
na noc. Są też ta kie, któ re w do mu nie by ły bar dzo daw no,
na wet po kil ka mie się cy czy lat. Te no cu ją w róż nych miej -

Ksiądz biskup Kirił Klimowicz święci kościoł w Ułan−Ude.

Siostry z dziećmi nad jeziorem Bajkał
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W Kêpkach w lipcu
WAKACJE 2005

MISJE

Od 2 do 9 lip ca 2005 r. by łem na ko lo niach z Ko ścio ła
pod we zwa niem św. Bra ta Al ber ta. 

Po je cha li śmy do miej sco wo ści Kęp ki nad No ga tem,
gdzie mo gli śmy pły wać na ka ja kach oraz ką pać się. By li śmy
tak że w zam ku krzy żac kim w Mal bor ku i w Mu zeum Mi syj -
no −Et no gra ficz nym Se mi na rium Księ ży Wer bi stów w Pie -
nięż nie. We dług mnie na ko lo niach by ło faj nie. 

Ja kub Ol fier

scach: na klat kach scho do -
wych, w stu dzien kach ka na li -
za cyj nych, w wy ko pa nych
w zie mi do łach, cza sem ja kiś
życz li wy stróż po zwo li im
prze no co wać w jed nym z kio -
sków na ryn ku. Je śli ogó le nie
uda się nic zna leźć, to po zo sta -
je ca ło noc ny spa cer, aby nie
za mar z nąć na po nad czter -
dzie sto stop nio wym mro zie.
Pię cio ro dzie ci w okre sie zi -
mo wym miesz ka ło u nas. 

Na si pod opiecz ni, choć
to jesz cze dzie ci, ma ją pro ble -
my z ta ki mi na ło ga mi jak tok -
sy ko ma nia czy pa le nie pa pie -
ro sów. Nie któ rzy z nich nie
cho dzą do szko ły. Nie rzad ko
wcho dzą w ko li zję z pra wem.
Jed nak je śli po zna się prze -
szłość tych dzie ci, to ich spo -
sób po stę po wa nia prze sta je dzi wić. Ich ro dzi ce, no to rycz nie
pi ja ni, nie prze ja wia ją więk sze go za in te re so wa nia wy cho wa -
niem swych po ciech. Nie bra ku je też dra stycz nych wy da -
rzeń od by wa ją cych się na oczach dzie ci. 

Ma my więc peł ne rę ce ro bo -
ty, aby roz wią zać te wszyst kie pro -
ble my. Tro ska o wikt i opie ru nek
to ta ła twiej sza część pra cy. Du żo
kło po tów przy spa rza wal ka z na ło -
ga mi czy prze ko na nie o tym, że
war to się uczyć. Wy daj nie po ma ga -
ją nam w tym pa ra fia nie dzie ląc się,
czym kto mo że: pro fe sjo nal ny mi
umie jet no ścia mi, zdol no ścia mi,
cza sem, odzie żą, za baw ka mi, pro -
duk ta mi spo żyw czy mi itp. Swo imi
ofia ra mi i mo dli twą po ma ga rów -
nież wie le osób z Pol ski. Szcze gól -
ną wdzięcz ność pra gnę wy ra zić
mo jej ro dzin nej pa ra fii pw. św. Bra -
ta Al ber ta, skąd roz po czę ła się mo -
ja wę drów ka na Sy be rię. Wy ra zy
wdzięcz no ści skła dam wszyst kim
pa ra fia nom, sio strom i księ żom
z Księ dzem Pro bosz czem na cze le.
Za pew niam, że w tym od le głym

kra ju pa mię ta my o Was w mo dli twie i li czy my rów nież na
ta kie wspar cie z Wa szej stro ny. 

s. Ta tia na

Strona z Biblii w języku buriackim



Wszyst ko za czę ło się 11 sierp nia 2005 r., gdy przy je -
cha li śmy do Man n he im. Tam na na szą gru pę z pa ra fii pw.
św. Bra ta Al ber ta cze ka ły nie miec kie ro dzi ny, do któ rych
zo sta li śmy przy dzie le ni. Spę dza li śmy z ni mi więk szość wol -
ne go cza su na roz mo wach, zwie dza niu. Opo wia da li śmy
o swo jej Oj czyź nie. Ku me mu za sko cze niu bar dzo czę sto
wspo mi na li i wy py ty wa li o zmar łe go Ja na Paw ła II. Moż na
by ło wy czuć, jak bar dzo go ko cha ją, bo czę sto uży wa li słów
„Nasz” Pa pież. Swą życz li wo ścią i cie płym ser cem spra wia -
li, że po czu li śmy się jak w do mu. Wie le ma lut kich łez po le -
cia ło, kie dy nad szedł czas od jaz du. 

Na stęp nym na szym ce lem by ła po dróż do Ko lo nii,
gdzie mie li śmy prze by wać przez kil ka dni, sku pia jąc się na
mo dli twach wraz z mło dzie żą z róż nych za kąt ków świa ta.
Te go, co zda rzy ło się w Ko lo nii, ni gdy nie
za po mnę. Ty sią ce mło dych lu dzi ba wi ło
się, śpie wa ło, tań czy ło. Ro bio no wspól ne
zdję cia wszę dzie, gdzie po pa dło – za czy -
na jąc od ulic i przy stan ków aż po świą ty -
nie, a na wet me tro. Z serc wszyst kich bi ła
szcze ra ra dość, en tu zjazm. Na uli cach
prze miesz cza ła się nie wy obra żal na licz ba
lu dzi róż ne go po cho dze nia, ko lo ru skó ry,
stro jów, z barw ny mi fla ga mi – to by ło
wspa nia łe! Po mi mo iż był ogrom ny tłok –
cza sem na po wrót do swych miejsc noc le -
gów cze ka ło się go dzi na mi, bo me tra by ły
prze peł nio ne – nikt nie na rze kał, wręcz
prze ciw nie. Spo ty ka ją ca się na uli cach
mło dzież z róż nych stron świa ta wy mie -
nia ła się róż ny mi przed mio ta mi, aby mieć
ja kąś pa miąt kę (by ły to m.in. fla gi, chust -
ki, bran so let ki). Naj więk szą ra dość spra -
wia ły mi przy pad ko we spo tka nia z in ny mi
gru pa mi z Pol ski. Na si ro da cy spi sa li się
fan ta stycz nie. Nie spo dzie wa łam się aż ty -
lu Po la ków w Ko lo nii. Jan Pa weł II był obec ny du chem i na
pla ka tach. Przy du żych bu dyn kach, gdzie wid nia ły Je go pla -
ka ty, zbie ra ło się wie lu Po la ków, któ rzy mo dli li się i śpie wa -
li „Bar kę” i „Ab ba, Oj cze”. Na uli cach czę sto sły chać by ło
okrzy ki na cześć pa pie ży Be ne dyk ta XVI i Ja na Paw ła II. 

Któ re goś dnia do wie dzie li śmy się, że uli ca mi Köln ma
prze jeż dżać pa pież Be ne dykt XVI. Uda li śmy się tam w na -
dziei, że mo że uda nam się choć z da le ka zo ba czyć je go sa -
mo chód. Cze ka li śmy kil ka go dzin. W tym czasie gra li śmy
w kar ty, śpie wa li śmy, za po zna wa li śmy się z in ny mi ludźmi.
Aż w koń cu z da le ka usły sze li śmy krzy ki i okla ski. Wie dzie -
li śmy już, że za raz bę dzie je chał. Sta li śmy przy ba rier kach,
a nasz Oj ciec Świę ty prze je chał tuż obok nas. Miał ta ki
szcze ry, pięk ny uśmiech, aż  cie pło w ser cach nam za go ści -
ło. To by ło nasze pierw sze spo tka nie z Oj cem Świę tym. 

W so bo tę po wspól nej Mszy świę tej wszy scy ru szy li ra -
zem w kie run ku Ma rien feld, miej sca spo tka nia mło dzie ży
z Oj cem Świę tym. Do sa me go Po la Ma ryi nie mo gli śmy do -
je chać au to bu sem, więc cze ka ła nas kil ku go dzin na po dróż

na pie cho tę z ple ca ka mi i śpi wo ra mi. By ło cięż ko, ale pod -
czas po dró ży nie za bra kło śpie wów ani uśmie chów. 

Po przyj ściu na na sze wy zna czo ne miej sce, naj pierw
ulo ko wa li śmy się. By ło to ogrom ne po le, z da le ka wi dzie li -
śmy oł tarz, ale dzię ki te le bi mom i do bre mu na gło śnie niu
nie by ło więk sze go pro ble mu z uczestnictwem. Wie czo rem
roz po czę ło się na sze czu wa nie z Oj cem Świę tym. Gdy mrok
za padł, ciem ność roz ja śni ły ty sią ce ma łych pro mycz ków
świec. Roz po czę ły się śpie wy, w gó rę wzno si ły się ty sią ce
flag. Be ne dykt XVI był na szym prze wod ni kiem, mó wił do
nas jak do przy ja ciół. Po je go od jeź dzie część na dal mo dli ła
się, in ni zaś szy ko wa li się do snu. By ło zim no, ale deszcz nie
pa dał, a at mos fe ra by ła nie sa mo wi ta. 

Noc za koń czy ło bi cie ogrom ne go dzwo nu, za czął

roz le gać się hymn „Je sus Christ, You are my li fe”. Na stęp -
nie roz po czę ło się po wi ta nie Oj ca Świę te go, któ ry dzię ko -
wał nam za to, że przy by li śmy i wy trwa li śmy w mo dli twie
przez te wszyst kie dni. Dzię ko wał Ja no wi Paw ło wi II za to,
że swą po sta wą i sło wem na wró cił do Bo ga wie lu mło dych
lu dzi. Dla mnie oso bi ście naj wspa nial szym mo men tem by -
ło, kie dy Be ne dykt XVI zwró cił się do Po la ków w na szym oj -
czy stym ję zy ku. Nie są dzi łam, że sło wa pol skie pad ną z Je -
go ust – Bło go sła wił nam! 

Świa to we Dni Mło dzie ży w Ko lo nii, choć są już
prze szło ścią, na za wsze zo sta ną w mym ser cu. Kie dy te raz
o tym wszyst kim my ślę, po ja wia się uśmiech na twa rzy. Cie -
szę się, że mo głam być uczest ni kiem tych wspa nia łych dni,
któ re spra wi ły, że mło dzi lu dzie z ca łe go świa ta złą czy li się
i wspól nie, wiel biąc Bo ga, dzię ko wa li Mu za na sze go przy -
ja cie la, Ja na Paw ła II, oraz za Be ne dyk ta XVI, któ ry po łą czył
nas i po ko chał tak, jak je go po przed nik. 

Ela Cza piew ska
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Grupa młodzieży z Gdańska z ks. Michael’em Baldauf’em, proboszczem w Hessheim

Œwiatowe Dni M³odzie¿y
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¯arnowiec 17.09.2005
SEMPER FIDELIS

Do ce lo wym punk tem tra dy cyj ne go już wy jaz du ple ne -
ro we go Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” i ich
ro dzin by ła pa ra fia pw. Zwia sto wa nia Pa na w Żar now cu. Du -
cho wy mi prze wod ni ka mi i współ or ga ni za to ra mi by li księża:
ks. Grze gorz Stolczyk – Pro boszcz na szej pa ra fii, i ks. Grze -
gorz Bączkiewicz – opie kun KSM „Sem per Fi de lis”. 

Po ser decz nym po wi ta niu nas przez Pro bosz cza żar no -
wiec kiej pa ra fii, ks. Krzysz to fa Sta chow skie go, uda li śmy się
na Mszę św., od pra wia ną przez na szych księ ży. Po Mszy
św. ks. Krzysz tof przed sta wił nam w skró cie hi sto rię ze spo -
łu ko ściel no−klasz tor ne go – naj star szej świą ty ni na Po mo -
rzu. Jej po cząt ki się ga ją 1245 r., a fun da to ra mi by li oliw scy
cy ster si. Pierw szy ko ściół i klasz tor dla sióstr cy ste rek był
drew nia ny. Bu do wę ce gla ne go ze spo łu, w obecnym
kształcie, za koń czo no w II poł. XIV w. Okres re for ma cji,
a na stęp nie za bo rów po wo do wa ły zmia nę go spo da rzy klasz -
to ru. Po cy ster kach klasz tor prze ję ły be ne dyk tyn ki,
a w 1834 r. na stą pi ła ka sa cja klasz to ru. Do pie ro w 1946 r.
klasz tor zo stał prze ka za ny be ne dyk tyn kom z Wil na – za ko -
nu klau zu ro we go. Rów nież bu dow la – klasz tor i ko ściół –
ule ga ła nisz cze niu. Naj po waż niej szą szko dą by ło to tal ne za -
wil go ce nie mu rów bu dow li. Obec nie ca łe oto cze nie ze spo łu
jest od wod nio ne, a wszyst kie ele men ty bu dow li i wy po sa że -
nie są pra wie w ca ło ści od no wio ne. 

Ko ściół jest jed no na wo wy, a je go wy po sa że nie sta no -
wią ele men ty z róż nych okre sów. Wiel ko ścią i kla są wy róż -
nia się ba ro ko wy oł tarz głów ny z XVII w. z cen tral nym ob -
ra zem Zwia sto wa nia – dzie ło An drze ja Ste cha z 1689 r. Naj -
więk szym skar bem żar no wiec kiej świą ty ni jest Pie ta z 1430
r. Pie ta jest nie wy so ką rzeź bą (81 cm) wy ko na ną z drewna
li po we go, usy tu owa ną na tle sce ny wokół krzy ża – płót na
olej ne go. Mat ka Bo ża Bo le sna kie ru je peł ne smut ku spoj -
rze nie na mo dlą cą się przy Jej wi ze run ku oso bę. In ne cen -
ne ele men ty wy po sa że nia to: gra ni to wa chrzciel ni ca z XII
w., pła sko rzeź by świę tych po sta ci z XIV w., XVII−wiecz na
ba lu stra da chó ru z fi gu ra mi Chry stu sa i apo sto łów, neo go -

tyc kie or ga ny z XIX w., stal le w pre zbi te rium z 1719 r., za -
wie ra ją ce sce ny z ży cia św. Be ne dyk ta i św. Scho la sty ki. 

Na uwa gę za słu gu je rów nież czwo ro bocz ny kruż ga -
nek, czę ścio wo już od re stau ro wa ny i udo stęp nio ny do zwie -
dza nia. W przy szło ści ma on słu żyć ce lom re li gij no−kul tu ral -
nym i edu ka cyj nym ja ko miej sce kon cer tów i wy staw. 

Ze spół ko ściel no−klasz tor ny w Żar now cu jest per łą
wśród bu dow li sa kral nych na Po mo rzu, któ rą war to od wie -
dzić, tym bar dziej, że w po bli żu znaj du je się za mek i mu -
zeum w Kro ko wej o cie ka wej hi sto rii. W po bli żu znaj du je
się rów nież wod na elek trow nia szczy to wo−pom po wa o mo cy
716 MW. 

Nasz po byt na te re nie żar no wiec kiej pa ra fii za koń czył
się wspól ną za ba wą, śpie wem, opo wia da niem dow ci pów
i pie cze niem kieł ba sek. Dzię ku je my księ dzu Krzysz to fo wi
za go ści nę i za pre zen to wa nie nam za rów no hi sto rii ko ścio -
ła, jak i je go wa lo rów ar chi tek to nicz nych i ar ty stycz nych.
Na szym księ żom i or ga ni za to rom spo tka nia dzię ku je my za
bo ga ty we wra że nia i ser decz ną at mos fe rę dzień. 

W imie niu wszyst kich uczest ni ków 
Sta ni sław Ma zu rek

KSM ”Semper Fidelis” z wizytą w parafii pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu

Żarnowiecka pieta
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Refleksje z pielgrzymki do La Salette
ORÊDZIE PIÊKNEJ PANI

Po na szym po by cie w sank tu arium w La Sa let te do sze -
dłem do wnio sku, że w Pol sce ra czej ma ło wie my o tym ob -
ja wie niu. Na pew no du żo wie my z literatury, od piel grzy -
mów i z trans mi sji z po by tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II
o ob ja wie niach Mat ki Bo żej w Lour des. La Sa let te jest ra -
czej „ci chym” ob ja wie niem dla szer szych grup ka to li ków. 

Mie li śmy to szczę ście, że mo gli śmy tam prze by wać.
Do po ło wy XIX wie ku La Sa let te było wio ską z da la od dróg
i po łą czeń ko mu ni ka cyj nych, po ło żo ną wy so ko w Al pach
fran cu skich w die ce zji Gre no ble, przy cza jo ną na dnie „am fi -
te atru” utwo rzo ne go przez łań cu ch gór. Tam 19 wrze śnia
1846 ro ku dwo je pa stusz ków Mak sy min i Me la nia spo tka ło
Pięk ną Pa nią. La Sa let te jest dzisiaj sanktuarium.

Dzie ci z ra na po pro wa dzi ły swo je stad ka na gó rę na
po la nę, tam spo tka ły in ne dzie ci pa są ce owce. Po roz ma wia -
ły ze spo tka ny mi dzieć mi, a po tem po ło ży ły się i za snę ły
obok wy schnię te go źró deł ka, w któ rym wo da pły nę ła tyl ko
pod czas top nie nia śnie gu i po ob fi tych desz czach. Na gle
Me la nia obu dzi ła się i z prze ra że niem stwier dzi ła, że nie wi -
dzi swo ich krów, gdy dzie ci wdra pa ły się wy żej uspo ko iły
się, wi dząc swo je kro wy pa są ce się spo koj nie tam, gdzie je
zo sta wi ły. Me la nia i Mak sy min po wró ci li po tor bę z je dze -

niem, któ rą zo sta wi li w miej scu, gdzie przed chwi lą spa li.
Na gle dzieci spostrzegły wi ru ją ce świa tło – jak by świe tli stą
ku lę. We wnątrz te go świa tła zo ba czy ły po stać ko bie ty. Sie -
dzia ła, a twarz mia ła ukry tą w dło niach. Pięk na Pa ni (tak na -
zwa ły Ją dzieci) wsta ła i po wie dzia ła do nich po fran cu sku,
że przy cho dzi po to, aby prze ka zać im wiel ką no wi nę. Dzie -
ci po cząt ko wo peł ne stra chu te raz się uspo ko iły i ze szły
w kie run ku Pięk nej Pa ni. Ona też zbli ży ła się do nich. Pięk -
na Pa ni nie prze sta wa ła pła kać. Ubra na by ła po dob nie jak
ko bie ty w tych oko li cach, mia ła dłu gą suk nię, du ży far tuch,
na ra mio nach chu s tę skrzy żo wa ną na ple cach, a na gło wie
cze pek wie śniacz ki, wie niec z róż zdo bił Jej gło wę i brze gi
chu s ty, a tak że bu ty. Nad czo łem świa tło ukła da ło się w dia -

dem, a z ra mion zwi sał cięż ki łań cuch. Cień szy łań cuch pod -
trzy my wał krzyż z wi ze run kiem ko na ją ce go Je zu sa, któ ry
olśnie wa jąc świa tłem zwi sał na pier siach. Z jed nej stro ny
krzy ża znaj do wał się mło tek, a z dru giej stro ny znaj do wa ły
się ob cę gi. Na stęp nie Pięk na Pa ni zwró ci ła się do dzie ci:
„Zbliż cie się do mnie, mo je dzie ci, nie bój cie się, przy szłam
oznaj mić wam wiel ką no wi nę”. „Je że li mój lud nie ze chce
się pod dać, bę dę zmu szo na pu ścić ra mię Mo je go Sy na. Jest
ono tak moc ne i tak cięż kie, że nie zdo łam go dłu żej po -
wstrzy my wać. Od jak daw na już cier pię za was. Chcąc, by
Mój Syn was nie opu ścił, je stem zmu szo na usta wicz nie go
o to pro sić, a wy so bie nic z te go nie ro bi cie. Choć by ście,
nie wiem, jak się mo dli li, i nie wiem, co czy ni li, ni gdy nie
zdo ła cie wy na gro dzić tru du, któ re go się dla was pod ję łam.
Da łam wam sześć dni do pra cy, siód my za strze głam so bie
i nie chcą mi go przy znać. To wła śnie czy ni tak cięż kim ra -
mię Me go Sy na. Woź ni ce prze kli na jąc wy ma wia ją imię Me -
go Sy na. Te dwie rze czy tak bar dzo ob cią ża ją ra mię Mo je go
Sy na. Je że li zbio ry się psu ją, to tyl ko z wa szej wi ny. Po ka za -
łam wam to ze szłe go ro ku na ziem nia kach, ale nic so bie
z te go nie ro bi li ście. Prze ciw nie, znaj du jąc ze psu te ziem nia -
ki, prze kli na li ście, wy ma wia jąc wśród prze kleństw Imię

Mo je go Sy na. Bę dą się one psu ły na -
dal, a te go ro ku na Bo że Na ro dze nie
nie bę dzie ich wca le. Ach mo je dzie -
ci, wy nie ro zu mie cie po fran cu sku,
za raz wam to po wiem ina czej”. 

Od tej chwi li Pięk na Pa ni, bo
tak na zy wa ły Ją dzie ci mó wi ła na rze -
czem z oko lic Corps: „Je że li ma cie
zbo że, nie trze ba go za sie wać, bo
wszyst ko, co za sie je cie, zje dzą ro ba -
ki. A je że li coś wy ro śnie, ob ró ci się
w proch przy młó ce niu. Na sta nie
wiel ki głód, lecz za nim to na stą pi,
dzie ci po ni żej lat sied miu, bę dą do -
sta wa ły dresz czy i bę dą umie rać na
rę kach trzy ma ją cych je osób. In ni bę -
dą cier pieć z po wo du gło du. Orze chy
się ze psu ją, a wi no gro na zgni ją“. 

Na stęp nie Pięk na Pa ni prze -
rwa ła na chwi lę wy gła sza nie orę dzia
i w tym cza sie po da ła każ de mu

z dzie ci ta jem ni cę w ję zy ku fran cu skim, a po tem mó wi ła da -
lej w na rze czu: „Je że li się na wró cą, ka mie nie i ska ły za mie -
nią się w ster ty zbo ża, a ziem nia ki sa me się za sa dzą. Czy do -
brze się mo dli cie, mo je dzie ci?”

Nie, pro szę Pa ni, nie bar dzo – od po wie dzia ły dzie ci
szcze rze. 

„Ach, mo je dzie ci, trze ba się do brze mo dlić, ra no i wie -
czo rem. Je że li nie ma cie cza su, od ma wiaj cie przy naj mniej
Oj cze nasz i Zdro waś Mar yjo, a je że li bę dzie cie mo gły, mó -
dl cie się wię cej. Na Mszę świę tą cho dzi za le d wie kil ka star -
szych nie wiast. In ni pra cu ją w nie dzie lę przez ca łe la to,
a w zi mie, gdy nie wie dzą, czym się za jąć, idą na Mszę świę -
tą je dy nie po to, by so bie drwić z re li gii. W cza sie Wiel kie -

U podnóża Alp miejsce objawienia Pięknej Pani 11−letniemu Maksyminowi Giraud i 14−letniej Melanii Calvat
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ORÊDZIE PIÊKNEJ PANI

go Po stu
je dzą mię -
so jak psy“.
Przed za -
k o ń  c z e  -
niem swe -
go Orę dzia
Pięk na Pa -
ni przy po -
m n i a  ł a
j e s z  c z e
Mak sy mi -
no wi pe -
wien drob -
ny szcze -
gół z je go
ż y  c i a ,
o któ rym
nikt nie
mógł wie -
dzieć. 

„ M o  -
je dzie ci,
czy wi dzie -
li ście kie -
dyś ze psu -

te zbo że?“ O nie, pro szę Pa ni – dzie ci od po wie dzia ły bez za -
sta no wie nia. „Lecz ty mo je dziec ko – po wie dzia ła do Mak -
sy mi na – mu sia łeś je wi dzieć ze swo im oj cem, pew ne go ra -
zu w oko li cy Co in. Wła ści ciel po la po wie dział wów czas do
twe go oj ca: «Chodź cie zo ba czyć, jak mo je zbo że się psu je».
Po szli ście ra zem. Twój oj ciec wziął dwa lub trzy kło sy w dło -
nie, po kru szył je i wszyst ko ob ró ci ło się w proch. Wra ca li -
ście póź niej do do mu. Kie dy by li ście oko ło go dzi ny dro gi
od Corps, oj ciec dał ci ka wa łek chle ba mó wiąc: «Masz,
dziec ko, jedz jesz cze chleb w tym ro ku, bo nie wiem, czy
kto bę dzie go jadł w ro ku przy szłym, je że li zbo że bę dzie się
da lej tak psu ło»“. A Mak sy min od po wie dział: „Rze czy wi ście
tak by ło, pro szę Pa ni, przed chwi lą o tym nie pa mię ta łem“.
Pięk na Pa ni, koń cząc swo je orę dzie, po wtó rzy ła dwu krot nie
po le ce nie: „A więc, mo je dzie ci, ogło ście to ca łe mu mo je mu
lu do wi”.

Na miej scu ob ja wie nia, tam gdzie Ma ry ja sie dzia ła,
wy try snę ło źró deł ko. Pły nie od dnia ob ja wie nia bez prze rwy
aż do na szych cza sów. Wo da ta uży ta z wia rą do ko na ła wie -
lu uzdro wień i na wró ceń. 

Ob ja wie nie się Naj święt szej Ma ryi Pan ny dwoj gu pa -
stusz kom dnia 19 wrze śnia 1846 r. na jed nej z gór, na le żą -
cych do łań cu cha Alp, po ło żo nej w pa ra fii La Salt te, w de ka -
na cie Corps, po sia da w so bie wszyst kie ce chy praw dzi wo ści
i wier ni ma ją uza sad nio ne pod sta wy uznać je za nie wąt pli we
i pew ne. Róż ni Pa pie że w cią gu na stęp nych lat ob da ro wy wa -
li przy wi le ja mi tak na bo żeń stwo do Mat ki Bo żej Sa le tyń -
skiej, jak i Sank tu arium w La Sa let te. 

Po 19 wrze śnia 1846 ro ku Me la nia, a póź niej Mak sy -
min, któ re mu po ma gał na wró co ny oj ciec, usta wi li krzy że,
aby za zna czyć miej sce ob ja wie nia. Na wio snę piel grzy mi
usta wi li 14 tra dy cyj nych sta cji Dro gi Krzy żo wej, wy ty cza jąc

dro gę, któ rą prze szła Pięk na Pa ni po za koń cze niu roz mo wy
z dzieć mi. Dro ga ta przy po mi na ła kształ tem li te rę „S” i by ła
po wtó rze niem w mi nia tu rze dro gi Chry stu sa na Gol go tę.
Koń czy się ona fi gu rą przed sta wia ją cą Ma ry ję wzno szą cą
się do nie ba z twa rzą skie ro wa ną do kład nie w stro nę Rzy -
mu, dla pod kre śle nia jed no ści z Ko ścio łem, za ło żo nym
przez Je zu sa Chry stu sa, Sy na Bo że go, któ re go wi dzial ną
gło wą na zie mi jest pa pież. 

Ma ry ja w La Sa let te w swym orę dziu wy po wie dzia nym
ze łza mi po ka zu je, że dro ga do nie ba pro wa dzi przez cier -
pie nie, któ re po grze chu pier wo rod nym wpi sa ne jest w kon -
dy cję czło wie ka. Uka zu je też sens cier pie nia i je go war tość
oraz da je czło wie ko wi ogrom ną na dzie ję, że kie dyś się ono
skoń czy i bę dzie my kró lo wać w nie bie z Bo giem pod wa -
run kiem, że się na wró ci my i przyj mie my dro gę, któ rą pro -
po nu je nam Zmar twych wsta ły Chry stus, je dy ny Zba wi ciel
świa ta. 

Po po by cie w tym cu dow nym miej scu i za po zna niu się
z tre ścią orę dzia prze ka za ne go nam przez Mat kę Bo ską
przy szła re flek sja o jak że ak tu al nych tre ściach te go prze sła -
nia i ostrze że nia rów nież i dziś. Te raz też nie świę tu je się
nie dzie li, też nie przyj mu je się z po ko rą trud no ści, a świę te
imio na Je zu sa i Ma ryi wzy wa się też bez na le ży te go sza cun -
ku i w nie wła ści wych mo men tach. Jak wy glą da ją na sze mo -
dli twy? W ko ścio łach co raz mniej lu dzi na Mszach świę -
tych. Wie rzę, że mo je krót kie re flek sje do trą rów nież do
was, dro dzy czy tel ni cy na sze go „Głosu Bra ta”.

Ob ja wie nie Ma ryi ma nas obu dzić, zbu rzyć na szą obo -
jęt ność, na szą pew ność sie bie, ob na ża  na sze nie po słu szeń -
stwo wo bec Bo ga i lek ce wa że nie Sa kra men tów Świę tych
i Ko ścio ła. Ona przy cho dzi za tro ska na, aby śmy do strze gli
i do brze zro zu mie li to, co dzie je się w na szym ży ciu.

Wsłu chaj my się za tem w sło wa Ma ryi, na szej naj lep -
szej Mat ki. 

Hu bert Bar tel

Pomnik przedstawia Matkę Bożą objawiającą się dwojgu   
pastuszkom w La Salette 19 września 1846 roku.

Fragment ławki, na której siedziała Najświętsza Maryja Panna.
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PIELGRZYMKA DO MEÐUGORJE 11-21.V.2005 R.

ZAKOÑCZENIE ROKU EUCHARYSTII

Kościół pw. św. Jakuba w Međugorie

Błogosławieństwo Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego

Droga do Međugorie

Droga Krzyżowa kończy się
przy Krzyżu na wzgórzu
Kriżevac.



OSO BY: AN KA, PAU LI NA, MA CIEK
I DUCH KSIĘDZA JERZEGO

Sce na imi tu je park. W cen trum stoi ław ka, z ty łu ja kieś
krza ki, obok świe ci lam pa. Jest noc, sły chać cy ka nie świersz -
czy. Wcho dzą Ma ciek, An ka i Pau li na. Idą po wo li i roz ma -
wia jąc sia da ją na ław ce. Ma ciek nie sie bu tel kę, co chwi lę pró -
bu je wy cią gnąć z niej ko rek, ale nie uda je mu się. 

MA CIEK: 
No i co jesz cze po wiesz? Że mo że mia łem mu ustą pić?

Prze pro sić i co? Bła gać o prze ba cze nie? Za sta nów się, co ty
ga dasz, dziew czy no! 

AN KA: 
Nie mu sia łeś go bić. 

MA CIEK: 
A ty tak ca ły czas: nie mu sia łeś bić, nie mu sia łeś bić.

Na krę ci li cię? 
Mo cu je się z kor kiem. 

PAU LI NA: 
Eee! Któ ra jest go dzi na? 

MA CIEK: 
Wpół do pierw szej – go dzi na du chów …! 

AN KA: 
No, bo nie mu sia łeś. Nic ci nie zro bił. 
Ma ciek i An ka sia da ją na ław ce, ale da le ko od sie bie.

Pau li na stoi. 

MA CIEK: 
No, co ty?! Prze cież ca ły czas mnie wku rzał. Ca ły czas

ja kieś wą ty: a to pa pie rek pod nieś, a to prze proś ko le żan kę,
a to, że w bu dzie nie wol no pa lić. Ca ły czas gno jek się cze -
piał. No to co, mia łem tak to zo sta wić? 

PAU LI NA: 
Eee, ktoś tu idzie! 

AN KA: 
Ale te raz zo sta łeś re le go wa ny i nie wiem czy cię przyj -

mą z po wro tem, bo to jesz cze spra wa Bart ka i Ły cza ko wej. 

MA CIEK: 
No i trud no. Pój dę do ro bo ty i bę dę ha ro wał jak ja kiś

bał wan. 

AN KA: 
Ma ciek…! 

MA CIEK: 
Cze go…? 
Przy bli ża się do niej i pró bu je ją po ca ło wać, ale An ka

od py cha go. Obok przy sia da się czło wiek w czer ni. 

CZŁO WIEK: 
Echem! Prze pra szam, moż na się do siąść? 
Wszy scy pło szą się. Sia da ją po rząd nie. 

MA CIEK: 
Tak, pro szę…

AN KA: 
A my śla łeś o swo jej bab ci? Prze cież ona przez cie bie

za wa łu do sta nie. Ty le ła zi ła, że by cię przy ję li do te go tech -
ni kum, a ty co? 

MA CIEK: 
Eee tam! 
Chwi la mil cze nia. 

CZŁO WIEK: 
Prze moc nie jest ozna ką si ły, lecz sła bo ści. Ko mu nie

uda ło się zwy cię żyć ser cem lub ro zu mem, usi łu je zwy cię -
żyć prze mo cą. Każ dy prze jaw prze mo cy do wo dzi mo ral nej
niż szo ści. Naj wspa nial sze i naj trwal sze wal ki, ja kie zna ludz -
kość, ja kie zna hi sto ria, to wal ki ludz kiej my śli. Naj nędz niej -
sze i naj krót sze to wal ki prze mo cy. 

Wszy scy pa trzą po so bie za sko cze ni. Ma ciek od wra ca się
do Czło wie ka. 

MA CIEK: 
…że co?! 

CZŁO WIEK: 
Bóg stwo rzył czło wie ka wol nym do te go stop nia, że

mo że on Bo ga przy jąć lub od rzu cić. Wol ność jest więc war -
to ścią, któ rą Bóg wsz cze pił w czło wie ka od chwi li je go uro -
dze nia. 

Po now nie pa trzą po so bie. Ma ciek wy glą da na wku rzo ne go. 

MA CIEK: 
Masz ja kiś pro blem, czło wie ku? 

AN KA: 
Ma ciek, prze stań! 

MA CIEK: 
No co? 

CZŁO WIEK: 
Ży cie trze ba god nie prze żyć, bo jest tyl ko jed no. 

MA CIEK: 
Ty do mnie tak pi jesz? Co to za bred nie? 

CZŁO WIEK: 
Za cho wać god ność czło wie ka to po zo stać we wnętrz -

nie wol nym, na wet przy ze wnętrz nym znie wo le niu. Po zo -
stać so bą – żyć w praw dzie – to ja kieś mi ni mum, aby nie
zama zać w so bie ob ra zu dziec ka Bo że go. 

MA CIEK: 
O co ci cho dzi? Prze cież je stem so bą, je stem czło wie -

kiem! 
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KS.  JERZY I M£ODZIE¯
CZŁO WIEK: 
Nie wy star czy uro dzić się czło wie kiem. Trze ba jesz cze

być czło wie kiem. 

MA CIEK: 
A kto dzi siaj przej mu je się Bo giem? Zo bacz jak wszy -

scy te raz krad ną, sa mi zło dzie je. Gdzie ty wi dzisz Bo ga? 

CZŁO WIEK: 
W każ dym czło wie ku jest ślad Bo ga. Zo bacz, bra cie,

czy nie za ma za łeś go w so bie zbyt moc no. Bez wzglę du na
to, ja ki peł nisz za wód, je steś czło wie kiem. Aż czło wie kiem. 

MA CIEK: 
Ślad Bo ga…
Mo cu je się z bu tel ką. 

AN KA; 
Ale Ma ciek ma ra cję – nie wi dzi pan, ile jest zła na

świe cie? Ja cy zło dzie je na mi rzą dzą? To jak my ma my być
do brzy? 

CZŁO WIEK: 
Z każ dej sy tu acji Bóg jest zdol ny wy pro wa dzić Na ród

ku wol no ści, gdy lud jest wier ny Bo gu, Ko ścio ło wi i Oj czyź -
nie, i gdy ży je wia rą, na dzie ją, mi ło ścią, praw dą i spra wie dli -
wo ścią. 

MA CIEK: 
No, ład nie ksiądz mó wi…

PAU LI NA: 
Ma ciek! 

MA CIEK: 
No, bo mnie wku rza! Ga da by le co… i w ogó le! … 
Se kun da mil cze nia
Praw da… co to jest praw da? No? No, co to jest praw da?! 

CZŁO WIEK: 
Praw da to zgod ność słów z czy na mi…
Ma ciek krzy wi się, jak by chciał po wie dzieć: a nie mó wi -

łem?! 
Nie moż na przy jąć za praw dę pięk nych słów, gdy za -

prze cza ją im fak ty. 

MA CIEK: 
Ty le to i ja wiem. 

PAU LI NA: 
Je mu chy ba cho dzi o to, że ty je steś ta ki gość, co to

nikt mu nie fik nie, ale trze ba jesz cze w środ ku być go ściem.
Że nie tyl ko na ze wnątrz, ale jesz cze w środ ku. Że ła twiej
ko goś zla czo wać, niż zro bić coś do bre go, do bre go, ty te go
nie umiesz…

Czło wiek po wo li wsta je z ław ki i po wo li od cho dzi.

CZŁO WIEK: 
Przez krzyż idzie się do zmar twych wsta nia. In nej dro -

gi nie ma. 

MA CIEK: 
Cze go nie umiem? Ja wszyst ko umiem. Nie je stem tak

na praw dę ban dy tą, ni ko go nie za bi łem, pa ru ty pa po tur bo -
wa łem, ale to prze cież nic, bo sa mi się na pra sza li, ale lu dzie
mnie prze cież sza nu ją, to o co cho dzi? 

Czło wiek od wra ca jąc się

CZŁO WIEK: 
Słu żyć Bo gu to szu kać dróg do ludz kich serc. Słu żyć

Bo gu to mó wić o złu jak o cho ro bie, któ rą trze ba ujaw nić,
aby móc le czyć. Słu żyć Bo gu to pięt no wać zło i wszel kie je -
go prze ja wy. 

Od cho dzi nie co da lej. 

PAU LI NA: 
Pro szę księ dza… zna czy się – pro szę pa na – a kim pan

w ogó le jest? Jak się pan na zy wa? 

CZŁO WIEK: 
Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko…
Wy cho dzi. Wszy scy sie dzą osłu pia li. 

AN KA: 
Prze… prze… prze cież on nie ży je…! 

PAU LI NA: 
To był duch… to go dzi na du chów…! 
Ma ciek sie dzi ze zwie szo ną gło wą i wpa tru je się w zam -

knię tą bu tel kę. 

MA CIEK: 
Przez krzyż idzie się do zmar twych wsta nia. In nej dro -

gi nie ma… nie ma…
Od rzu ca bu tel kę w krza ki. 

Scenariusz i reżyseria – Bolesław Dobrowolski

Przedstawienie pokazała młodzież w salce w naszej
plebanii 21.11.2004 roku, aby upamiętnić 20 rocznicę
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
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Ró¿aniec Œwiêty
KSI¥¯KI 

Archidiecezjalny Dzieñ Wspólnoty
Eucharystycznego Ruchu M³odych

Z ¯YCIA PARAFII

IN FOR MA CJA OGÓL NA O KSIĄ ŻECZ CE 
„RÓ ŻA NIEC ŚWIĘ TY...“

Szcze gól na fa scy na cja tre ścią li stu apo stol skie go RO -
SA RIUM VIR GI NIS MA RIAE na sze go umi ło wa ne go Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II, myśl o god nym upo wszech nie niu
je go tre ści oraz po dzię ko wa nie Je go Świą to bli wo ści za po -
moc w od kry ciu praw dy, któ ra gło si, że „Naj pięk niej szy jest
czas po świę co ny mo dli twie“, spo wo do wa ły opra co wa nie
ksią żecz ki pod ty tu łem: 

RÓ ŻA NIEC ŚWIĘ TY WE DŁUG LI STU APO STOL -
SKIE GO RO SA RIUM VIR GI NIS MA RIAE PA PIE ŻA JA NA
PAW ŁA II

Ksią żecz ka po wsta ła na pod sta wie: 

–  tek stów Pi sma Świę te go, 
–  li stu apo stol skie go Ja na Paw ła II: 

„Ro sa rium Vir gi nis Ma riae“, 
–  tek stów roz wa żań Dro gi Krzy żo wej, 

przy go to wa nych przez Ja na Paw ła II w 1984 r., 
–  na ucza nia Ja na Paw ła II, 
– tek stów prof. Wło dzi mie rza Fi jał kow skie go i Ewy

Ko wa lew skiej z Klu bu Przy ja ciół Ludz kie go Ży cia w Gdań -
sku do Ró żań ca w obro nie ży cia i pol skiej ro dzi ny. 

„Chry stus nie chce, że by śmy by li głod ni. Chry -
stus nie chce, że by śmy by li pu ści. Chce, że by śmy by -
li na sy ce ni du cho wo praw dą i mi ło ścią przy sto le Sło -
wa Bo że go i przy sto le Eu cha ry stii. Wy sa mi nie wie -
cie, jak je ste ście pięk ni wów czas, kie dy znaj du je cie
się w za się gu Sło wa Bo że go i Eu cha ry stii. Sa mi nie
wie cie, ja cy je ste ście pięk ni, kie dy ob cu je cie z bli ska
z Chry stu sem, z Mi strzem, sta ra jąc się żyć w Je go ła -
sce uświę ca ją cej”. 

Jan Pa weł II, Czę sto cho wa 1979 r. 

W na szej pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta na gdań skim
Przy mo rzu 8.10.2005 r. zo stał zor ga ni zo wa ny Ar chi die ce -
zjal ny Dzień Wspól no ty Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -

dych. Przy by ło 250 uczest ni ków ze swy mi ani ma to ra mi z 13
pa ra fii Ar chi die ce zji Gdań skiej i Die ce zji Pel pliń skiej. Go -
ściem spe cjal nym by ła s. Bo że na Kol czyń ska USJK z Mi la -
nów ka – Kra jo wa Mo de ra tor ka ER M−u. Ere mi ci po zna li du -
cho wość św. Ur szu li Le dó chow skiej po przez scen kę wy ko -
na ną przez wspól no tę z Cheł ma i od da li hołd Słu dze Bo że -
mu Ja no wi Paw ło wi II. Mon taż słow no −mu zycz ny o na szym
uko cha nym Pa pie żu z za chę tą do wzra sta nia w świę to ści
przed sta wi li go spo da rze. Nie za bra kło rów nież wspól nych
śpie wów, ad o ra cji, ra do ści, po czę stun ku i za ba wy na pla ży.
Kul mi na cyj nym punk tem by ła uro czy sta Msza św. kon ce le -
bro wa na pod prze wod nic twem ks. Ra fa ła Zie man na – Mo -
de ra to ra ER M−u Ar chi die ce zji Gdań skiej. Asy sta li tur gicz na
na szej pa ra fii, przy go to wa na przez ks. Ire ne usza Ko zio rzęb -

skie go, oraz dziew czę ca
scho la z p. Ane tą Brat ke
uświet ni ły ten pięk ny czas
prze ży wa nia spo tka nia w bli -
sko ści z Je zu sem Eu cha ry -
stycz nym. Pod czas tej Mszy
św. zo sta li przy ję ci no wi
człon ko wie do ER M−u.

Dzię ku je my ser decz -
nie ks. pro bosz czo wi Grze -
go rzo wi Stol czy ko wi oraz
wszyst kim, któ rzy przy czy -
ni li się do przy go to wa nia te -
go pięk ne go Wspól no to we -
go Dnia ER M−u. Niech Je -
zus Eu cha ry stycz ny ob da -
rza wsze la ki mi da ra mi.
Chry stu so wi Pa nu za wie rza -
my owo ce te go spo tka nia. 

s. Ber nar da
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KSI¥¯KI 
Ksią żecz ka za wie ra w pierw szej czę ści: 
– in for ma cje o tym, kie dy Mat ka Bo ża pro si ła 
o od ma wia nie Ró żań ca Świę te go, 

– wy jąt ki z li stu apo stol skie go Ja na Paw ła II 
'Ro sa rium Vir gi nis Ma riae', 

– in for ma cje o spo so bie od pra wia nia Ró żań ca we dług 
pro po zy cji Ja na Paw ła II, 

– wy kaz obiet nic Mat ki Bo żej za od ma wia nie Ró żań ca, 
– treść Li ta nii Lo re tań skiej, 
– treść mo dli twy 'Sa lve, Re gi na', 
– treść mo dli twy św. Ber nar da. 

Głów na część ksią żecz ki obej mu je dwa dzie ścia ta jem -
nic. Każ da ta jem ni ca ma swój ty tuł, od po wied ni tekst bi blij -
ny, treść roz wa ża nia, proś by −in ten cje. 

Ksią żecz ka otrzy ma ła im pri ma tur GDAŃ SKIEJ KU RII
ME TRO PO LI TAL NEJ. 

Pro szę za uwa żyć, że Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w swo -
im li ście apo stol skim RO SA RIUM VIR GI NIS MA RIAE sło -
wo kon tem pla cja użył aż 58 ra zy. Dla te go mo ją my ślą prze -
wod nią przy opra co wy wa niu tej ksią żecz ki by ła re ali za cja
za le ceń Pa pie ża, aby Ró ża niec Świę ty miał cha rak ter wy raź -
nie kon tem pla cyj ny. 

O kon tem pla cji w swo im li ście Jan Pa weł II mię dzy in -
ny mi pi sze: 

– Ró ża niec na le ży do naj lep szej i naj bar dziej wy pró bo−
wa nej tra dy cji kon tem pla cji chrze ści jań skiej; 

– po now ne od kry cie Ró żań ca ozna cza za głę bie nie się 
w kon tem plo wa nie ta jem nic; 

– Ma ry ja jest nie do ści gnio nym wzo rem kon tem pla cji 
Chry stu sa; 

– Ma ry ja sta le przy po mi na wier nym 'ta jem ni ce' 
swe go Sy na, pra gnąc, by je kon tem plo wa no; 

– Ró ża niec, wła śnie wy cho dząc z do świad cze nia 
Ma ryi, jest mo dli twą wy raź nie kon tem pla cyj ną; 

– je śli brak kon tem pla cji, Ró ża niec upo dab nia się 
do cia ła bez du szy; 

– Ró ża niec, ja ko „me dy ta cja“ o Chry stu sie 
z Ma ry ją, jest zba wien ną kon tem pla cją; 

– po wta rza nie słów „Zdro waś, Ma ry jo“ jest 
jak by kan wą, na któ rej roz wi ja się 
kon tem pla cja ta jem nic; 

– po now ne od kry cie war to ści mil cze nia jest 
jed nym z se kre tów prak ty ko wa nia 
kon tem pla cji; 

– waż ne jest, że by „Chwa ła Oj cu“, szczyt
kon tem pla cji, zo sta ło w Ró żań cu do brze 
uwy dat nio ne; 

– spra wą na praw dę wiel kiej wa gi jest to, 
aby Ró ża niec był co raz bar dziej poj mo wa ny 
i prze ży wa ny ja ko dro ga kon tem pla cji. 

Po nad to wo bec po stę pu ją cej se ku la ry za cji, od rzu -
ca nia Chry stu sa i Je go Ewan ge lii w ży ciu oso bi stym
czło wie ka, uwa ża łem za ko niecz ne i nie zbęd ne przy po -

mnie nie słów na sze go Wiel kie go Ro da ka, Pa pie ża Ja na
Paw ła II, któ re umie ści łem na kontrokład ce, a są przy to czo -
ne ni żej. 

„Ko ściół przy niósł Pol sce Chry stu sa – to zna czy klucz
do ro zu mie nia tej wiel kiej i pod sta wo wej rze czy wi sto ści, ja -
ką jest czło wiek. Czło wie ka bo wiem nie moż na do koń ca
zro zu mieć bez Chry stu sa. A ra czej: czło wiek nie mo że sie -
bie sam do koń ca zro zu mieć ani kim jest, ani ja ka jest je go
wła ści wa god ność, ani ja kie jest je go po wo ła nie i osta tecz ne
prze zna cze nie. Nie mo że te go wszyst kie go zro zu mieć bez
Chry stu sa!“

War sza wa, Plac Zwy cię stwa, 2.06.1979 r.
Jan Pa weł II, Pa pież

„Czy moż na od rzu cić Chry stu sa i wszyst ko to, co On
wniósł w dzie je czło wie ka? Oczy wi ście, że moż na. Czło wiek
jest wol ny. Czło wiek mo że po wie dzieć Bo gu: nie. Mo że po -
wie dzieć Chry stu so wi: nie. Ale py ta nie za sad ni cze: «czy
wol no»? I w imię cze go «wol no»? Ja ki ar gu ment ro zu mu, ja -
ką war tość wo li i ser ca moż na przed ło żyć so bie sa me mu
i bliź nim, i ro da kom, i na ro do wi, aże by od rzu cić, aże by po -
wie dzieć «nie» te mu, czym wszy scy ży li śmy przez ty siąc
lat?! Te mu, co stwo rzy ło pod sta wę na szej toż sa mo ści i za -
wsze ją sta no wi ło“. 

Bło nia Kra kow skie 10.06.1979 r.
Sko czów 22.05.1995r. 

Jan Pa weł II, Pa pież
Po nad to ksią żecz ka za wie ra treść li stu Ab pa Sta ni sła -

wa Dzi wi sza z po dzię ko wa niem, bło go sła wień stwem i pod -
pi sem Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II z dnia 5 mar ca 2005 ro -
ku oraz pie czę cią SE KRE TA RIA TU OSO BI STE GO JE GO
ŚWIĄ TO BLI WO ŚCI. 

Treść li stu za miesz czo na jest poniżej. 

An drzej Wit kow ski
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Modlitwa – czêœæ pierwsza
¯ ¯YCIA RODZINY

„Pięk nie jest za trzy mać się z Nim i jak umi ło wa ny
uczeń oprzeć gło wę na Je go pier si (por. J 13,25), po czuć do -
tknię cie nie skoń czo ną mi ło ścią Je go Ser ca”.

Jan Pa weł II, „Ec c le sia de Eu cha ristia”, 2003 r.

1. Mo dli twa in dy wi du al na. 
Mo dli twa jest owo cem, z któ re go wszyst ko po wsta je.

Mo dlić się ca łym ser cem – to zna leźć dro gę do du cho we go
ży cia. „Mo dli twa jest dla du szy tym, czym dla zie mi jest
deszcz” – mó wił św. Jan Vian ney w swo ich ka za niach. Każ -
dy mo że i po wi nien zna leźć dro gę mo dli twy – dro gę, któ ra
pro wa dzi do Je zu sa. 

Bar dzo waż na jest mo dli twa oso bi sta, in dy wi du al -
na. Gdy bę dę przez mo dli twę bli sko Bo ga – obu dzi się i roz -
wi nie mo je ży cie du cho we. Dla św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je -
zus „mo dlić się to ko chać”. Mo dli twa po win na wy peł niać
dzień, aby utrzy ma ny był kon takt z Bo giem: „trze ba mo dlić
się za wsze i nie usta wać” (Łk. 18,1), „mó dl cie się nie ustan -
nie” (1 Tes. 5,17). 

Mo dli twa to dia log – roz mo wa z Bo giem. Roz mo wa
to nie tyl ko mó wie nie, ale też słu cha nie, a Bóg prze ma wia
w ci szy. Bóg jest przy ja cie lem ci szy. On chce z czło wie kiem
roz ma wiać. On chce z to bą roz ma wiać. W wy ci sze niu ser ca
na stę pu je mo je spo tka nie z Chry stu sem. „Wy, kie dy się mo -
dli cie, wejdź cie do iz deb ki” (Mt. 6,6). Iz deb ką jest ser ce. 

Jest wie le form mo dli twy. Waż ne jest, by mo dlić się
roz wa ża jąc sło wa Pi sma Świę te go, np. frag men ty prze zna -
czo ne przez Ko ściół na da ny dzień Ro ku Li tur gicz ne go. Pi -
smo Świę te to list Bo ga do czło wie ka, to list Bo ga do cie bie.
Co raz lep sze po zna wa nie Pi sma Świę te go sta no wi nie za stą -
pio ny wa ru nek wzro stu ży cia du cho we go. Chrze ści ja nin
doj rze wa przez roz wa ża nie słów Pa na w swo im ser cu. To
roz wa ża nie mo że do ko nać się tyl ko w wy ci sze niu ser ca.
W świe tle Ewan ge lii mil cze nie i umi ło wa nie ci szy by ło jed -
ną z cha rak te ry stycz nych cech po sta wy Chry stu sa. 

Chrze ści ja nin to ten, któ ry na uczył się słu chać Bo ga,
a Je go sło wa wpro wa dzać w czyn, re ali zo wać je w co dzien -
no ści swe go ży cia. Apo sto ło wie, za nim za czę li gło sić na ukę
Je zu sa, naj pierw sa mi pil nie słu cha li te go, co im Je zus prze -
ka zy wał. 

Te mu, kto słu cha gło su Chry stu sa, wie rzy w Nie go
i po dą ża za Nim, za pew nia Je zus swo ją szcze gól ną opie kę
i ży cie wiecz ne: „Mo je owce słu cha ją me go gło su, a Ja znam
je. Idą one za mną, a Ja da ję im ży cie wiecz ne. Nie zgi ną na
wie ki i nikt nie wy rwie ich z mo jej rę ki”(J. 10,27−28). 

2. Mo dli twa wspól na. 
Bóg uczy czło wie ka ży cia we wspól no cie. Tu, na zie mi,

ma my na uczyć się ży cia we wspól no cie, któ ra bę dzie w Kró -
le stwie Nie bie skim. Po śród wie lu wspól not w Ko ście le naj -
bliż szą każ de mu z nas jest ro dzi na. Ro dzi na jest wspól no tą,
więc po win na mo dlić się wspól nie, co dzien nie; zna leźć czas
ra no i wie czo rem, by po wie rzać Bo gu swo ją pra cę, pla ny, by
prze pra szać, dzię ko wać, uwiel biać Go i pro sić. Nie wy star -
czy sa mo „prze że gna nie się” – to nie za pew nia roz wo ju du -
cho we go. Jak po czuć w ser cu obec ność Bo ga, je śli nie ma

dla Nie go cza su? Je śli bę dzie my się wspól nie w ro dzi nie
mo dlić – ła ski, da ry „przyj dą” do nas sa me: 

„Po wierz Pa nu swo ją dro gę i za ufaj Mu: On sam bę -
dzie dzia łał” (Ps. 37); 

„Boś Ty jest wiel ki i dzia łasz cu da, tyl ko Ty je steś Bo -
giem” (PS. 86). 

Gdy prze ży wa my w ro dzi nie pro ble my, trud no ści, war -
to po wie rzyć je Bo gu: 

„Prze rzuć swą tro skę na Pa na, a On cię pod trzy -
ma”(Ps. 55);

„Bóg jest dla nas uciecz ką i mo cą, ła two zna leźć u Nie -
go po moc w trud no ściach”(Ps. 46); 

„Szu ka łem Pa na, a On mnie wy słu chał i uwol nił od
wszel kiej trwo gi”(Ps. 46). 

Przy koń cu mo dli twy do ser ca po wi nien wni kać po kój
i pra gnie nie Bo ga, pra gnie nie by cia bli sko Bo ga, pra gnie nie
trwa nia w Je go Mi ło ści: „Trwaj cie we Mnie, a Ja w was bę -
dę trwać”( J. 15,4a). Trze ba mo dlić się, aby po szu ki wać Bo -
ga i wciąż na no wo Go od kry wać. Je zus jest w tym dla nas
wzo rem: mógł mo dlić się dłu go, na wet dzień i noc – czuł po -
trze bę Bo ga i zba wie nia świa ta. 

Pan Bóg wie le obie cu je tym, któ rzy wspól nie się mo -
dlą: „Za praw dę po wia dam wam: Je śli dwóch z was na zie mi
zgod nie o coś pro sić bę dzie, to wszyst ko otrzy ma ją od mo -
je go Oj ca, któ ry jest w nie bie. Bo gdzie są dwaj al bo trzej ze -
bra ni w imię mo je, tam je stem po śród nich”(Mt. 18,19−20). 

W cza sie wspól nej mo dli twy (mał żeń skiej, ro dzin -
nej) Pan nam bło go sła wi. Że by sta nąć ra zem do mo dli twy,
trze ba so bie wcze śniej prze ba czyć: „Dla te go po wia dam
wam: Wszyst ko, o co pro si cie w mo dli twie, sta nie się wam,
tyl ko wierz cie, że otrzy ma cie. A kie dy sta je cie do mo dli twy,
prze bacz cie, je śli ma cie coś prze ciw ko muś, aby tak że Oj -
ciec wasz, któ ry jest w nie bie, prze ba czył wam wy kro cze nia
wa sze” (Mk. 11,24−25). 

Trze ba prze ba czyć so bie na wza jem, a po tem zgod nie
pro sić. Pro sić ra zem, w tej sa mej in ten cji, gło śno, że by śmy
wie dzie li, o co się mo dli my. Gwa ran cją jest wiel ka obiet ni ca
Bo ża. Mo dli twa żo ny za mę ża i od wrot nie owo cu je wzro -
stem mi ło ści w mał żeń stwie. Ta ka mo dli twa nie jest ego -
istycz na, więc jest Bo gu szcze gól nie mi ła: „Mó dl cie się je -
den za dru gie go, by ście od zy ska li zdro wie. Wiel ką moc po -
sia da wy trwa ła mo dli twa spra wie dli we go” (Jk. 5,16b). 

3. Mo dli twa w na szej ro dzi nie. 
W na szym na rze czeń stwie, mał żeń stwie i ro dzi nie,

wspól na mo dli twa ro dzi ła się, doj rze wa ła i zmie nia ła przez
wie le lat. Naj pierw krót ka, ra czej ci cha, nie śmia ła, po tem
co raz czę ściej wspól na, gło śna. Kie dy po zna łam Ro ber ta,
uczęsz cza łam na spo tka nia wspól no ty mo dli tew nej „Mi sja”
przy Ko ście le Pal lo ty nów w Gdań sku Wrzesz czu. Po nie dłu -
gim cza sie zna jo mo ści Ro bert za czął cho dzić na spo tka nia
mo dli tew ne ra zem ze mną. Tak więc na sza przy jaźń, a po -
tem mi łość roz wi ja ła się w opar ciu m.in. o mo dli twę wspól -
no to wą. W tam tym cza sie też zda rza ło nam się mo dlić we
dwo je, w róż nych po rach dnia i w róż nych miej scach (w
aka de mi ku, w par ku, w ko ście le). 
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¯ ¯YCIA RODZINY
Ja ko mał żon ko wie trwa li śmy we wspól no cie wie rzą -

cych i uczy li śmy się mo dli twy wła śnie we wspól no cie, słu -
cha jąc, jak mo dlą się in ni, czer piąc na uki z ka te chez i po głę -
bia jąc ży cie du cho we po przez re ko lek cje. W na szym mał -
żeń stwie mo dli li śmy się za sie bie na wza jem, na po cząt ku ra -
czej od dziel nie, w róż nych po rach dnia, póź niej co raz czę -
ściej ra zem. Gło śno pró bo wa li śmy wy po wia dać sło wa mo -
dli twy, dzię ku jąc Bo gu lub pro sząc w waż nych dla nas in -
ten cjach. 

Na sza wspól na mo dli twa z dzieć mi zro dzi ła się kil ka
lat te mu. Szcze rze mó wiąc pro ble mem by ło dla nas usta le -
nie, kie dy ma my za cząć mo dlić się wraz z sy nem. Mie li śmy
wów czas jed no dziec ko. Z jed nej stro ny chcie li śmy dzie ci
wy cho wy wać od jak naj młod szych lat po chrze ści jań sku,
z dru giej zaś by ło w nas prze świad cze nie, że na sze ma łe,
nie speł na 2−let nie dziec ko wie le z te go nie ro zu mie. By ło to
dla nas tym bar dziej trud ne, że nasz ru chli wy sy nek wła ści -
wie w tej mo dli twie prze szka dzał. Pod ję li śmy jed nak de cy -
zję (cho ciaż nie oby ło się bez dłu gich dys ku sji), że nie bę -
dzie my w tym usta wać. Po pew nym cza sie mo gli śmy ob ser -
wo wać, jak nasz sy nek po wo li i sys te ma tycz nie za czy na się
tej mo dli twy uczyć (cho ciaż z po zo ru nie zwra cał na sło wa
uwa gi), a na stęp nie się do niej włą cza. Na szą ra dość wzbu -
dza ło włą cza nie się dziec ka do mo dli twy spon ta nicz nej.
Wresz cie przy szedł ta ki mo ment, że nasz nie co wię cej niż
czte ro let ni syn za pro po no wał, że po pro wa dzi mo dli twę. Był

to pa cierz, ale by ła też mo dli twa spon ta nicz na. By ły dzięk -
czy nie nia i proś by. To na praw dę wiel ka ra dość wi dzieć, jak
dziec ko wta pia się w Ko ściół Chry stu so wy. To na praw dę
wiel ka ra dość, któ ra wy ci ska łzy szczę ścia. Bo to nie na sze
dzia ła nia, ale mi łość Bo ża prze mie nia ser ce dziec ka. 

Obec nie znów prze ży wa my wie le ra do ści, gdy nasz
młod szy, dwu let ni syn mó wi: „Ko cham Je zu sa”, a prze cho -
dząc obok ko ścio ła wo ła: „To nasz Amen”. 

Na sze spo tka nia z Bo giem są te raz bar dziej sys te ma -
tycz ne. Mo dli my się co dzien nie, przede wszyst kim wspól -
nie z dzieć mi. Sta ra my się, aby ży cie na szej ro dzi ny by ło
prze po jo ne mo dli twą. Jest to dro ga cią głe go wzro stu w mi -
ło ści do Bo ga i do sie bie na wza jem, pod trzy my wa nia sie bie
i człon ków ro dzi ny w dro dze do świę to ści, za chę ca nia na -
wza jem do mo dli twy. 

Ania i Ro bert Kobielowie
ze Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi jest wspól no tą mo dli tew -
no −ewan ge li za cyj ną, sku pia ją cą oso by ze wszyst kich grup
wie ko wych. Sta no wi gru pę otwar tą, do któ rej mo że wstą pić
każ dy, kto chce szcze rze wzra stać w wie rze i oprzeć swo je
ży cie na Je zu sie Chry stu sie. Spo tka nia od by wa ją się w każ -
dy wto rek o godz. 19.30 w sa li pod ko ścio łem. Pa ste rzem
Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi jest obec nie ks. Pa weł Na wrot. 

W ar ty ku le wy ko rzy sta no frag men ty ka te chez ks. Sta ni -
sła wa Be drow skie go i ks. Da riu sza Żyźniewskie go.

Po wra ca ją ca mi łość

Chcia ła bym Ci ty le po wie dzieć, 
ale jak wy brać sło wa, 
któ re wy da ją się pu ste, mar twe. 
Ko cham? Na praw dę wie rzę? 
Trud no po wie dzieć. 
Prze cież tak na praw dę 
Wca le Cię nie znam. 
Mo ja mo dli twa jest ta ka ubo ga, 
A mo że w ogó le jej nie ma…
W chwi lach unie sień mó wię, że zro bię, 
Cze go tyl ko za pra gniesz. 
Na wet ofia ru ję Ci sie bie. 
Cóż z te go? 
Przy cho dzą dni, kie dy nic mnie nie cie szy. 
To zwąt pie nie 
Ogar nia mnie mrocz ny mi skrzy dła mi ci szy…
Gro za, lęk, wiem, jak je stem sa mot na, 
na wet Ty wy da jesz mi się od le gły. 
A tak na praw dę to tyl ko
Mo ja wi na – wy star czy
spró bo wać zro zu mieć in nych, 
po ko chać Cie bie, 
a wszyst ko bę dzie
jak na po cząt ku: 
Ty – mi łość i …ja. 

Ania Kobiela
Gi życ ko – Gdańsk 1994 r.

„Iko na zo sta ła przy wie zio na z Włoch z piel grzym ki la tem 2002 ro ku. 
Przy po mnia nam o spo tka niu z Ja nem Paw łem II. Od te go cza su jest na szą 

ro dzin ną Iko ną” – pi szą au to rzy ar ty ku łu.
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Koœció³ Domowy
RUCH ŒWIAT£O-¯YCIE

„Do mo wy Ko ściół Ru chu Świa tło −Ży cie jest mał żeń sko
−ro dzin nym ru chem świec kich w Ko ście le. Zo stał za ło żo ny
przez ks. Fran cisz ka Blach nic kie go, przy współ pra cy z s. Ja -
dwi gą Sku dro RSCJ, ja ko ga łąź ru chu „Świa tło−Ży cie“, bę dą -
ce go jed nym z nur tów po so bo ro wej od no wy Ko ścio ła. Łą -
czy w so bie cha ry zma ty Ru chu Świa tło−Ży cie i mię dzy na ro -
do we go ru chu mał żeństw ka to lic kich Equ ipes No tre −Da me,
dla te go for ma cja w nim jest po łą cze niem for ma cji obu ru -
chów. Pra ca for ma cyj na obej mu je wspól ną pra cę w krę gach
(ma łe gru py skła da ją ce się z 4 do 7 par mał żeń skich) pod -
czas co mie sięcz nych spo tkań oraz co dzien ny wy si łek zmie -
rza ją cy do wy peł nie nia tzw. zo bo wią zań. Spo tka nie w krę gu
trwa ok. trzech go dzin. Jest czas na część to wa rzy ską, aby
wy two rzyć at mos fe rę bli sko ści i ser decz no ści, część mo dli -
tew ną po łą czo ną z dzie le niem się Sło wem Bo żym i mo dli -
twą ró żań co wą. Część for ma cyj na jest cza sem dzie le nia się
pro ble ma mi i ra do ścia mi ży cia oraz suk ce sa mi w pra cy nad
so bą i wy peł nia niem zo bo wią zań. Część for ma cyj na jest tak -
że cza sem przed sta wie nia i roz wa że nia ko lej ne go te ma tu
przy go to wa ne go przez pa rę ani ma tor ską (pro wa dzą cą) lub
in ną pa rę w krę gu“.

Je ste śmy w „Krę gach Do mo we go Ko ścio ła“ trzy na -
ście lat, pró bu jąc żyć we dług za sad Ewan ge lii, któ re są pro -
p o no wane przez Ruch. Od kry li śmy praw dę: aby ko chać,
trze ba słu chać. Bez tej za sa dy wza jem ne go sza cun ku nie
moż na ko chać. Słu cha nie otwie ra na po trze by dru giej oso -
by. Mo dli twa jest pierw szym i naj waż niej szym eta pem wsłu -
chi wa nia się. Wspól na mo dli twa mał żeń ska zgod nie z za sa -
da mi Ru chu po zwa la otwo rzyć się na bu do wa nie pra wi dło -
wych re la cji mał żeń skich, do pro wa dza do dia lo gu. Dia log
mał żeń ski jest pod sta wo wym punk tem mie sięcz nej pra cy,
wspól ne go ucze nia się by cia ra zem. Dia log mał żeń ski ma
na ce lu po szu ki wa nie wo li Bo ga, któ rą ma dla na szej ro dzi -
ny. Jest to naj trud niej szy aspekt na szej pra cy we dwo je, ale
za ra zem naj po trze bni ejszy, gdyż uczy roz ma wiać o spra -
wach waż nych, dzie lić się swo imi emo cja mi, mó wić o pra -
gnie niach w obec no ści Bo ga. Waż nym aspek tem by cia we
wspól no cie są wspól ne Msze św., wspól ne spo t ka nia,
rozm owy. Dzi siej sze ży cie wy mu sza na nas ucze nie się do -

bre go współ ży cia w ro dzi nie, we wspól no cie. Te trzy na ście
lat wspól no to we go po szu ki wa nia do bro ci w dru gim czło wie -
ku po zwo li ło nam z żo ną bar dzo się do sie bie przy bli żyć, po -
głę bić swo je re la cje z Bo giem, uczyć się za wie rze nia Bo żej
Opatrz no ści na co dzień. 

Mał go rza ta i Ka zmierz Sa ko wiczowie

W tym sym bo lu na sze go ru chu
dwie ob rącz ki, sym bo li zu ją ce sa kra ment
mał żeń stwa, są umiesz czo ne w do mu,
gdzie ży cie sku pia się przy krzy żu Chry -
stu sa, na któ rym wid nie ją słowa „Świa -
tło−Ży cie” w języku greckim. 

„Do mo wy Ko ściół” jest za ko rze nio -
ny w ruch „Świa tło −Ży cie“, za ło żo ny przez
Słu gę Bo że go księ dza Fran cisz ka Blach -
nic kie go.

Każ dy rok pra cy for ma -
cyj nej ma swój te mat, na któ ry
szcze gól nie zwra ca my uwa gę
w da nym ro ku.

W tym ro ku te ma tem jest
„Dać Świa dec two Na dziei”.
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Mészöly Miklós „Saul z Tarsu”
KSI¥¯KI Z NASZEJ BIBLIOTEKI

Li te ra tu ra wę gier ska jest w Pol sce ma ło zna na,
choć tak czę sto przy zna je my się do bra ter stwa z Ma dzia ra -
mi. Wła ści wie ca ła jej zna jo mość ogra ni cza się do „Chłop -
ców z Pla cu Bro ni” i mo że jesz cze nie daw ne go no bli sty –
Im re Ker te sza. Tym cza sem „Saul z Tar su” to pięk na po -
wieść, któ rą chciał bym za pro po no wać tym ra zem. 

Pi sa na w pierw szej oso bie re la cja Szaw ła – jesz cze
nie Paw ła, wpro wa dza w świat je go nie spo koj nych po szu ki -
wań, w świat je go chę ci zgłę bie nia ta jem ni cy ży cia, je go nie -
ustan nej szar pa ni ny mię dzy tym, co bo skie, a tym, co ludz -
kie. Czy ta jąc je go Li sty, wi dzi my już Paw ła, czło wie ka, któ -
ry po znał Praw dę i jej już tyl ko słu ży. Tu taj jed nak jest cią -
gle mło dym po szu ki wa czem. Cho dzi na na uki do rab bie go
Abia ta ra, do rab bie go Szei, po ma ga swo jej sio strze i szwa -
gro wi, za ko chu je się w Ta mar, ale ca ły czas jest nie za do wo -
lo ny z te go, co od naj du je. Ca ły czas mę czy go ja ło wość nie -
speł nie nia, któ re znaj dzie do pie ro po la tach w pra cy mi syj -
nej. Ten mo no log we wnętrz ny Szaw ła, czło wie ka wy ro słe go
na nie wiel kim skraw ku wschod nie go wy brze ża Mo rza
Śród ziem ne go, skraw ku zie mi, pa lo nym bez li to śnie przez
słoń ce i mar z ną cym w ciem ne no ce, ten nie sa mo wi ty stru -
mień świa do mo ści, pe łen za wi ro wań, przy spie szeń, za rów -
no za mą ceń i kry sta licz nej czy sto ści, uka zu je nam skom pli -
ko wa ną mag mę czy ra czej mia zgę psy chi ki czło wie ka po -
szu ku ją ce go, uwi kła ne go w nie ustan ne sprzecz no ści, ale
w spo sób wi docz ny trzy ma ją ce go się ści śle Bo ga, a za ra zem
kie ro wa ne go przez Nie go – choć by na dro gę do Da masz ku. 

Fa bu ła nie jest tu w grun cie rze czy tak istot na.
Moż na ją stre ścić w kil ku sło wach, a ko muś, kto ja ko ta ko
zna Dzie je Apo stol skie, nie po win na spra wiać zbyt nie go
kło po tu. Znacz nie waż niej szy jest tu ob raz prze żyć i my śli
przyszłego Apo sto ła. Je go go rącz ka i po śpiech w po szu ki -
wa niu Bo ga, je go nie na sy ce nie. Ten ob raz spra wia, że sa mi
za czy na my od czu wać nie po kój, sa mi za czy na my py tać się:
czy wszyst ko zro bi li śmy tak, jak na le ża ło. Sa mi – choć na
chwi lę, wy do by wa my się z ci che go i mi łe go gniazd ka, któ -
re z ta kim tru dem so bie wi li śmy przez ca łe ży cie i za czy na -
my sta wiać py ta nia. Nie ko niecz nie Bo gu – ra czej sa mym so -
bie. 

Trud no by ło mi pi sać o tej po wie ści. To książ ka,
któ rą prze ży wa się bar dzo głę bo ko i oso bi ście. My ślę, że
każ dy znaj dzie w niej co in ne go – mo że ślad ja kichś wła -
snych za wi ro wań, mo że od po wiedź na ja kieś py ta nie za da -
ne wie le lat te mu? My ślę, że jest to książ ka do „pry wat nej”
lek tu ry, ta kiej, któ rą nie spo sób po dzie lić się z in ny mi ludź -
mi, gdyż przede wszyst kim jest ona skie ro wa na do nas sa -
mych, do na szych wnętrz. 

Po le cam go rą co tę książ kę, jak i ca łą twór czość
Mészöly'ego.

Bolesław Dobrowolski
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Asiu, czy lubisz czytaæ?
– pytam moj¹ siostrê, przysz³¹ maturzystkê...

CZYTANIE W RODZINIE

Lu bię, ale z chę cią czy tam tyl ko te książ ki, któ re sa ma
wy bio rę. 

A ile prze czy ta łaś w tym mie sią cu ksią żek? 
My ślę, że by ło ich czte ry i wła śnie koń czę pią tą. 
Po ja ki typ ksią żek naj czę ściej się gasz? 
Hmmm... zwy kle jest to coś z dzie dzi ny psy cho lo gii,

cza sem dla re lak su [!] hor ror. 
W tym ro ku cze ka cię ma tu ra.. Du żo lek tur prze -

czy ta łaś i na dal czy tasz. Czy są dzisz, że ich do bór
w pro gra mie na ucza nia jest wła ści wy? 

W su mie przez dwie pierw sze kla sy li ceum nie prze -
czy ta łam zbyt du żo lek tur, te raz oczy wi ście ża łu ję i sta ram
się to zmie nić, a czy mi się uda, to oka że się w ma ju. Co do
two je go py ta nia, to we dług mnie spis lek tur jest do bry, je śli
idzie o po wią za nie z epo ka mi li te rac ki mi, ale uwa żam też, że
tyl ko po ło wa z nich jest cie ka wa dla prze cięt ne go li ce ali sty.
Naj chęt niej czy tam te na pi sa ne przy stęp nym ję zy kiem. 

A gdzie uda jesz się po książ ki? 
Wy po ży czam je w bi blio te ce szkol nej i pu blicz nej oraz

cza sem od zna jo mych. Rzad ko ku pu ję książ ki, chy ba, że za -
uwa żę cie ka wy ty tuł, a ce na jest atrak cyj na... w koń cu prze -
czy tam ją tyl ko raz, mo że dwa... 

A jak wy glą da stan czy tel nic twa wśród two ich ró -
wie śni ków? 

Lek tur z re gu ły nie czy ta ją, cza sem stresz cze nia... Się -
ga ją jed nak po współ cze sne książ ki, wy mie nia ją się ni mi,
po le ca ją je so bie na wza jem. Zda rza ją się i ta cy jed nak, któ -
rzy czy ta ją tyl ko ga ze ty, sms−y i roz kła dy jaz dy. 

Uwa żasz, że czy ta nie ma po zy tyw ny wpływ na
nas? 

Przede wszyst kim wzbo ga ca ję zyk, skład nię, po pra wia
gra ma ty kę i or to gra fię. Roz wi ja też wy obraź nię, po pra wia
pa mięć, po bu dza in te lekt. Czy ta jąc po sze rza my na sza wie -
dzę. 

Co są dzisz na te mat współ cze sne go pol skie go
czy tel nic twa? 

We dług mnie co raz wię cej dzie ci czy ta książ ki, dzię ki
m.in. ak cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”, re kla mie ostat nich
hi tów (J. Row ling). Dzie ci chęt niej czy ta ją, wi dząc, że ich ró -
wie śni cy też to ro bią. Oso by w śred nim wie ku czy ta ją pew -
nie naj mniej, po nie waż za ję ci pra cą i do mem nie ma ją na
książ ki cza su. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz mo wę prze pro wa dzi ła Ma ria Ło mon kie wicz, 
uczen ni ca kla sy IIc w X Li ceum Ogól no kształ cą cym

Czytam, wiêc jestem
– W pierw szym pół ro czu 2000 r. nasz prze cięt ny ro dak

wy dał... 1,70 zł na za kup ksią żek. 
– W cią gu ostat nie go pół ro cza 71% Po la ków nie ku pi ło

żad nej książ ki. 
– We dług ba dań lPSOS z kwiet nia 2005 r. w cią gu

ostat nie go pół ro cza 17% Po la ków prze czy ta ło wię cej niż
5 ksią żek, ale aż 59 % nie prze czy ta ło ani jed nej książ ki. 

– Nie je ste śmy jed nak naj gor si – jesz cze mniej czy ta ją
Fran cu zi, Wło si i Por tu gal czy cy. 

Ba da nia so cjo lo gicz ne i da ne sta ty stycz ne naj wy raź -
niej wska zu ją, że Po la cy nie lu bią czy tać. Nie je den z nas
uspra wie dli wi to z pew no ścią po stę pu ją cym ubo że niem spo -
łe czeń stwa. Nie wie le za ra bia my (o ile w ogó le ma my pra cę
i za ra bia my), trosz czy my się więc przede wszyst kim o to, by
na kar mić i odziać na sze ro dzi ny. Książ ki przez wie lu trak to -
wa ne są ja ko to war luk su so wy. Źró dłem in for ma cji sta ła się
dla nas głów nie te le wi zja – prze ka zy wa ne w niej wia do mo -
ści moż na przy swo ić w bie gu mię dzy jed nym a dru gim za ję -
ciem. No wo cze sne środ ki prze ka zu wy gry wa ją dziś na wet
z pra są – obieg in for ma cji jest rze czy wi ście szyb szy w te le -
wi zji, ra dio czy In ter ne cie. 

Ob raz zde cy do wa nie wy pie ra sło wo. Pro ces ten na co

dzień ob ser wu ją ro dzi ce, za gar nia ją cy swo je po cie chy
sprzed ekra nu kom pu te ra czy te le wi zo ra do od ra bia nia lek -
cji i czy ta nia lek tur. 

Spę dza to też sen z oczu na uczy cie lom, zwłasz cza po -
lo ni stom. Z wła sne go do świad cze nia wiem, jak trud no na -
kło nić uczniów do czy ta nia ksią żek i z tak już dra ma tycz nie
okro jo nej li sty szkol nych lek tur. Tyl ko czę ścio wo skut ku ją
„stra sza ki” w po sta ci kart kó wek czy od py ty wa nia z tre ści
−na ryn ku aż roi się od róż ne go ty pu „bry ków” i stresz czeń.
Ce lem czy ta nia nie jest prze cież wy łącz nie za pa mię ta nie
prze bie gu ak cji i imion bo ha te rów po wie ści. Że by zro zu -
mieć po ru szo ne w niej pro ble my, po jąć za war te tam idee,
trze ba oso bi ście prze wę dro wać przez gąszcz zdań, zaj rzeć
w sku pie niu we wszyst kie „za ka mar ki” świa ta po wie ści,
spę dzić tam rze czy wi ście tro chę cza su. Po dob nie – nie da
się po znać do brze dru giej oso by, po prze sta jąc na cu dzych
opi niach o niej – ta ka po sta wa strasz li wie zu ba ża i tę oso bę,
i nas sa mych, wy da je się tak że tro chę... nie wła ści wa mo ral -
nie. Ko rzy sta nie z tak zwa nych „bry ków” i cu dzych stresz -
czeń nie stoi mo że bez po śred nio w sprzecz no ści z ósmym
przy ka za niem („Nie mów fał szy we go świa dec twa prze ciw
bliź nie mu swe mu“), ale za wie ra ja kiś ele ment nie uczci wo -
ści wo bec cho ciaż by au to ra książ ki. 
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CZYTANIE W RODZINIE

Każ dy psy cho log po twier dzi, że czy ta nie ma wła ści wo -
ści... te ra peu tycz ne! Ja ko na uczy ciel sta ram się to uzmy sło -
wić swo im uczniom, za chę ca jąc ich do lek tu ry. Wszy scy,
zwłasz cza miesz kań cy wiel kich miast, na rze ka my na po -
śpiech, stres, ha łas. Ze wsząd bom bar du ją nas dzie siąt ki
bodź ców – ruch sa mo cho dów, prze chod niów, od gło sy ma -
szyn, gło śna... mu zy ka, roz mo wy, re kla my. W jesz cze bar -
dziej cha otycz nym świe cie
ży je czę sto mło dzież – od
dzie ciń stwa po bu dza na sza -
lo ny mi kre sków ka mi, wy pi -
ja ną w na po jach ko fe iną, mo -
dą, mu zy ką. Czy ta nie książ ki
mo że stać się w tej sy tu acji
spo so bem na wy ci sze nie,
uspo ko je nie, sku pie nie uwa -
gi. Wy ma ga oso bi ste go wy -
sił ku (tak że, co waż ne, in te -
lek tu al ne go), uru cho mie nia
wy obraź ni, ale przede

wszyst kim skła nia do przyj rze nia się bo ha te rom, „na wią za -
nia” z ni mi oso bi stej re la cji, wy ma ga otwar cia się na dru gie -
go czło wie ka je go spo sób wi dze nia świa ta, wy ma ga za an ga -
żo wa nia wraż li wo ści. W ten spo sób czy ta nie po ma ga uchro -
nić się nam przed po wierz chow no ścią w kon tak tach mię -
dzy ludz kich, uczy bu do wa nia głę bo kiej wię zi z dru gim czło -
wie kiem, słu cha nia go, współ od czu wa nia z nim. Czy taj my

więc i dbaj my, by na sze dzie -
ci sta wa ły się nie tyl ko mą -
dre, ale i wraż li we. Prze cież
czy tać i ko chać po tra fi tyl ko
czło wiek...

Gra ży na Chrap czyń ska
nauczycielka języka

polskiego 
(da ne sta ty stycz ne ze -
brał Mi ko łaj Ło wiec, 

uczeń kla sy IIc w X Li -
ceum Ogól no kształ cą cym)

„To nie tylko nasze zaniedbanie”
czyli co s¹dzi m³odzie¿ o stanie czytelnictwa w Polsce

W cza sach dy na micz ne go roz wo ju na uki, wzro stu licz -
by osób z wyż szym wy kształ ce niem pa ra dok sem mo że się
wy da wać gwał tow ny spa dek czy tel nic twa nie tyl ko w Pol -
sce, ale i na ca łym świe cie. Glo bal ne upo wszech nie nie In -
ter ne tu zna czą co za wę ża ho ry zon ty za rów no mło dych, jak
i star szych użyt kow ni ków sie ci. Nic dziw ne go. Kto fa ty go -
wał by się do bi blio te ki, wer to wał opa słe to mi ska, gdy
wszyst ko znaj du je się na wy cią gnię cie rę ki, pod wła snym
da chem? Kil ka kro ków do biur ka, mysz ka w rę kę, kil ka
stuk nięć w kla wia tu rę i dzia ły te ma tycz ne z wszyst kich
moż li wych bi blio tek uśmie cha ją się do nas z ekra nu kom -
pu te ra. Jesz cze tyl ko kom bi na cja kla wi szy i wszyst ko go to -
we. Mi ni mal na li nia opo ru. Zu peł nie ade kwat na do dzi siej -
szych re aliów świa ta idą ce go na ła twi znę. Uczniom, a na wet
stu den tom, ła twiej przy cho dzi myśl o sko rzy sta niu z prze -
glą da rek in ter ne to wych niż z bi blio te ki. 

„Bry ki” oraz wszel kie go ro dza ju książ ki, któ re moż na
na być do od słu cha nia na CD, spę dza ją sen z po wiek lu dzi
ro zu mie ją cych zna cze nie czy ta nia i za chę ca ją cych do nie go.
Po co mę czyć oczy? Prze cież wszyst ko moż na od słu chać.
Nie do koń ca też wia do mo, w ja kim wła ści wie ce lu po wsta -
ło ostat nio w Pol sce ty le ekra ni za cji lek tur szkol nych. Na si
re ży se rzy naj wy raź niej roz mi ło wa li się w uła twia niu
uczniom ży cia. Też fakt. Czy bied ny Jaś bę dzie jesz cze bar -
dziej psuł wzrok (prze cież i tak le d wo wi dzi po spę dze niu
kil ku na stu go dzin przed ekra nem kom pu te ra), aby wy ko -
nać ab sur dal ne po le ce nie po lo nist ki, ja kim jest we dług nie -
go prze czy ta nie „nie sa mo wi cie nud ne go” „Quo va dis”. Ileż

przy jem niej sze wy da je się Ja sio wi po dzi wia nie pięk nej Li gii
na ekra nie. Rzecz ja sna, wy si łek in te lek tu al ny, któ ry mu siał -
by wło żyć w wy obra że nie so bie tej pięk no ści, nie mo że być
po rów ny wa ny ze sko rzy sta niem z go tow ca pre zen to wa ne go
w ki nie. 

Wi nę za brak za in te re so wa nia książ ka mi po no si rów -
nież dzi siej szy mo del ży cia. Lu dzie do ro śli są zbyt za bie ga -
ni, aby od dać się tak „try wial ne mu i bez sen sow ne mu” za ję -
ciu jak czy ta nie. W po go ni za pie nią dzem i ka rie rą za wo do -
wą nie mar nu ją cza su (bo w koń cu czas to pie niądz) na
chwi le z war to ścio wą pra są czy ja kąś po wie ścią be le try -
stycz ną. Rzecz ja sna, bra ku je im tak że cza su na wpo je nie
swo im dzie ciom na wy ku czy ta nia, choć teo re tycz nie na wet
wie dzą, że roz wi ja ono wy obraź nię i in te li gen cję ma lu cha,
a na wet gdzieś tam sły sze li, że za po bie ga dys lek sji. Z wie -
kiem dzie ci na śla du ją zwy cza je swo ich ro dzi ców i swo ją in -
te li gen cję „roz wi ja ją” oglą da jąc pro pa gan dę sze rzo ną we
wszyst kich moż li wych pro gra mach te le wi zyj nych. 

Je dy ną gru pą czy ta ją cą wy da ją się być eme ry ci, ale im
z ko lei bra ku je zdro wia. Co wię cej, to ta gru pa na ogół stro -
fu je wnu ki za pa trzo ne w ekra ny kom pu te rów i te le wi zo rów.
Dla cze go więc po czci wa bab cia wy bie ra jak że „roz wi ja ją ce”
mek sy kań skie ta siem ce, a dzia dek na rze ka na po li ty ków,
wę dru jąc pi lo tem przez ca ły dzień po sta cjach te le wi zyj -
nych?...

Maciej Śmietanka, 
uczeń klasy IIc w X Liceum Ogólnokształcącym
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„sTWORZENIE“
K¥CIK POETYCKI

„Je śli ci umilk ną, ka mie nie wo łać bę dą“. Łk 19,40

Zdjęcia i wiersze Kazimierz Sakowicz

o poezji

gdybym nie mówił językiem poezji
i nie szukał podwalin miłości
byłbym natchnieniem spóźnionego wiatru
gdybym nie uwierzył prawdzie objawionej słowem
i nie poszedł za wezwaniem po imieniu
byłbym studnią co nie gasi pragnienia
i gdybym umarł nie świadcząc o wolności dzieci bożych 
marne byłoby moje zbawienie

poezja wieczna jest płodna pośród nas nadzieją obecna 
nie przynosi zysków nie nadaje praw ale głosi wezwanie
przewraca trony mądrość oddziela od głupich narzekań 
przynosi dobre ziarno prawdę składa w ofierze 
niezniszczalna jest i nieprzekupna
świeci odbiciem żywego słowa
Przedwiecznego Poety

w podzięce

wsłuchać się w szept koszonej trawy 
wtulić się w grudę żyznej gleby
zasiać ziarno dobrego plonu
i pisać wiersze Bogu w podzięce
za trzos niepełny
za ludzi o otwartych dłoniach
co przygarną w chwili zwątpienia
za dłonie złączone sakramentem jednania
za dar karmienia piersią
za tycie nie zawsze świętego wyznania 
za śmierć co przyjdzie i wyzwoli 
wsłuchać się
gdyż wiara rodzi się ze słuchania
a miłość wyrasta na dobrych uczynkach

żywot szczęśliwego pożycia

jedno spojrzenie w tę samą stronę 
jedna wiara w miłość nadprzyrodzoną
jedna nadzieja na życie wieczne
jeden sakrament dwóch skołatanych serc 
oto żywot szczęśliwego pożycia

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 z dję cia i do bre wier sze. ka zek821@wp. pl
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ROZRYWKA

Poziomo:

1) zaprawa na ścianie.
3) krowa, królik, a także kot.
6) odłam wyznaniowy w obrębie danej

religii.
10) znawca uprawy ziemi i hodowli roślin.
11) ogłoszenie zamieszczone w prasie.
12) mitologiczny tytan, który wykradł 

bogom ogień.
13) miasto nad Notecią.
14) najdłuższe pióro ptasich skrzydeł.
15) imię żeńskie (5V).
16) w sztuce: uskrzydlona naga postać 

dziecięca.
19) minerał, uwodniony fosforan uranylo−

wapniowy (to samo, co autunit).
21) w księgowości: rachunek dwustronny 

w księdze handlowej.
22) zwierzę lub gwiazdozbiór.
23) minerał skałotwórczy (skojarz z 

„zoologiczną” dzielnicą Gdańska).
26) wiatr wiejący od morza.
28) funkcjonariusz tajnej policji.
29) prawy dopływ Odry.
30) taniec jak utwór Sławomira Mrożka.
31) Alfred ... – działacz ruchu robotniczego.
32) gorliwy obrońca jakichś zasad, 

zwłaszcza religijnych.
33) państwa.

Pionowo:

1) odskocznia sportowa.
2) narciarski szlak zjazdowy.
4) miasto nad jeziorami: Wielimie 

i Trzesiecko.
5) pojemnik nie tylko na benzynę.
6) mama psiaków.
7) odmiana marchwi.
8) biskupstwo, apostolstwo.
9) może być klimatyczna.

13) chłopiec do dziewiętnastu lat.
17) klasztor i jego dobra.
18) w starożytnym Rzymie system 

eksploatacji wielkiej własności ziemskiej,
oparty na pracy kolonów.

19) obwódka, obramowanie.
20) nabożeństwo dziewięciodniowe 

poprzedzające większe uroczystości.
24) mitologiczna córka Tantala.
25) część kościoła.
26) jednostka długości (w liczbie mnogiej).
27) ma ją rower, ale i obraz.

Uwa ga: Li te ry z pól po nu me ro wa nych do dat -
ko wo od 1 do 11 utwo rzą wy raz, któ ry wy star czy po dać
ja ko roz wią za nie.

Opracował: BARYT.

Rozwiązanie krzyżówki i rebusa z nr 23 prosimy składać w kiosku parafialnym 
lub wrzucić do skrzynki na drzwiach wejściowych do plebanii.

krzy¿ówka nr 7
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Rozwiązania prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej w

drzwiach wejściowych na plebanię od strony kościoła. Termin

przekazywania rozwiązań  do końca listopada br.

Wśród osłób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie,

wylosujemy nagrodę niespodziankę.

Roz wią za nie krzy żów ki 6 z nr 22: 

Po zio mo: ak tor ka, ho mo lia, am puł ka,
dzwo nek, lak to za, an ta ba, le kar stwo, au ra, gdy -
nian ka, ofer ta, Al za cja, igrzy ska, rzut ki. 

Pio no wo: ro dzi na, Mi ko łaj, mi ne ra lo gia,
kom ża, od pust, ara, krzew, la kry ma tor, kor ni -
szo ny, tu ni ce la, opa la nie, ka to lik, prze ora, tryb. 

Rozwiązanie rebusa:

MODLITWA PORANNA                     
mod (wspak − dom) − Litwa − por − Anna

Za pra wi dło we roz wią za nie krzy żó -
wek na gro dy wy lo so wa ły:

nr 5 – pa ni Elż bie ta Wią cek z Przy mo rza,
nr 6 – pa ni Mo ni ka Roz pir ska z Wło sto wa

Gra tu  lu  je  my!



GŁOS BRATA NR 4(23)2005                                                          30

WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Eugeniusz Pocobiej, lat 63, zm. 15.06.2005 r.

Ś.p. Irena Wownysz, lat 64,zm. 16.06.2005 r.

Ś.p. Antoni Dresing, lat 71, zm. 17.06.2005 r.

Ś.p. Mirosław Eugeniusz Głogowski, lat 49, zm. 23.06.2005 r.

Ś.p. Henryk Zenon Drobiński, lat 67, zm. 25.06.2005 r.

Ś.p. Teresa Reńska, lat 69, zm. 26.06.2005 r.

Ś.p. Zofia Smoszna, lat 64, zm. 27.06.2005 r.

Ś.p. Bogdan Gralak, lat 69, zm. 04.07.2005 r.

Ś.p. Andrzej Szubert, lat 66, zm. 06.07.2005 r.

Ś.p. Kazimierz Jędrzejewski, lat 58, zm. 07.07.2005 r.

Ś.p. Bronisław Palewski, lat 73, zm. 09.07.2005 r.

Ś.p. Genowefa Sobkowicz, lat 85, zm. 10.07.2005 r.

Ś.p. Feliksa Kownacka, lat 75, zm. 01.08.2005 r.

Ś.p. Stefania Rosikiewicz, lat 82, zm. 14.08.2005 r.

Ś.p. Piotr Ryszard Czubacki, lat 36, zm. 23.02.2005 r.

Ś.p. Walentyna Rypnicka, lat 63, zm. 03.09.2005 r.

Ś.p. Jan Kwiatkowski, lat 68, zm. 05.09.2005 r.

Ś.p. Jakub Mianecki lat 0, zm. 20.09.2005 r.

Ś.p. Irena Elżbieta Dąbrowska, lat 56, zm. 24.09.2005 r.

Ś.p. Dariusz Mirosław Potocki, lat 32, zm. 27.09.2005 r.

Ś.p. Irena Jadwiga Wąsowska, lat 77, zm. 02.10.2005 r.

Ś.p. Marianna Dąbrowska, lat 65, zm. 05.10.2005 r.

Ś.p. Czesława Karpińska, lat 96, zm. 06.10.2005 r.

Ś.p. Józef Filipczak, lat 71, zm. 07.10.2005 r.

Ś.p. Janina Rojek, lat 57, zm. 08.10.2005 r.

Ś.p. Janina Eugenia Burczyk, lat 77, 08.10.2005 r.

Ś.p. Bogumił Liedtke, lat 68, zm. 11.10.2005 r.

Ś.p. Zofia Goljanek, lat 82, zm. 13.10.2005 r.

Ś.p. Edwin Paweł Malinowski, lat 74, zm. 17.10.2005 r.

Oskar Józef Justa 26.06.2005 r.
Michał Karol Walczak 26.06.2005 r.
Laura Katarzyna Klej 26.06.2005 r.
Michał Robert Rakowski              26.06.2005 r.
Gustaw Szczucki 30.06.2005 r.
Emilia Małgorzata Głowienkę      10.07.2005 r.
Paulina Daria Markowicz           10.07.2005 r.
Michał Stanisław Dąbrowski    10.07.2005 r.
Kamil Ellwardt 10.07.2005 r.
Martyna Stelmasik 10.07.2005 r.
Maja Słomka 24.07.2005 r.
Damian Kacper Sidorkiewicz     24.07.2005 r.
Zofia Anna Wassarab 24.07.2005 r.
Oskar Mazurkiewicz 24.07.2005 r.
Konrad Jakub Dembek 24.07.2005 r.
Mateusz Dzierzgowski 24.07.2005 r.
Jakub Mateusz Kasztelnik           24.07.2005 r.
Martyna Maria Książek 14.08.2005 r.
Anna Maria Mazurkiewicz         14.08.2005 r.
Martyna Ilona Boike 14.08.2005 r.
Michael Witold Kobyliński         20.08.2005 r.
Mikołaj Leszek Gawlik 28.08.2005 r.
Aleksander Pociejkowicz             28.08.2005 r.
Piotr Lipowski 28.08.2005 r.
Grzegorz Piotr Graban 28.08.2005 r.
Mateusz Robert Frankowski      28.08.2005 r.
Kornelia Porczyńska 28.08.2005 r.
Zuzanna Weronika Czaja              28.08.2005 r.
Mikołaj Paweł Jankowski             10.09.2005 r.
Oliwier Grudziński 11.09.2005 r.
Kuba Krzysztof Falba 24.09.2005 r.
Oliwier Dominik Plaga 25.09.2005 r.
Monika Kowalczyk 25.09.2005 r.
Denis Dobosz 25.09.2005 r.
Adam Błaszkowski 25.09.2005 r.
Daria Urszula Hinc 02.10.2005 r.
Sergiusz Franciszek Dąbrowski   09.10.2005 r.
Jacek Michał Guzowski 09.10.2005 r.
Milena Aleksandra Gąsiorek      16.10.2005 r.

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2               e−mail: albert�diecezja.gda.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii 
parafialnej.
Projekt, opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska. Korekta: Dariusz Waśniewski
Zdjęcia: Wojciech Milewski, Mirosław Jaśkowiak, Zbigniew Biziuk, s. Bernada, ks. Janusz Majkowski.
Rysunki: Darii Malik i Andrzeja Sowińskiego

PRZYJĘLI SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Roman Redzimski i Amanda Kamila Andrzejewska – 25.06.2005 r.

Andrzej Władysław Pieńkosz i Marta Maria Domachowska – 17.07.2005 r.

Wojciech Jan Jocz i Marzena Luiza Głowacka – 06.08.2005 r.

Mariusz Rosa i Anna Maria Ojowska – 13.08.2005 r.

Rafał Wincenty Okułowicz i Anna Natalia Krypel – 20.08.2005 r.

Artur Wojciech Ignatowski i Magdalena Anna Rusiniak – 26.08.2005 r.

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

Artur Kozłowski i Wioleta Elżbieta Kornacka – 27.08.2005 r.

Artur Jerzy Świeca i Karolina Kucharska – 03.09.2005 r.

Paweł Jankowski i Sylwia Łukasik – 10.09.2005 r.

Marcin Łukasz Kreft i Weronika Bielecka – 10.09.2005 r.

Mirosław Jan Malinowski i Magdalena Marta Roszkowska – 01.10.2005 r.

Ryszard Formela i Jolanta Gałkowska – 22.10.2005 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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POŒWIÊCENIE KOŒCIO£A 5.06.2005 r.

POŒWIÊCENIE TORNISTRÓW I RÓ¯AÑCÓW

G£OSZ¥ EWANGELIÊ PRACE  BUDOWLANE

Dzieci pierwszych klas na poświęceniu tornistrów – 11.09.2005 r. Dzieci drugich klas na poświęceniu różańców – 09.10.2005 r.

Ks. bp Ki rił Kli mo wicz po świę cił ko ściół pa ra fial ny pod we zwa niem 
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Ułan−Ude na Syberii.
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Wakacyjny wyjazd młodzieży do Słowackiego Raju

Wakacyjny wyjazd dzieci do Kępek.


