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NIEDZIELA PALMOWA

WIELKA SOBOTA - BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW

PROCESJA W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

19.04 – Przed naszym kościołem dzieci ze SP
80 oraz młodzież z Gim. 21 zbierały datki na
sopockie hospicjum św. Józefa w ramach akcji
„Żonkil”.
2-3.05 – Rowerowa majówka po Kaszubach
młodzieży z naszego DM Lux Cordis.
7-8.05 – Odbyła się parafialna pielgrzymka do
do Kalisza, Lichenia i Torunia. 
21.05 – Sakramentu bierzmowania młodzieży
w naszej parafii udzielił ks. bp Ryszard Kasyna.
24.05 – Dzieci klas II przyjęły po raz pierwszy
Komunię świętą.
30.05 – Pielgrzymka dzieci komunijnych wraz
z rodzicami do Gietrzwałdu.
31.05 – Rocznica I Komunii świętych dla klas
III szkoły podstawowej.
6.06 – Wyjazd na spotkanie młodych do
Lednicy.
13-14.06 – Udział dzieci z naszej parafii w
ogólnopolskim spotkaniu Podwórkowych
Kółek Różańcowych na Jasnej Górze.
13.06 – Dk. Adam Kołkiewicz, odbywający
praktykę duszpasterską w naszej parafii, przyjął
święcenia prezbiteratu w katedrze oliwskiej.
15.06 – Msza św. sekundycyjna ks. Adama w
naszym kościele parafialnym.
16.06 – Ks. Jacek Kowalewski, Ks. Piotr Sasin
wraz ze swoimi 10 rocznikowymi współbraćmi
świętowali w naszym kościele 6. rocznicę
swoich święceń kapłańskich.
17.06 – Odpust parafialny ku czci św. Brata
Alberta. Sumie odpustowej przewodniczył ks.
dr hab. Jacek Bramorski, rektor Gdańskiego
Seminarium Duchownego.
20.06 – Ks. Krzysztof Grzemski wraz ze
swoimi 8 współbraćmi dziękowali podczas
Eucharystii Panu Bogu za dar kapłaństwa w 1.
rocznicę święceń prezbiteratu. Natomiast s.
Aniela, również w tym dniu, świętowała swoją
pierwszą rocznicę ślubów wieczystych
złożonych w zgromadzeniu Sióstr Betanek.
21.06 – W ramach niedzieli odpustowej odbył
się parafialny festyn, mecz księża kontra
parafianie oraz koncert piosenki religijnej w
wykonaniu naszego młodzieżowego zespołu.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
Ko cha ni Pa ra fia nie

Po zdra wiam wszyst kich wa ka cyj nie i urlo po wo. Cie szę się
iż mo gę na pi sać kil ka zdań do ko lej ne go nu me ru „Gło su
Bra ta”. Pa trząc na wi nie tę uświa da miam so bie iż jest to
już 40 nu mer na sze go pa ra fial ne go pi sma. A sko ro ma ły ju -
bi le usz to pra gnę ogar nąć życz li wo ścią, mo dli twą i bło go -
sła wień stwem wszyst kich, któ rzy od kil ku lat trosz czą się
o to na rzę dzie pra cy ewan ge li za cyj nej. Bar dzo dzię ku ję ks.
Ta de uszo wi Po la ko wi za nie ga sną cy en tu zjazm i Ks.
Krzysz to fo wi Grzem skie mu za za pał z ja kim kon ty nu uje to
dzie ło. Za pięk ną sza tą gra ficz ną oraz bo ga tą tre ścią kry ją
się na si pa ra fia nie dzia ła ją cy w re dak cji oraz współ pra cu ją -
cy z nią lu dzie. Bo gu niech bę dą dzię ki za Nich i za ich za -
an ga żo wa nie. Ufam iż „Głos Bra ta” jest waż nym ele men tem
skła dan ki, któ rej na imię WSPÓL NO TA PA RA FIAL NA. 

Ży cząc owoc nej lek tu ry pięk nych i głę bo kich tre ści
po wróć my tak że we wspo mnie niach do wy da rzeń, któ re
uwiecz ni li śmy na zdję ciach.

Z mo dli twą i uśmie chem 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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17 VI 2009 ro ku Mszy św. od pu sto wej przewodniczył J.M. Ks. Rek to r Gdań skie go Se mi -
na rium Du chow ne go Jac ek Bra mor ski. Przed rozpoczęciem Eucharystii Ks. Rektor
pobłogosławił no wy re li kwiarz Św. Brata Alberta.
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Zmiany personalne w naszej parafii
Z ŻYCIA PARAFII

Ks. Ar cy bi skup Sła woj Leszk Głódź do ko nał zmian per so -
nal nych w na szej pa ra fii. Ks. Pa weł Na wrot z dniem 1 lip ca
zo stał prze nie sio ny do pa ra fii NSPJ w Gdy ni, zaś ks. Piotr
Sa sin do pa ra fii Św. Mak sy mi lia na, tak że w Gdy ni. 
Do na szej pa ra fii natomiast przy bę dzie od 1 lip ca ks. Mar -
cin Mia now ski. Ks. Mar cin przy jął świę ce nia ka płań skie 19

czerw ca 1999r. Ostat nio po słu gi wał ja ko wi ka riusz w pa ra fii
św. An to nie go Pa dew skie go w Gdań sku Brzeź nie. Po nad to
gry wa na har mo nij ce w zna nym gdań skim ze spo le ewan ge -
li za cyj nym „Ka pe la Przy ja cie la” oraz w pił kę noż ną (za de -
biu to wał już w dru ży nie księ ży pod czas pa ra fial ne go me czu
od pu sto we go). Jest tak że za pa lo nym al pi ni stą.

Rocznice œwiêceñ kap³añskich i zakonnych
Z ŻYCIA PARAFII

16 czerwca 6. rocznicę święceń kapłańskich obchodził w naszym kościele rocznik ks. Piotra Sasina i ks. Jacka Kowalewskiego, a 20 czerwca 1. rocznicę święceń kapłańskich
obchodził rocznik ks. Krzysztofa Grzemskiego i ks. Jarosława Lisicy, również w tym dniu siostra Aniela świętowała 1. rocznicę ślubów wieczystych.
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Œw. Pawe³ – cz. 3 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK ŚW. PAWŁA

Ła ska da na przez Bo ga

Ła ska. Sły sząc po tocz ne okre śle -
nie „ro bić ko muś ła skę”, wy czu -
wa my ne ga tyw ne za bar wie nie ta -
kiej wy po wie dzi. Tym cza sem Bóg
nie „ro bi nam ła ski”. Bóg jest nam
przy chyl ny, życz li wy, wier ny, od -
dzia łu je na nas swo im wdzię kiem.
Stąd wła ści wym bę dzie po sta wie -
nie py ta nia: czym jest ła ska Bo ża?

Od po wiedź da je nam świę ty Pa -
weł w Li ście do Ga la tów. Apo stoł
pod czas dru giej i trze ciej po dró ży
mi syj nej prze cho dził przez Ga la -
cję (Dz 16,6; 18,23). Praw do po -
dob nie nie za mie rzał on za trzy my -
wać się na tym te re nie, ale bli żej
nie okre ślo na cho ro ba zmu si ła go
do te go.

Sam List do Ga la tów Pa weł na pi -
sał naj praw do po dob niej pod ko -
niec swo je go po by tu w Efe zie,
w cza sie swo jej trze ciej wy pra wy
mi syj nej. Są jed nak trud no ści
z do kład nym usta le niem da ty po -
wsta nia li stu, stąd mógł być on
zre da go wa ny mie dzy ro kiem 52
a 56. List jest od po wie dzią na sy -
gna ły o za gro że niu czy sto ści wia -
ry Ga la tów. Za gro że nie to po cho -
dzi ło od lu dzi, któ rzy zo bo wią zy -
wa li chrze ści jan na wró co nych
z po gań stwa do za cho wy wa nia
prze pi sów pra wa Moj że szo we go
(Ga 3,2; 4,21; 5,4), w szcze gól no -
ści zaś ob rze za nia (Ga 2,3n;
5,2; 6,12).

Czym jest ła ska Bo ża?

Nie wy mi ja jąc się od od po wie dzi, trze ba za zna czyć, że ła ska
po cho dzą ca od Bo ga jest ta jem ni cą wia ry, w do dat ku wie lo -
wy mia ro wą, któ rą trud no wy ra zić w ludz kich sło wach. Jed -
nak że z dru giej stro ny o każ dej ta jem ni cy mo że my za wsze
coś po wie dzieć, cho ciaż by przez ana lo gię. Sły sząc sło wo
„ła ska”, mo że my my śleć, że cho dzi o „coś”, o „rzecz”, któ rą
się otrzy mu je. Ta kie przed mio to we uję cie dłu go do mi no wa -
ło w po ję ciu ła ski Bo żej. Teo lo gia współ cze sna bar dziej pod -
kre śla się jej oso bo wy, re la cyj ny cha rak ter.

Nie mo gę od rzu cić ła ski da nej przez Bo ga (Ga 2,21).

Bóg nie jest ego cen trycz nym sa mot ni kiem, któ ry za do wa la
się swo im wła snym szczę ściem. Chce dzie lić się tym szczę -
ściem z czło wie kiem. Czy ni to z mi ło ści do czło wie ka i w ce -
lu je go zba wie nia, prze bó stwie nia. Sa ma ła ska oświe ca czło -
wie ka, ale nie za stę pu je mu ro zu mu. I dla te go czło wiek mo -
że po zna wać Bo ga, wie rzyć w Nie go oraz dą żyć do zba wie -
nia.

Ku wol no ści wy swo bo dził nas Chry stus. A za tem trwaj cie
w niej i nie pod da waj cie się na no wo pod jarz mo nie wo li
(Ga 5,1)

Istot ną ła ski po cho dzą cej Bo ga jest Je zus Chry stus. W Nim
Bóg zbli ża się do czło wie ka, do ty ka naj głę biej Je go isto ty.
W Bo gu czło wiek otrzy mu je dar zba wie nia. Świę ty Pa weł

Ikona przedstawiająca św. Pawła.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK ŚW. PAWŁA

po ję cie ła ski roz wa ża wła -
śnie w kon tek ście zba -
wie nia czło wie ka.

„Ła ska Bo ża jest do zba -
wie nia ko niecz nie po -
trzeb na” – ta po pu lar -
na for mu ła jest nam
wszyst kim zna na. Zba -
wie nie nie jest bo wiem
pre mią wy pła ca ną przez
Bo ga w uzna niu cno tli we -
go ży cia. Do bre uczyn ki
czło wie ka są po twier dze -
niem da ru zba wie nia, któ -
ry otrzy mu je my za dar mo
od Bo ga, dzię ki te mu, że
za każ de go umarł Je zus
Chry stus. Na ła skę Bo ga
i wy ni ka ją ce stąd zba wie -
nie nikt nie jest w sta nie
so bie za słu żyć.

Nie łudź cie się: Bóg nie do zwo li z sie bie szy dzić. A co czło wiek
sie je, to i żąć bę dzie: kto sie je w cie le swo im, ja ko plon cia ła
zbie rze za gła dę; kto sie je w du chu, ja ko plon du cha zbie rze ży -
cie wiecz ne (Ga 6,7-8).

Roz są dek ka że za dać py ta nie: czy grze chy nie ma ją tu zna -
cze nia? Grze chy mo gą za mknąć czło wie ka na ła skę Bo ga,
ale nie za my ka ją Bo ga na Je go udzie la nie się czło wie ko wi.
Ła ska nie jest za pła tą za ży cie we dług Bo żych przy ka zań,
ale ci, któ rzy je za cho wu ją, są bar dziej otwar ci na ła skę.

Wszy scy bo wiem dzię ki tej wie rze je ste ście sy na mi Bo ży mi
– w Chry stu sie Je zu sie. Bo wy wszy scy, któ rzy zo sta li ście
ochrzcze ni w Chry stu sie, przy oble kli ście się w Chry stu sa. Nie
ma już Ży da ani po ga ni na, nie ma już nie wol ni ka ani czło wie -
ka wol ne go, nie ma już męż czy zny ani ko bie ty, wszy scy bo wiem
je ste ście kimś jed nym w Chry stu sie Je zu sie (Ga 3, 26-28)

Czy Bóg ko muś od ma wia
swo jej ła ski? Nie, Bóg
udzie la ła ski wszyst kim,
jest ona nie skoń czo na.
W Ko ście le udzie la ła ski
w sa kra men tach. Oczy wi -
ście Bóg mo że udzie lać
tak że ła ski na wie le so bie
wia do mych spo so bów. Ja -
wi się stąd na stęp ne py ta -
nie – czy zba wie nie mo że
osią gnąć każ dy, na wet
naj więk szy grzesz nik?
Tak, ten kto pra gnie Bo ga
i w su mie niu zwra ca się
do Nie go, mo że zo stać
zba wio ny. Tam, gdzie
czło wiek sam nic dla sie -
bie zro bić nie mo że, mo że
za cząć dzia łać Bóg.

Ze rwa li ście wię zy z Chry stu sem; wszy scy, któ rzy szu ka cie
uspra wie dli wie nia w Pra wie, wy pa dli ście z ła ski (Ga 5,4).

Ła ska jest ogra ni czo na tyl ko przez jed no – ludz ką wol ność.
Bóg nie zmu sza czło wie ka przez dzia ła nie swo jej ła ski: jest
ona bo wiem nie przy mu sem, ale czymś, co po cią ga (ła ska
po grec ku to cha ris – wdzięk). Stąd czło wiek mo że od rzu cić
ła skę: w tym kon tek ście wol ność mo że stać się bra mą dla ła -
ski, któ ra to wte dy tej wol no ści nie zno si, lecz po tę gu je, ale
rów nie do brze mo że sta no wić za po rę. 

Czy wte dy Bóg re zy gnu je? Nie. Szu ka wciąż no wych spo so -
bów, aby czło wiek przy jął Je go zba wie nie.

ks. Piotr Sa sin

Mapka pokazująca położenie Galacji

Logo Roku Świętego Pawła Pomnik Jana Marii Vianneya w Poznaniu

Rok Świę te go Paw ła trwał od 29 czerw ca 2008 ro -
ku. 19 czerw ca 2009 r., w uro czy stość Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa pod czas nie szpo rów Be ne -
dykt XVI za in au gu ro wał Rok Ka płań ski, któ ry jest
zwią za ny ze 150. rocz ni cą śmier ci pa tro na pro bosz -
czów, św. Ja na Ma rii Vian neya. Z tej oka zji z Ars zo -
sta ły przy wie zio ne do Rzy mu re li kwie św. Ja na Ma rii
Vian neya. Pius XI ka no ni zo wał go w ro ku 1925
i w czte ry la ta póź niej ogło sił pa tro nem wszyst kich
pro bosz czów Ko ścio ła ka to lic kie go. Te ma tem Ro ku
Ka płań skie go jest „Wier ność Chry stu sa, wier ność ka -
pła na”. Za koń cze niem ro ku bę dzie pla no wa ne na 19
czerw ca 2010 r. Świa to we Spo tka nie Ka płań skie
na pla cu św. Pio tra na Wa ty ka nie. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Czego uczy nas Katechizm cz-4

WIE RZĘ W DU CHA ŚWIĘ TE GO 

W tej czę ści cy klu zo sta ły przed sta wio ne praw dy wia ry od -
no szą ce się do Oso by Du cha Świę te go oraz tre ści, któ re
kry ją w so bie sło wa wy zna nia wia ry w świę ty Ko ściół po -
wszech ny. 

Wie rzyć w Du cha Świę te go ozna cza wy zna wać, że
Duch Świę ty jest jed ną z Osób Trój cy Świę tej, współ istot ną
Oj cu i Sy no wi. Ad o ru jąc Trój cę Świę tą, oży wia ją cą, współ -
istot ną i nie po dziel ną, wia ra Ko ścio ła wy zna je od ręb ność
Osób. Gdy Oj ciec po sy ła Sy na, po sy ła za wsze Du cha. Jest to
wspól ne po sła nie, w któ rym Syn i Duch Świę ty są od ręb ni,
ale nie roz dziel ni. Duch Świę ty jest nie wi dzial ny, lecz po zna -
je my Go, gdy ob ja wia nam Sy na i kie dy dzia ła w Ko ście le.
„Duch Świę ty” jest imie niem wła snym trze ciej Oso by Trój -
cy Świę tej. Je zus na zy wa Go jesz cze Pa ra kle tem (Po cie szy -
cie lem) i Du chem Praw dy. W No wym Te sta men cie znaj du -
ją się rów nież okre śle nia: Duch obiet ni cy, Duch przy bra nia
za sy nów, Duch Chry stu sa, Duch Pa na, Duch Bo ży, Duch
chwa ły. 

W od nie sie niu do Du cha Świę te go Ko ściół czę sto
po słu gu je się sym bo li ką. Ka te chizm wy mie nia roz ma ite
sym bo le Du cha Świę te go. 
– Wo da, ozna cza Je go dzia ła nie w sa kra men cie chrztu. 
– Na masz cze nie ole jem, jest zna kiem sa kra men tal nym
bierz mo wa nia. Szcze gól na wy mo wa tej sym bo li ki tkwi w na -
masz cze niu Je zu sa do ko na nym przez Du cha Świę te go. 
– Ogień, sym bo li zu je prze kształ ca ją cą ener gię dzieł Du cha
Świę te go. W po sta ci ję zy ków „jak by z ognia” Duch Świę ty
spo czy wa na uczniach w po ra nek Pięć dzie siąt ni cy i na peł -
nia ich so bą (por. Dz. 2, 3-4). 
– Ob łok i świa tło, ob ja wia ją Bo ga ży we go i zba wia ją ce go
osła nia jąc trans cen den cję Je go chwa ły. Po ja wia ją się na Gó -
rze Prze mie nie nia: „zja wił się ob łok i osło nił ich”, „a z ob ło -
ku ode zwał się głos: «To jest Syn mój, Wy bra ny, Je go słu -
chaj cie»” (Łk. 9, 34-35). 
– Pie częć, wska zu je na nie za tar te zna mię na masz cze nia Du -
cha Świę te go w sa kra men tach chrztu, bierz mo wa nia i ka -
płań stwa. 
– Rę ka. Przez wło że nie rąk udzie la ny jest dar Du cha Świę -
te go. 
– Pa lec. Hymn „Ve ni Cre ator Spi ri tus” wzy wa Du cha Świę -
te go ja ko „pa lec pra wi cy Oj ca”. 
– Go łę bi ca. Gdy Chry stus wy cho dzi z wo dy po swo im
chrzcie, zstę pu je na Nie go Duch Świę ty w po sta ci go łę bi cy
i spo czy wa na Nim (por. Mt 3, 16). 

Bóg po sy łał pro ro ków, któ rzy na tchnie ni Du chem
Świę tym przy go to wy wa li czas Me sja sza. Przez po ję cie „pro -
ro cy” wia ra Ko ścio ła ro zu mie tych wszyst kich, któ rych
Duch Świę ty na tchnął do ży we go gło sze nia i re da go wa nia
ksiąg świę tych, za rów no Sta re go jak i No we go Te sta men tu.
Gdy Ko ściół czy ta Sta ry Te sta ment, zgłę bia w nim to, co
Duch Świę ty, „któ ry mó wił przez pro ro ków”, chce nam po -
wie dzieć o Chry stu sie (Sym bol Ni cej sko -Kon stan ty no po li -
tań ski). Chry stus, gdy roz po czy na gło sze nie Do brej No wi -
ny, od no si do sie bie frag ment pro roc twa Iza ja sza: „Duch

Świę ty spo czy wa na Mnie i po słał Mnie, abym ubo gim niósł
do brą no wi nę” (Łk. 4, 18-19; por. Iz. 61, 1-2). 

Do peł nie niem „przy go to wa nia Pa nu lu du do sko na -
łe go” (Łk. 1, 7) by ło przyj ście św. Ja na Chrzci cie la. Jan jest
tym, w któ rym Duch Świę ty wy peł nia swo je „mó wie nie
przez pro ro ków”. „Przy cho dzi On na świa dec two, aby za -
świad czyć o świa tło ści” (J 1, 7). Przez Ja na Chrzci cie la
Duch Świę ty za po cząt ko wu je to, cze go do ko na z Chry stu -
sem i w Chry stu sie: przy wró ci czło wie ko wi po do bień stwo
Bo że. Chrzest Ja na był chrztem po ku ty; chrzest z wo dy
i Du cha bę dzie no wym na ro dze niem (por. J 3, 5). Ocze ki wa -
nia i przy go to wa nia Sta re go Te sta men tu na przyj ście Chry -
stu sa Duch Świę ty wy peł nia w Ma ryi. W Ma ryi Duch Świę -
ty ob ja wia Sy na Oj ca, któ ry sta je się Sy nem Dzie wi cy. 

Je zus, na masz czo ny Du chem Świę tym od chwi li
wcie le nia, ob ja wia Go w swo im na ucza niu. Mó wi o tym
w wie lu miej scach Ewan ge lia św. Ja na, np. gdy wska zu je Go
Ni ko de mo wi (J. 3, 5-8), Sa ma ry tan ce (J. 2, 10), uczest ni kom
Świę ta Na mio tów (J. 7, 37-39). W dniu Pięć dzie siąt ni cy
Duch Świę ty zo sta je ob ja wio ny i udzie lo ny ja ko Oso ba Bo -
ska, a tym sa mym zo sta je w peł ni ob ja wio na Trój ca Świę ta.
Od te go dnia za po wia da ne przez Chry stu sa Kró le stwo zo -
sta je otwar te dla tych, któ rzy w nie go wie rzą. 

Po sła nie Chry stu sa i Du cha Świę te go wy peł nia się
w Ko ście le, Cie le i Świą ty ni Du cha Świę te go. Duch Świę ty
bu du je, oży wia i uświę ca Ko ściół. Przez Sa kra men ty Ko -
ścio ła Chry stus udzie la człon kom swe go Cia ła Du cha Świę -
te go i Uświę ci cie la. 

WIE RZĘ W ŚWIĘ TY KO ŚCIÓŁ PO WSZECH NY 
Wia ra, że Ko ściół jest „świę ty”, „po wszech ny” („ka -

to lic ki”) oraz, że jest „je den” i „apo stol ski”, jest nie od łącz na
od wia ry w Bo ga Oj ca, Sy na i Du cha Świę te go. Sło wo „Ko -
ściół” (ek kle sia) ozna cza „zwo ła nie”. Okre śla ono zgro ma -
dze nie lu du, na ogół o cha rak te rze re li gij nym. W ję zy ku
chrze ści jań skim po je cie „Ko ściół” ozna cza zgro ma dze nie li -
tur gicz ne, a tak że wspól no tę lo kal ną i ca łą po wszech ną
wspól no tę wie rzą cych.

KO ŚCIÓŁ W ZA MY ŚLE BO ŻYM 
Ko ściół znaj du je swój po czą tek i swo je wy peł nie nie

w od wiecz nym za my śle Bo ga. Był przy go to wy wa ny w Sta -
rym Przy mie rzu wraz z wy bra niem Izra ela ja ko lu du Bo że -
go. Zbaw czy za mysł Oj ca re ali zu je Chry stus. Wy bie ra Dwu -
na stu z Pio trem ja ko ich gło wą. Uczest ni czą oni w po sła niu
Chry stu sa, w Je go wła dzy i lo sie. Przez te dzia ła nia Chry -
stus przy go to wu je i bu du je swój Ko ściół. Urze czy wist nia go
przez swo ją od ku pień czą Mę kę i Zmar twych wsta nie,
a przez wy la nie Du cha Świę te go w dniu Pięć dzie siąt ni cy
uka zu je go ja ko mi ste rium zba wie nia. 

KO ŚCIÓŁ – LUD BO ŻY
Ko ściół jest Lu dem Bo żym zgro ma dzo nym przez

Bo ga, w jed no ści z Oj cem, Sy nem i Du chem Świę tym. Lud
Bo ży zo stał usta no wio ny przez Bo ga, a my sta je my się je go
człon ka mi przez wia rę i chrzest. Zwierzch ni kiem te go Lu du
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(Gło wą) jest Je zus Chry stus. Oj ciec na ma ścił Je zu sa Chry -
stu sa Du chem Świę tym i usta no wił „Ka pła nem, Pro ro kiem
i Kró lem”. Ca ły Lud Bo ży uczest ni czy w tych trzech funk -
cjach Chry stu sa:
– w funk cji ka płań skiej, po nie waż ochrzcze ni zo sta ją kon se -
kro wa ni przez Du cha Świę te go dla skła da nia ofiar du cho -
wych; 
– w funk cji pro roc kiej, gdy przez nad przy ro dzo ny zmysł
wia ry nie za chwia nie trwa przy niej, po głę bia jej ro zu mie nie
i da je o niej świa dec two; 
– w funk cji kró lew skiej, gdy przez służ bę na śla du je Je zu sa
Chry stu sa, któ ry ja ko Król i Pan wszech świa ta stał się słu -
gą wszyst kich. 

KO ŚCIÓŁ – CIA ŁO CHRY STU SA
Chry stus, przez Du cha Świę te go i je go dzia ła nie

w sa kra men tach, przede wszyst kim w chrzcie i Eu cha ry stii,
two rzy wspól no tę wier nych ja ko swo je Cia ło – Ko ściół. Gło -
wą Cia ła – Ko ścio ła jest Chry stus (Kol. 1, 18). Człon ka mi
Cia ła Chry stu sa sta ją się wie rzą cy, któ rzy od po wia da ją
na Sło wo Bo że. 

KO ŚCIÓŁ – ŚWIĄ TY NIA DU CHA ŚWIĘ TE GO 
Ko ściół jest świą ty nią Du cha Świę te go. Czym na sza du sza
jest dla człon ków cia ła, tym jest Duch Świę ty dla człon ków
Chry stu sa, dla Cia ła Chry stu sa, któ rym jest Ko ściół. Duch
Świę ty jest „Za sa dą wszyst kich i rze czy wi ście zbaw czych
dzia łań w po szcze gól nych czę ściach Cia ła” (Pius XII). Bu -
du je On Ko ściół w mi ło ści przez sło wo Bo że, przez sa kra -
men ty, przez cno ty i ła ski nad zwy czaj ne (na zy wa ne „cha ry -
zma ta mi”). Cha ry zma ty, za rów no nad zwy czaj ne, jak pro ste
i zwy czaj ne, są ła ska mi Du cha Świę te go, bez po śred nio lub
po śred nio słu żą cy mi Ko ścio ło wi; zo sta ją udzie lo ne w ce lu
bu do wa nia Ko ścio ła, dla do bra lu dzi oraz ze wzglę du na po -
trze by świa ta. 

KO ŚCIÓŁ JEST JE DEN
Ko ściół jest je den ze wzglę du na swo je źró dło: „Naj -

więk szym wzo rem i za sa dą te go mi ste rium jest jed ność
w Trój cy Osób: Bo ga Oj ca i Sy na w Du chu Świę tym” (So bór
Wa ty kań ski II). Ko ściół jest je den ze wzglę du na swo je go
Za ło ży cie la Je zu sa Chry stu sa, któ ry przy wra ca jed ność
wszyst kich lu dzi w jed nym Cie le. Ko ściół jest je den ze
wzglę du na swo ją du szę – Du cha Świę te go, któ ry jed no czy
wszyst kich wier nych w ko mu nii z Chry stu sem. Jed ność na -
le ży do isto ty Ko ścio ła. Ko ściół, usta no wio ny i zor ga ni zo -
wa ny ja ko spo łecz ność, trwa w Ko ście le ka to lic kim, rzą dzo -
nym przez na stęp cę Pio tra oraz bi sku pów po zo sta ją cych
w nim w ko mu nii. W hi sto rii ko ścio ła nie ma łe spo łecz no ści
odłą czy ły się od wspól no ty z Ko ścio łem ka to lic kim. Wy róż -
nia się schi zmę (roz łam), he re zję (wy zna wa nie po glą dów
uzna wa nych za błęd ne) i apo sta zję (od szcze pień stwo).
W odłą czo nych od Ko ścio ła ka to lic kie go wspól no tach ist -
nie ją licz ne pier wiast ki uświę ce nia i praw dy. Po cho dzą one
od Chry stu sa i pro wa dzą do jed no ści ka to lic kiej. Człon ko -
wie tych Ko ścio łów i wspól not są przez chrzest włą cze ni
w Chry stu sa, dla te go uwa ża my ich za bra ci. 

KO ŚCIÓŁ JEST  ŚWIĘ TY 
Ko ściół jest świę ty, po nie waż je go twór cą jest naj -

święt szy Bóg. Chry stus wy dał się na ofia rę, aby go uświę cić
i uczy nić uświę ca ją cym. Duch Świę ty oży wia go mi ło ścią.
W nim zo sta ła zło żo na ca ła peł nia zbaw czych środ ków.
Świę tość jest po wo ła niem każ de go człon ka Ko ścio ła i sta no -
wi cel je go dzia łal no ści. Wzo ra mi świę to ści dla wier nych są
świę ci ka no ni zo wa ni oraz Naj święt sza Dzie wi ca, w któ rej
Ko ściół osią ga do sko na łość. 

KO ŚCIÓŁ JEST PO WSZECH NY 
Sło wo „po wszech ny” (ka to lic ki) ozna cza „uni wer -

sal ny”, czy li „ca ły” lub „zu peł ny”. Ko ściół jest po wszech ny,
po nie waż jest w nim obec ny Chry stus. Od Nie go Ko ściół
otrzy mał „peł nię środ ków zba wie nia” (So bór Wa ty kań ski
II): peł ne wy zna nie wia ry, in te gral ne ży cie sa kra men tal ne,
po słu gę świę ceń w suk ce sji apo stol skiej. Ko ściół jest po -
wszech ny, po nie waż zo stał po sła ny przez Chry stu sa do ca -
łe go ro dza ju ludz kie go (por. Mt. 28, 19). Ko ściół ka to lic ki
two rzą ko ścio ły par ty ku lar ne (die ce zje) ufor mo wa ne
na wzór Ko ścio ła po wszech ne go. Ko ściół par ty ku lar ny two -
rzy wspól no ta wier nych chrze ści jan w jed no ści wia ry i sa -
kra men tów z ich bi sku pem wy świę co nym w suk ce sji apo -
stol skiej.

Do Ko ścio ła ka to lic kie go wcie le ni są w peł ni ci,
któ rzy ma jąc Du cha Chry stu sa złą cze ni są wię za mi wy zna -
nia wia ry, sa kra men tów, ko ściel ne go zwierzch nic twa oraz
ko mu nii. Lu dzie ochrzcze ni, któ rzy nie urze czy wist nia ją ta -
kiej ka to lic kiej jed no ści trwa ją w ja kiejś, choć nie do sko na łej
wspól no cie z Ko ścio łem ka to lic kim. 

Je śli cho dzi o re li gie nie chrze ści jań skie, Ko ściół
ka to lic ki uzna je, że to wszyst ko, co znaj du je się do bre go
i praw dzi we go w in nych re li giach, po cho dzi od Bo ga, jest
pro mie nio wa niem Je go praw dy i mo że przy go to wać
do przy ję cia Ewan ge lii oraz skło nić do po szu ki wa nia jed no -
ści ro dza ju ludz kie go w Ko ście le Chry stu sa.

Czy po za Ko ścio łem nie ma zba wie nia?

Ca łe zba wie nie po cho dzi od Chry stu sa – Gło wy przez Ko -
ściół, któ ry jest Je go Cia łem. Nie mo gą zo stać zba wie ni ta -
cy lu dzie, któ rzy do brze wie dząc, że ko ściół zo stał za ło żo ny
przez Bo ga za po śred nic twem Chry stu sa ja ko ko niecz ny
do zba wie nia, nie chcie li by, aby do nie go wejść, ani w nim
wy trwać. Ci na to miast, któ rzy bez wła snej wi ny nie zna jąc
Ewan ge lii Chry stu sa i Je go Ko ścio ła, szcze rym ser cem szu -
ka ją jed nak Bo ga, a Je go wo lę po zna ną przez na kaz su mie -
nia sta ra ją się pod wpły wem ła ski wy peł niać w swo im po stę -
po wa niu, mo gą osią gnąć wiecz ne zba wie nie. 

Mi sje są wy mo giem po wszech no ści Ko ścio ła. Na -
kaz gło sze nia Ewan ge lii Chry stu sa Ko ściół otrzy mał
od swo je go Za ło ży cie la: „Idź cie więc i na uczaj cie wszyst kie
na ro dy udzie la jąc im chrztu w Imię Oj ca i Sy na, i Du cha
Świę te go. Uczcie je za cho wy wać wszyst ko, co wam przy ka -
za łem. A oto Ja je stem aż do skoń cze nia świa ta” (Mt. 28, 18-
20). 
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KO ŚCIÓŁ JEST APO STOL SKI
Ko ściół jest apo stol ski, po nie waż jest zbu do wa ny

na Apo sto łach. Jest on apo stol ski w po trój nym zna cze niu: 
– był i po zo sta je opar ty na fun da men cie Apo sto łów
(Ef. 2, 20), świad ków wy bra nych i po sła nych przez sa me go
Chry stu sa, 
– za cho wu je i prze ka zu je za po mo cą Du cha Świę te go na -
ucza nie usły sza ne od Apo sto łów, 
– jest na ucza ny, uświę ca ny i pro wa dzo ny przez Apo sto łów
dzię ki tym, któ rzy są ich na stęp ca mi w mi sji pa ster skiej, to
jest Ko le gium Bi sku pów w jed no ści z na stęp cą Pio tra.

Ca ły Ko ściół jest apo stol ski, po nie waż jest „po sła -
ny” na ca ły świat. Wszy scy człon ko wie Ko ścio ła, choć
na róż ne spo so by, uczest ni czą w tym po sła niu. „Po wo ła nie
bo wiem chrze ści jań skie jest ze swej na tu ry po wo ła niem
do apo stol stwa” (So bór Wa ty kań ski II). 

WIER NI: HIE RAR CHIA, ŚWIEC CY, 
ŻY CIE KON SE KRO WA NE 

Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go (kan. 204) mó wi, że „wier ny -
mi są ci, któ rzy przez chrzest wsz cze pie ni w Chry stu sa, zo -
sta li ukon sty tu owa ni Lu dem Bo żym i staw szy się z tej ra cji
na swój spo sób uczest ni ka mi ka płań skiej, pro roc kiej i kró -
lew skiej mi sji Chry stu sa, zgod nie z wła sną po zy cją każ de -
go, są po wo ła ni do wy peł nia nia po sła nia, ja kie Bóg po wie -
rzył Ko ścio ło wi w świe cie“. 

Hie rar chię usta no wił Chry stus i wy po sa żył ją
w świę tą wła dzę. Two rzą ją świę ci sza fa rze: bi sku pi, pre zbi -
te rzy i dia ko ni. Bi sku pi peł nią swo ją po słu gę ja ko człon ko -
wie Ko le gium Bi sku pie go w ko mu nii z Bi sku pem Rzy mu
– pa pie żem. Pre zbi te rzy peł nią swo ją po słu gę w ra mach pre -
zbi te rium die ce zji pod kie run kiem swo je go bi sku pa. Dia ko -
ni słu żą Lu do wi Bo że mu po przez służ bę li tur gii, sło wu i mi -
ło ści. 

Pa pież, Bi skup Rzy mu i na stęp ca św. Pio tra, jest
trwa łym i wi dzial nym źró dłem i fun da men tem jed no ści Ko -
ścio ła. Jest Za stęp cą Chry stu sa, Zwierzch ni kiem Ko le gium
Bi sku pów i Pa ste rzem ca łe go Ko ścio ła, wo bec któ re go ma
peł ną, naj wyż szą, bez po śred nią i po wszech ną wła dzę.

Ko le gium Bi sku pów, za wsze w łącz no ści z Pa pie -
żem, po sia da rów nież naj wyż szą i peł ną wła dzę nad ca łym
Ko ścio łem. Bi sku pom, na stęp com Apo sto łów, zo sta ło po -
wie rzo ne przez Chry stu sa za da nia na ucza nia, uświę ca nia
i kie ro wa nia w Je go imie niu i Je go mo cą. Za da nie na ucza -
nia, bi sku pi ra zem z pre zbi te ra mi i w łącz no ści z Pa pie żem,
wy peł nia ją przez prze po wia da nie Ewan ge lii wszyst kim
w spo sób wier ny i au to ry ta tyw ny. Mi sję uświę ca nia bi sku pi
wy peł nia ją przez po słu gę sło wa i sa kra men tów, w szcze gól -
no ści przez spra wo wa nie Eu cha ry stii, a tak że przez swo ją
mo dli twę i pra cę. Mi sję rzą dze nia bi sku pi wy ko nu ją w po -
wie rzo nych im Ko ścio łach par ty ku lar nych mo cą swo je go
au to ry te tu i świę tej wła dzy ja ko za stęp cy i le ga ci Chry stu sa.
Mi sję ochro ny przed wy pa cze nia mi i sła bo ścia mi w wy zna -
wa niu au ten tycz nej wia ry peł ni Urząd Na uczy ciel ski.
Do wy peł nia nia tej służ by Chry stus udzie lił pa ste rzom cha -
ry zma tu nie omyl no ści w dzie dzi nie wia ry i mo ral no ści. Nie -
omyl ność przy słu gu je Bi sku po wi Rzy mu, naj wyż sze mu pa -
ste rzo wi i na uczy cie lo wi Ko ścio ła. Nie omyl ność przy słu gu -

je tak że Ko le gium Bi sku pów, gdy wraz z Pa pie żem spra wu -
je ono naj wyż szy Urząd Na uczy ciel ski, przede wszyst kim
na so bo rze po wszech nym.

Świec cy, jak wszy scy wier ni, we zwa ni są przez Bo -
ga do apo stol stwa na mo cy chrztu i bierz mo wa nia, dla te go
ma ją obo wią zek i pra wo, in dy wi du al nie lub zjed no cze ni
w sto wa rzy sze niach, sta ra nia się, by bo skie orę dzie zba wie -
nia zo sta ło po zna ne i przy ję te przez wszyst kich lu dzi (por.
So bór Wa ty kań ski II). Wier ni świec cy uczest ni czą w mi sji
ka płań skiej Chry stu sa, gdy skła da ją w ofie rze, zwłasz cza
w Eu cha ry stii, swo je ży cie ze wszyst ki mi uczyn ka mi, mo dli -
twy i apo stol skie przed się wzię cia, ży cie ro dzin ne i co dzien -
ną pra cę. Wier ni świec cy uczest ni czą w mi sji pro roc kiej
Chry stu sa przez ewan ge li za cję, to zna czy gło sze nie Chry -
stu sa za rów no świa dec twem ży cia jak i sło wem. Ta dzia łal -
ność ewan ge li za cyj na na bie ra szcze gól nej sku tecz no ści
przez to, że do ko nu je się w zwy kłych wa run kach wła ści -
wych świa tu. Wier ni świec cy uczest ni czą w mi sji kró lew -
skiej Chry stu sa, po nie waż ma ją moc zwy cię ża nia w so bie
i w świe cie pa no wa nia grze chu przez za par cie się sie bie
oraz przez świę tość swe go ży cia.

Ży cie kon se kro wa ne jest wol ną od po wie dzią czło -
wie ka na szcze gól ne we zwa nie Chry stu sa, dzię ki któ re mu
oso by kon se kro wa ne po świę ca ją się cał ko wi cie Bo gu i dą żą
za na tchnie niem Du cha Świę te go do do sko na łej mi ło ści.
Ta ka kon se kra cja cha rak te ry zu je się obo wiąz kiem prak ty -
ko wa nia czy sto ści, ubó stwa i po słu szeń stwa w trwa łym sta -
nie ży cia uzna nym przez Ko ściół. 

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

Na stęp ny nu mer Gło su Bra ta bę dzie za wie rał w tym cy klu
roz wa ża nia o tym, co po win ni śmy wie dzieć, gdy wy zna je my
wia rę w „świę tych ob co wa nie”, „grze chów od pusz cze nie”,
„cia ła zmar twych wsta nie”, „ży wot wiecz ny”. 
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wio sna 2009 ro ku za pi sa ła się w kro ni kach Ko ściel nej Służ -
by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej
udzia łem w trzech waż nych wy da rze niach: na bo żeń stwie
Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii Wej he row skiej, pie szej piel -
grzym ce na uro czy sto ści od pu sto we w sank tu arium św.
Woj cie cha w Świę tym Woj cie chu oraz po świę ce niu ko ścio -
ła pw. Opatrz no ści Bo żej na Za spie.

WEJ HE RO WO – DRO GA KRZY ŻO WA

Tra dy cyj nie, so bo ta po prze dza ją ca Nie dzie lę Pal -
mo wą jest dniem piel grzy mo wa nia wspól not pa ra fial nych
KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej i ich ro dzin
do Kal wa rii Wej he row skiej – sank tu arium Mę ki Pań skiej,
aby tam, po przez uczest ni cze nie w na bo żeń stwie Dro gi
Krzy żo wej, przy go to wać się do prze ży wa nia wy da rzeń Wiel -
kie go Ty go dnia i Świę ta Zmar twych wsta nia Pań skie go.
Piel grzym kę pro wa dził ksiądz pra łat Zbi gniew Zie liń ski, ar -
chi die ce zjal ny dusz pa sterz KSM. Du cho wym to wa rzy szem
wspól no ty na szej pa ra fii był kle ryk Sta ni sław. Sta łym ele -
men tem piel grzym ki jest Krzyż – sym bol Mę ki Pań skiej
nie sio ny na ra mio nach uczest ni ków. Przy każ dej sta cji roz -
wa ża nia Mę ki Pań skiej od czy tu ją bra cia ze wspól not KSM
po szcze gól nych pa ra fii. W tym ro ku na szą pa ra fię re pre zen -
to wa li bra cia Jo achim i Ma rek.

O Kal wa rii Wej he row skiej pi sa no w na szym pi śmie
już kil ka krot nie. War to tyl ko przy po mnieć. że zo sta ła ona
ufun do wa na przez Ja ku ba Wej he ra, wo je wo dę mal bor skie -
go (1609-1657) i by ła bu do wa na w la tach 1649-1666. Kal wa -
ria Wej he row ska ja ko sil ny ośro dek wia ry ka to lic kiej i pol -
sko ści zo sta ła w du żym stop niu zde wa sto wa na przez na zi -
stów w cza sie ostat niej woj ny. Wszyst kie ka plicz ki są już od -
re stau ro wa ne (kosz tem 10,3 mi lio na zło tych po cho dzą cych
głów nie z do ta cji Unii Eu ro pej skiej). Jed ną z naj pięk niej -
szych jest Ka pli ca Spo tka nia Je zu sa z Mat ką Bo żą ufun do -
wa na przez pierw szą żo nę Ja ku ba Wej he ra, An nę Elż bie tę
(1654). Zbu do wa na w kształ cie ro tun dy na pla nie ró ży z or -
na men ty ką fla mandz ką. We wnę trzu znaj du je się ob raz na -
ma lo wa ny na bla sze cy no wej przed sta wia ją cy spo tka nie Je -
zu sa z Mat ka. Opie kę nad Kal wa ria spra wu ją OO. Fran cisz -
ka nie, któ rych spro wa dził sam Ja kub Wej her. W 1678 ro ku
pa pież In no cen ty XI wy dał spe cjal ne Bre ve, w któ rym za -
warł wie czy stą waż ność uzy ski wa nych na Kal wa rii od pu -
stów zu peł nych. Hi sto rię Kal wa rii Wej he row skiej, zdję cia
i opi sy po szcze gól nych ka plic moż na zna leźć na stro nie
www.kal wa ria wej he row ska.pl.

ŚWIĘ TY WOJ CIECH – OD PUST

Uro czy sto ści od pu sto we ku czci św. Woj cie cha roz -
po czę ły się 26 kwiet nia o go dzi nie 9.00 wyj ściem z ba zy li ki
kon ka te dral nel nej w Gdań sku, już po raz dwu dzie sty, na 9-
cio ki lo me tro wą tra sę do Świę te go Woj cie cha pie szej piel -
grzym ki KSM „Sem per Fi de lis”. Piel grzym kę pro wa dził
ksiądz pra łat Zbi gniew Zie liń ski, ar chi die ce zjal ny dusz pa -
sterz KSM. Piel grzy mom to wa rzy szy ły świę te re li kwie na -

sze go Pa tro na nie sio ne na bar kach bra ci. Wa gę uro czy sto -
ści pod kre śla ły pocz ty sztan da ro we wspól not z po szcze gól -
nych pa ra fii. 

Mszy św. od pu sto wej prze wod ni czył ksiądz kar dy -
nał Hen ryk Gul bi no wicz z Wro cła wia, a kon ce le bran sa mi
by li: ks. abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski, ks.
bp An to ni Dy dycz, or dy na riusz die ce zji Dro hi czyń skiej, ks.
abp. Ta de usz Go cłow ski, ks. bp Ry szard Ka sy na oraz du -
cho wo, nie obec ny ze wzglę du na cho ro bę, ks. bp. Zyg munt
Paw ło wicz. Pod czas Mszy św. mo dlo no się w in ten cji Oj ca
Świę te go Be ne dyk ta XVI, o ochro nę ży cia (w Ma tem ble wie
otwar to Okno Ży cia) oraz w in ten cji ca łej Ar chi die ce zji
Gdań skiej i obec nych piel grzy mów. Ho mi lie wy gło sił ks.
bp. An to ni Dy dycz. 

Ks. bp mó wił o tym, czym by ło w dzie jach Pol ski
i jest obec nie chrze ści jań stwo, któ re go pod wa li ny w no wo -
pow sta łym pań stwie współ two rzył św. Woj ciech. „W do bie
pia stow skiej przy na leż ność do chrze ści jań stwa rzym skie go
umoż li wi ła iden ty fi ka cję elit i ukształ to wa nie pań stwa. Wal -
ka o sa mo okre śle nie Pol ski zo sta ła wy gra na przez pierw -
szych Pia stów dą żą cych do ko ro ny i przez pierw szych pol -
skich świę tych”, cy to wał ks. bp pol skich hi sto ry ków.
Do tych świę tych na le żał św. Woj ciech. Da lej, ks. bp mó wił:
„Świę te mu Woj cie cho wi za wdzię cza my pod wa li ny i to so lid -
ne, któ re sta ły się na wie ki wspar ciem dla Ko ścio ła w Pol -
sce, któ ry gło sząc Chry stu sa ko lej nym po ko le niom przy po -
mi nał o ich obo wiąz kach wzglę dem Pa na Bo ga, a tym sa -
mym wzglę dem ich sa mych, gdyż ma jąc wspar cie Stwór cy
czło wiek mo że być so bą. Co raz le piej to wi dać w na szej epo -
ce”. Na uwa gę za słu gu je cy to wa ny przez ks. bpa frag ment
li stu ja ki Słu ga Bo ży Pius XII skie ro wał do bi sku pów pol -
skich (1 IX 1949 r.): „Dzie je Pol ski peł ne czę sto kroć chwa -
ły i nie szczęść, oczom ba da cza zda ją się być po dob ne do po -
to ku łez i krwi, zra sza ją ce go zie mię wa szą po śród prze róż -
nej zmien no ści rze czy: tu ot chłań bó lu, tam szczy ty opro -
mie nio ne wspa nia ły mi bla ska mi kul tu ry. Jed ne go tyl ko Pol -
ska nie zna ła: od stęp stwa od Chry stu sa Chwa łą wa szą, go -
dłem szla chec twa wa sze go jest dzia łać od waż nie, cier pieć
męż nie, ufać nie za chwia nie, osią gać to co wiel kie”.

Du żo miej sca ks. bp po świę cił idei jed no cze nia się
na ro dów, któ rej ko rze ni na le ży szu kać w Zjeź dzie Gnieź -
nień skim (rok 1000). To św. Woj ciech jest wiel kim pa tro -
nem jed no czą ce go się wów czas w Imię Chry stu sa kon ty -
nen tu. Idea jed no cze nia się w Imię Chry stu sa jest głę bo ko
za ko rze nio na w chrze ści jań stwie. Tej idei wie lu świę tych
od da ło ży cie. „I dla te go słusz nie po stę pu je my za bie ga jąc
o jed ność. Słusz nie czy ni my, gdy sta ra my się o to, aby
Ewan ge lia sta no wi ła fun da ment tej jed no ści, gdyż je dy nie
ta ka jed ność ma szan sę na trwa łość”. Da lej, ks. bp mó wił
o za gro że niach w dzie dzi nie eko no micz nej i oby cza jów, ja -
kie pły ną ze stro ny unij nych mo de ra to rów, gdyż lę ka ją się
oni Chry stu sa i ucie ka ją od Pa na Bo ga. Za gro że niom tym
mo że my za po biec, je że li w na szym ży ciu, w na szej kul tu rze
i wy cho wa niu, w na szym po stę po wa niu i usta wo daw stwie
nie za brak nie miej sca dla Bo ga.
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Po za koń cze niu Mszy św., wy ra że niu po dzię ko wań
róż nym stro nom, księ ża bi sku pi po świę ci li nie co cza su
na roz mo wę z wier ny mi.

ZA SPA – PO ŚWIĘ CE NIE ŚWIĄ TY NI

Dru gi dzień ma ja 2009 ro ku był wiel kim dniem za -
rów no dla wier nych pa ra fii pw. Opatrz no ści Bo żej na gdań -
skiej Za spie jak i ca łej Ar chi die ce zji. W tym dniu bo wiem
mia ła miej sce uro czy stość po świę ce nia świą ty ni. Zna cze nie
te go wy da rze nia wy cho dzi jed nak po za gra ni ce pa ra fii, gdyż
świą ty nia ta jest wo tum wdzięcz no ści Ko ścio ła Gdań skie go
za pon ty fi kat Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II. W tym miej scu 12
czerw ca 1987 ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II spra wo wał
Eu cha ry stię świę tą w in ten cji lu dzi świa ta pra cy oraz po -
świe cił ka mień wę giel ny pod bu do wę świą ty ni. Znaj du je się
tam rów nież Cen trum Do ku men ta cji Pon ty fi ka tu Ja na Paw -
ła II. Pa ra fia pw. Opatrz no ści Bo żej zo sta ła ery go wa na
w 1979 ro ku przez or dy na riu sza gdań skie go ks. bpa Le cha
Kacz mar ka, a bu do wę roz po czę to w 1984 ro ku z trud no ścia -
mi ty po wy mi dla mi nio ne go okre su. W 1999 r. na pla cu sta -
nął gra ni to wy po mnik pa pie ża Ja na Paw ła II.

Uro czy sto ściom prze wod ni czył i po świę ce nia ko -
ścio ła do ko nał kar dy nał Tar ci sio Ber to ne, se kre tarz sta nu
Sto li cy Apo stol skiej. Funk cja se kre ta rza sta nu Sto li cy Apo -
stol skiej od po wia da sta no wi sku pre mie ra. Ks. kar dy nał
prze by wał już na Gdań skiej Za spie dwa la ta te mu, 16 czerw -
ca 2007 ro ku. Uczest ni czył wów czas w Mszy św. upa mięt -
nia ją cej 20-tą rocz ni cę piel grzym ki Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II na Wy brze żu. Pod czas te go po by tu po świę cił po miesz -
cze nia po wsta ją ce go Cen trum Do ku men ta cji Pon ty fi ka tu
Ja na Paw ła II oraz „Zie lo ny Po mnik Ja na Paw ła II” zlo ka li zo -
wa ny w miej scu, gdzie stał słyn ny oł tarz pod czas pa mięt nej
Eu cha ry stii w 1987 ro ku.

Uro czy stość po świę ce nia ko ścio ła zgro ma dzi ła
wie lu wier nych oraz za pro szo nych go ści: przed sta wi cie li
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, rek to rów wyż szych
uczel ni oraz przed sta wi cie li róż nych śro do wisk zwią za nych
z Ko ścio łem. W kon ce le brze uczest ni czy li, po za dro gim Go -
ściem, któ ry prze wod ni czył Mszy św., ks. abp Sła woj Le -
szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski, ks. abp Ta de usz Go cłow -
ski, ks. bp. Ry szard Ka sy na, ks. bp Jan Ber nard Szla ga, or -
dy na riusz die ce zji pel pliń skiej, ks. bp An drzej Su ski, or dy -
na riusz die ce zji to ruń skiej oraz licz ni ka pła ni z róż nych pa -
ra fii, a wśród nich ks. ka no nik Grze gorz Stol czyk, pro -
boszcz na szej pa ra fii. Za pew ne je go my śli wy bie ga ły w przy -
szłość do cza su, kie dy po dob ną uro czy stość bę dą prze ży wa -
li wier ni z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta. Uro czy stość uświet nia -
ły pocz ty sztan da ro we gdań skich stocz ni oraz wspól not pa -
ra fial nych Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”,
a wśród nich po czet na szej pa ra fii

W wy gło szo nej ho mi lii ks. kar dy nał mó wił o zna -
cze niu świą ty ni dla wspól no ty Ko ścio ła w prze kro ju hi sto -
rycz nym. W na wią za niu do prze ży wa nych uro czy sto ści po -
wie dział: „Świą ty nia, któ rą ma my dzi siaj kon se kro wać, ma
swo je ko rze nie w cier pie niu, w nie ła twym kon tek ście bo le -

snej do mi na cji nad ca łym na ro dem pol skim, któ ry ni gdy nie
za prze stał trosz czyć się o ko ścio ły, świa do my, że w nich
znaj du je po czą tek ży cie du cho we przez chrzest i in ne sa kra -
men ty. Dzi siej sza li tur gia wy róż nia trzy ele men ty: oł tarz,
zwią za ne z nim ta ber na ku lum i am bo nę; pod czas gdy ca ły
lud Bo ży jak ko ro na gro ma dzi się wo kół nich. Pod czas na -
szych ce le bra cji li tur gicz nych śpie wa my sło wa pie śni: «Lu -
du ka płań ski, lu du kró lew ski, zgro ma dze nie świę tych, lu du
Bo ży, śpie waj twe mu Pa nu». Ścia ny tej świą ty ni zo sta ją na -
masz czo ne krzyż mem, tym ole jem, któ re go uży wa ka płan,
aby na ma ścić gło wę dziec ka po Chrzcie świę tym i któ rym
bi skup na masz cza mło de go chrze ści ja ni na, gdy udzie la mu
sa kra men tu bierz mo wa nia. Pod czas kon se kra cji ko ścio ła
naj więk szą uwa gę zwra ca my na oł tarz, któ ry jest na masz -
cza ny tym sa mym świę tym krzyż mem. Na tym oł ta rzu spra -
wu je się Eu cha ry stię, któ ra jest bez kr wa wym uobec nie niem
ofia ry Chry stu sa, któ ry wy dał się za nas na krzy żu”. Na za -
koń cze nie ho mi lii ks. kar dy nał po wie dział: „... chciał bym
wy ra zić ra dość, że opatrz ność Bo ża chcia ła przez tę uro czy -
stą kon se kra cję zwią zać mnie z tą świą ty nią, na zie mi tak
umi ło wa nej przez Ja na Paw ła II”.

Pod czas uro czy sto ści, w oł ta rzu zo sta ły umiesz czo -
ne re li kwie świę tej Sio stry Fau sty ny.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Wejherowo – Obraz spotkania Chrystusa z Matką Bożą
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30 ma ja br. w przed dzień uro czy sto ści Ze sła nia Du cha Świę -
te go pod czas Ape lu Ja sno gór skie go przed � � ikoną Mat ki Bo -
żej,  prze or o. Ro ma n Ma jew ski, przy po mnia ł moc ne sło wa
ks. Pry ma sa Tysiąclecia Ste fa na Wy szyń skie go: „Al bo Pol -
ska bę dzie ka to lic ka, al bo żad na”. Od te go dnia przez
tydzień po ape lu skła da ne były Mat ce Bo żej trzy ró że w in -
ten cji Oj czy zny przez od mó wie nie trzech „Zdro waś Ma -
rio...”. 

Nie jest to na wo ły wa nie do pań stwa wy zna nio we go.
Ode bra łam to, ja ko prze stro gę przed ży ciem spo łe czeń stwa
bez war to ści chrze ści jań skich, prze stro gę przed bu do wą
przy szło ści na ro du bez fun da men tu wia ry. 

Pol ska by ła za wsze pań stwem to le ran cyj nym. To
u nas znaj do wa li schro nie nie prze pę dza ni z in nych kra jów
in no wier cy w mi nio nych wie kach. Wma wia się nam po -
wszech ną kse no fo bię po wo łu jąc się na po je dyn cze przy kła -
dy. Pol ska prze trwa ła okres za bo rów i in wa zji ko mu ni stycz -
nej ide olo gii dzię ki po mo cy Ko ścio ła, znaj du jąc w nim opar -
cie i po krze pie nie serc. Ro la Ko ścio ła w dniu dzi siej szym
na dal jest nie do prze ce nie nia. Ob cho dzi my w tym ro ku 20.
rocz ni cę su we ren no ści pań stwa. Do ro śli pa mię ta ją, jak 30
lat te mu to się za czę ło. 2 czerw ca 1979 ro ku Oj ciec Świę ty
Jan Pa weł II pod czas ho mi lii wy gło szo nej w War sza wie
na pla cu Zwy cię stwa wy po wie dział pa mięt ne sło wa: 

„Niech zstą pi Duch Twój! Niech zstą pi Duch Twój!
I od no wi ob li cze zie mi. Tej Zie mi! Amen”. 

To zna mien ne wo ła nie
za pa dło w ser ca mi lio -
nów Po la ków. Za czął
się po ma łu roz kład ate -
istycz ne go znie wo le -
nia. Rok 1989 stał się
ro kiem prze ło mo wym.
Wów czas to mia ły miej -
sce ob ra dy Okrą głe go
Sto łu i czę ścio wo wol -
ne wy bo ry do par la -
men tu. Po mi mo róż -
nych ocen zna cze nia
Okrą głe go Sto łu fakt po zo sta je fak tem – roz mo wy te przy -
czy ni ły się do po ko jo wej trans for ma cji ustro jo wej, do de mo -
kra ty za cji ży cia po li tycz ne go w na szym kra ju a nie dłu go po -
tem w in nych kra jach obo zu so cja li stycz ne go. I sta ło się.
Na sza zie mia zo sta ła od no wio na. Dzień 4 czerw ca prze szedł
do hi sto rii, ja ko dzień upad ku ko mu ni zmu w Pol sce. Te go
dnia w wy bo rach do Sej mu ko mu ni ści otrzy ma li ty le man -
da tów, ile so bie z gó ry za gwa ran to wa li pod czas ukła du
przy Okrą głym Sto le, ani jed ne go gło su wię cej. Do Se na tu
wszedł je den po seł nie re pre zen tu ją cy Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go. 

Czy mo że my świę to wać tę rocz ni cę ra do śnie w peł -
ni cie sząc się wol no ścią? My ślę, że obec nie po mi mo kłót ni
czo ło wych par tii po li tycz nych, mu si my świę to wać. 

Jak za daw nych cza sów, Ko ściół jest ze swym lu -
dem. W 20. rocz ni cę wy bo rów do Sej mu i Se na tu w Gdań -
sku na Pla cu So li dar no ści, Je go Emi nen cja Jó zef Kar dy nał

Glemp, Pry mas Pol ski w licz nej asy ście du cho wień stwa,
prze wod ni czył uro czy stej Eu cha ry stii pod po mni kiem Po le -
głych Stocz niow ców Ofiar Grud nia 1970 ro ku. Ho mi lię wy -
gło sił Je go Eks ce len cja Ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź,
Me tro po li ta Gdań ski, któ ry po wie dział mię dzy in ny mi ta kie
sło wa: „Umi ło wa ni! Ewan ge lia we dług św. Mar ka na dziś
prze zna czo na, przy no si sło wa Je zu sa wy po wie dzia ne
w świą ty ni je ro zo lim skiej. Je zus wska zu je na dwa naj więk -
sze przy ka za nia. Naj istot niej sze wek to ry lu dzi wia ry, lu dzi
za wie rze nia Bo gu. Pierw sze: «Bę dziesz mi ło wał Pa na, Bo ga
swe go, ca łym swo im ser cem, ca łą swo ją du szą, ca łym swo -
im umy słem i ca łą swo ja mo cą» (Mk. 12, 29) i dru gie: «Bę -
dziesz mi ło wał swe go bliź nie go jak sie bie sa me go»
(Mk. 12, 31). «Bę dziesz mi ło wał Pa na, Bo ga swe go» – to
zna czy bę dziesz Mu ufał, wie rzył, po kła dał swo ją na dzie ję
– w Nim, Bo gu «wiecz nym, nie zmien nym, za wsze ta kim sa -
mym, wier nym, do sko na le spra wie dli wym» (Ka te chizm
Rzym ski). 

Mó wi Je zus: «Przy ka za nie no we da ję wam, – aby -
ście się wza jem nie mi ło wa li, tak jak Ja was umi ło wa łem»
(J 13,24). Mi łość, któ ra «roz la na jest w ser cach na szych
przez Du cha Świę te go» (Rz 5,5), jest źró dłem wol no ści. Ale
Wol ność, któ ra nie czer pie ze źró deł mi ło ści, mo że – w wy -
mia rze in dy wi du al nym i spo łecz nym – nieść krzyw dę i nie -
spra wie dli wość, ge ne ro wać agre sję i nik czem ność. Mo że
więc krzyw dzić i lek ce wa żyć czło wie ka, w imię wła dzy, kry -
zy su i py chy.

Dziś dzień pa mię ci i re flek sji nad dro gą Na ro du
– ku wol no ści. I nad dro gą Pol ski ku wol no ści – wol nej
wśród wol nych, rów nej wśród rów nych. Nie pod le głej. Dziś
dzień na sze go dzięk czy nie nia za wol ność, któ ra czer pa ła ze
źró deł mi ło ści. Dla te go wła śnie dziś trze ba py tać, kto tę wol -
ność kształ to wał, kto dro gę ku niej wska zy wał, kto za tę
wol ność pła cił – czę sto naj wyż szą ce nę. I ko mu za nią na le -
ży być wdzięcz nym. 

Umi ło wa ni! Przy wo łu je my naj istot niej szy sens te go
pol skie go zwy cię stwa sprzed dwu dzie stu lat: nad cho dzą cy
kres ko mu ni stycz ne go sys te mu ob ce go du cho wi pol skiej
zie mi, na rzu co ne go si łą, ni gdy nie za ak cep to wa ne go. Czas
Pol ski nie pod le głej, de mo kra tycz nej, su we ren nej. Wol nej
wśród wol nych, rów nej wśród rów nych – Naj ja śniej szej Rze -
czy po spo li tej!” 

W ho mi lii zo sta ły tak że przy to czo ne sło wa ka pe la -
na So li dar no ści, mę czen ni ka za Oj czy znę ks. Je rze go Po pie -
łusz ki: „Chrze ści ja ni no wi nie mo że wy star czyć tyl ko po tę -
pie nie zła, kłam stwa tchó rzo stwa, znie wa la nia, nie na wi ści
prze mo cy. Ale chrze ści ja nin mu si być praw dzi wym świad -
kiem, rzecz ni kiem i obroń cą spra wie dli wo ści, do bra, praw -
dy, wol no ści i mi ło ści. O te war to ści mu si od waż nie upo mi -
nać się dla sie bie i in nych” (z ho mi lii wy gło szo nej na Mszy
świę tej za Oj czy znę 27 ma ja 1984 r.).

Mó wiąc o So li dar no ści ks. abp po wie dział: „Dro ga
So li dar no ści by ła dro gą wspól no ty. Czę sto przy wo ły wa no
Paw ło we za le ce nie: «Je den dru gie go brze mio na no ście i tak
wy peł niaj cie pra wo Chry stu so we» (Ga 6,2). No si li ście brze -
mio na in nych, kie dy trze ba by ło straj ko wać – za słab szych,

„Pan da si³ê swojemu ludowi“
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a w sta nie wo jen nym or ga ni zo wać po moc prze śla do wa nym,
re pre sjo no wa nym, ich ro dzi nom. Dro ga «So li dar no ści» by -
ła też dro gą wal ki, ale ta kiej, któ ra ni gdy nie trak to wa ła dru -
gie go czło wie ka ja ko wro ga i nie przy ja cie la, któ re go na le ży
znisz czyć – bez względ nie, osta tecz nie. To by ła wal ka
«o czło wie ka, o je go praw dzi we pra wa, o je go praw dzi wy po -
stęp, wal ka o doj rzal szy kształt ży cia ludz kie go»“(Jan Pa -
weł II, Gdy nia 11 VI 1987).

Mó wiąc o rzą dzą cych ks. abp przy to czył wciąż waż -
ną prze stro gę ks. Pio tra Skar gi: „Was Pan Bóg pod niósł
na wy so kie urzę dy: nie dał was, aby ście sa mi swo ich po żyt -
ków pil no wa li, ale dla lu du, któ ry wam Pan Bóg po wie rzył,
aby ście nam spra wie dli wość i po kój, któ ry od Pa na Bo ga
bie rze cie, spusz cza li”. 

Ks. abp przy po mi na tak że par la men ta rzy stom cel
ich dzia łań: „Pod mio tem po dej mo wa nych re form ma być
oby wa tel i je go do bro. Obo wiąz kiem pań stwa jest tak że
ochro na ła du mo ral ne go w oj czyź nie, po ło że nie ta my brud -
nej fa li ni hi li zmu, po gar dy dla od wiecz nych war to ści, ro dzi -
ny, mał żeń stwa, tro ski o ży cie. Mar gi na li zo wa nie za gad nień
po li ty ki ro dzin nej jest sprzecz ne z eto sem Sierp nia 80, jest
sprzecz ne z do brem spo łecz nym, za gra ża roz wo jo wi na sze -
go kra ju, go dzi w do bro czło wie ka.” 

Mó wiąc o oj czyź nie ks. abp. py tał: „Pol ska – ale ja -
ka? Pol ska, w któ rej ugrun tu je się prze ko na nie, że pań stwo
jest wła sno ścią Na ro du, któ ry jest je go su we re nem. (..) Pol -
ska, któ ra pa trzy z uwa gą w swą przy szłość, bo wie – to sło -
wa Ro ma na Dmow skie go – że jej by tu «ry zy ko wać nie wol -
no, jej przy szło ści prze gry wać nie wol no, ani jed nost kom,
ani or ga ni za cji ja kiej kol wiek, ani na wet ca łe mu po ko le niu,
bo Pol ska nie jest wła sno ścią te go czy in ne go Po la ka, te go
czy in ne go obo zu, ani na wet jed ne go po ko le nia». Pol ska so -
li dar na, wier na, spra wie dli wa wo bec swo ich dzie ci. Czy Pol -
ska ją trzą cych spo rów? Czy Pol ska agre sji? Czy Pol ska,
w któ rej do świad cza się spo łecz ne go za gu bie nia i bez na -
dziei. Czy Pol ska, w któ rej wia ra oj ców i pa trio tyzm trak to -
wa ne są ja ko prze szko da w bu do wa niu no we go ła du?”

Na za koń cze nie ho mi lii ks. abp po wie dział: „Trze ba
nam mo dli twy: wier nej, uf nej, mo dli twy na dziei... Mó dl my
się tak że pod czas tej Mszy świę tej dzięk czyn nej o po wrót
pod dach oj czy zny du cha wspól no ty, aby ci, co kie dyś szli
ra zem, od na leź li umie jęt ność dia lo gu. Aby pol ska po li ty ka
sku pio na by ła na war to ściach, nie na ja ło wych spo rach. Bu -
duj my na sze ju tro na war to ściach. O pry mat praw dy w po li -
ty ce. O pry mat mo ral no ści w ży ciu spo łecz nym O mia rę su -
mie nia. O du cha od mia ny, so li dar no ści, sza cun ku. O to, że -
by ta fra za: «Któ ry skrzyw dzi łeś czło wie ka pro ste go...» nie
mia ła od nie sie nia do pol skie go ży cia. O zro zu mie nie, że Oj -
czy zna to wiel ki dar Bo ga, któ re go nie moż na zmar no wać,
zo hy dzić, spo nie wie rać. Niech ci, któ rzy zo sta ną, niech pa -
mię ta ją, że «Ko mu wie le da no, od te go wie le wy ma gać się
bę dzie, a ko mu wie le zle co no, tym wię cej od nie go żą dać
bę dą» (Łk. 12,48). 

Za chwi lę po śród nas sta nie Chry stus Eu cha ry -
stycz ny – nie sie bło go sła wień stwo praw dy i po ko ju. Niech
was nim ob dzie li – uczest ni ków tej Naj święt szej Ofia ry
– tych, co w niej uczest ni czą dzię ki prze ka zo wi te le wi zyj ne -
mu, tak że tych, któ rych tu nie ma. W imię przy szło ści czło -

wie ka i ludz ko ści trze ba by ło wy po wie dzieć to sło wo – «so -
li dar ność». Wy po wia daj cie je da lej, nie ście świa tu, nie ście
Pol sce, Niech bę dzie z na mi Pan, nasz Bóg, jak był z na szy -
mi przod ka mi“(Krl 8,57). 

Pra gnę tak że przy to czyć sło wa Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II skie ro wa ne do nas podczas pielgrzymki do Polski,
któ re do dziś nic nie tra cą ze swej ak tu al no ści. Wy po wie -
dzia ł je w za stęp stwie cho re go Oj ca Świę te go, ab p Jó ze f Ko -
wal czy k pod czas nie szpo rów w Gli wi cach 15 czerw ca 1999
r.: „Dzi siaj zwra cam się jesz cze raz do wszyst kich mo ich ro -
da ków w Oj czyź nie. Bu duj cie przy szłość na ro du na mi ło ści
Bo ga i bra ci, na po sza no wa niu przy ka zań Bo żych i na ży ciu
ła ski. Szczę śli wy jest bo wiem czło wiek, szczę śli wy jest na -
ród, któ ry ma upodo ba nie w Pra wie Pa na. 

Świa do mość, że Bóg nas mi łu je, win na przy na glać
do mi ło ści lu dzi, wszyst kich lu dzi bez wy jąt ku i bez żad ne -
go po dzia łu na przy ja ciół czy wro gów. Mi łość do czło wie ka
to pra gnie nie praw dzi we go do bra dla każ de go. To tro ska
tak że o to, by za bez pie czyć to do bro i od su nąć wszel kie for -
my zła i nie spra wie dli wo ści. Trze ba cią gle i wy trwa le szu -
kać dróg spra wie dli we go roz wo ju dla wszyst kich, aże by
– jak mó wi So bór – «ży cie ludz kie uczy nić bar dziej ludz -
kim» (por. Gau dium et spes, 38). 

Niech mi łość i spra wie dli wość ob fi tu ją w na szym
kra ju, przy no sząc każ de go dnia owo ce w ży ciu spo łe czeń -
stwa. Tyl ko dzię ki niej ta zie mia mo że stać się szczę śli wym
do mem. Bez wiel kiej i praw dzi wej Mi ło ści nie ma do mu dla
czło wie ka. Choć by osią gnął wiel kie suk ce sy w dzie dzi nie
roz wo ju ma te rial ne go, bez niej był by ska za ny na ży cie po -
zba wio ne praw dzi we go sen su. 

Niech Bóg, któ ry jest mi ło ścią, bę dzie świa tłem wa -
sze go ży cia na dzi siaj i na cza sy, któ re nad cho dzą. Niech bę -
dzie świa tłem dla ca łej na szej Oj czy zny. Bu duj cie przy -
szłość god ną czło wie ka i je go po wo ła nia. Szczęść Bo że
wszyst kim!” 

wy bór cy ta tów Te re sa So wiń ska 
frag men ty ho mi lii za: www.die ce zja.gda.pl

Msza św. dziękczynna na placu Solidarności, 4 czerwieca 2009 r.
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Ja je stem zmar twych wsta niem i ży ciem. Kto wie rzy we
Mnie, choć by i umarł, żyć bę dzie. Każ dy, kto ży je
i wie rzy we Mnie, nie umrze na wie ki 

(J11, 25-26) 

W Ko ście le ka to lic kim pro gram dusz pa ster ski w ro -
ku 2008/2009 kon cen tru je się wo kół ha sła „Otocz my tro ską
ży cie”. 

Współ cze sne me dia w ar ty ku łach, au dy cjach ra dio -
wych czy te le wi zj nych, sku pia ją się nad roz strzą sa niem za -
gad nień zwią za nych z abor cją i eu ta na zją. Fa scy nu ją się ba -
da nia mi na em brio nach i moż li wo ścia mi bio ge ne tycz ny mi
współ cze snych „eks pe ry men ta to rów”. Zgro ma dze nie Na ro -
do we w do bie kry zy su go spo dar cze go, po raz ko lej ny po dej -
mu je pra ce usta wo daw cze, któ re ma ją na ce lu do fi nan so wy -
wa nie za bie gów in vi tro. Po sło wie za sta na wia ją się nad le ga -
li za cją związ ków part ner skich osób tej sa mej płci. 

W In ter ne cie jest wie le stron po świę co nych ży ciu.
Np. http://www.hli.org.pl Hu man Li fe In ter na tio nal – Eu ro -
pa New slet ter. W biu le ty nie z 31 mar ca 2009 r. mo że my do -
wie dzieć się prze ra ża ją cych in for ma cji, że: „Mat ka dziec ka
za płod nio ne go in vi tro mo że uznać za oj ca, ko go ze chce”;
że: „Bry tyj scy le ka rze mo gą być po zba wia ni pra wa wy ko ny -
wa nia za wo du, je śli nie bę dą się sto so wa li do wo li pa cjen ta
wy ra żo nej w tzw. te sta men cie ży cia. Te sta ment ży cia jest
dys po zy cją «na wy pa dek zna le zie nia się w sta nie po prze dza -
ją cym śmierć, bez moż li wo ści wy ra ża nia wo li». Zgod nie
z pra wem bry tyj skim okre ślo na for mu ła od mo wy le cze nia
i pod trzy my wa nia przy ży ciu ma sta tus praw ny”; że: „Hisz -
pań ska mi ni ster rów no ści pro po nu je, by na sto lat ki po wy -
żej 16. ro ku ży cia mo gły pod da wać się abor cji bez wie dzy
i zgo dy ro dzi ców.”; że: „Księ stwo Luk sem bur ga jest trze cim
kra jem Eu ro py, w któ rym pra wo ze zwa la na do ko ny wa nie
eu ta na zji. No wa usta wa sta no wi, że le ka rze prze pro wa dza ją -
cy eu ta na zję lub udzie la ją cy po mo cy w sa mo bój stwie pa -
cjen ta nie po no szą żad nej od po wie dzial no ści kar nej i cy wil -
nej.” I wie le in nych „new sów”.

Tak zwa na „no wo cze sność” w po dej ściu do ży cia
pro wa dzi do ni kąd. Dla te go ha sło – ochro ny ży cia – jest nie -
ustan nie ak tu al ne i mo bi li zu je od po wie dzial nych lu dzi
do pod no sze nia wa gi te go pro ble mu. Ko ściół ka to lic ki
uzna jąc ży cie, ja ko naj pięk niej szy dar od Bo ga, po wie rzo ny
tro sce czło wie ka, po dej mu je licz ne ini cja ty wy ma ją ce na ce -
lu ra to wa nie ży cia. Bi sku pi, w Ko mu ni ka cie z 247. Ze bra nia
Ple nar ne go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski – 11.03.2009 r.,
wy ra ża ją na dzie ję, że w dal szych eta pach pro ce su le gi sla cyj -
ne go par la men ta rzy ści we zmą od po wie dzial ność za god ne
i bez piecz ne ży cie Po la ków. „Nie wol no do pusz czać do de -
gra da cji czło wie ka, ro dzi ny, spo łe czeń stwa, gdy się za nie
wzię ło od po wie dzial ność wo bec hi sto rii!” (Jan Pa weł II, Ja -
sna Gó ra, 12 VI 1987). Z Ko ścio łem współ pra cu ją licz ne
or ga ni za cje po wo ła ne do dzia ła nia na rzecz ochro ny ży cia,
bo tro ska o ży cie ma wy miar wie lo aspek to wy i do ty czy
ochro ny wszyst kich form ży cia, któ re wy szły z Bo żych rąk,
ta kich jak: 

ko smos – ży cie śro do wi ska na tu ral ne go; 

sarks – ży cie fi zycz ne czło wie ka; 
psy che – ży cie psy chicz ne czło wie ka 
pneu ma – ży cie du cho we czło wie ka. 

Mo że my za dać so bie py ta nie, co jest przy czy ną nie -
do strze ga nia war to ści ży cia? Ko ściół, ana li zu jąc przy czy ny
bra ku tro ski o ży cie, wska zu je na ta kie przy czy ny: brak od -
po wie dzial no ści za ży cie dru gie go czło wie ka; obo jęt ność
na krzyw dę; sła ba psy chi ka współ cze sne go czło wie ka; nie -
moż ność po ra dze nia so bie z wła sny mi pro ble ma mi, nie doj -
rza łość emo cjo nal na, po raż ki ży cio we u do ro słych; w pra cy
na pię cia i stres wy wo ła ny wzro stem bru tal no ści ży cia, pust -
ka ży cio wa i du cho wa; brak sen su ży cia; brak w ży ciu war -
to ści i Bo ga. U dzie ci i mło dzie ży nie po koi kon takt z gra mi
kom pu te ro wy mi prze sy co ny mi agre sją.

Ko ściół wska zu je tak że na po sta wy afir mu ją ce ży -
cie, któ re prze ja wia ją się w na stę pu ją cy spo sób: pro mo wa -
nie ży cia na każ dym miej scu, cza sie i na wszyst kich jej eta -
pach; prze ciw sta wia nie się cy wi li za cji śmier ci, któ ra wdzie -
ra się w na szą rze czy wi stość; ucze nie po zy tyw ne go mó wie -
nia o ży ciu, by fa scy no wać się tym pięk nym da rem; wspie -
ra nie śro do wisk spe cja li zu ją cych się w po słu dze na rzecz
obro ny ży cia; po moc ubo gim ro dzi nom, oso bom opusz czo -
nym; uka zy wa nie, że war tość ży cia nie jest ab so lut na, że
czło wiek nie jest pa nem ży cia; uka zy wa niem sen su swo je go
po wo ła nia i re ali zo wa niem za dań, ja kie zo sta ły nam po wie -
rzo ne; wspie ra nie każ de go czło wie ka w je go pro ble mach. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w swej En cy kli ce „Even -
ge lium Vi tae”, tak pi sze: „Osła bie nie wraż li wo ści na Bo ga
i czło wie ka, wraz z wszyst ki mi te go zgub ny mi kon se kwen -
cja mi dla ży cia, do ko nu je się w głę bi su mie nia. Cho dzi tu
przede wszyst kim o su mie nie każ de go czło wie ka, któ ry
w swo jej je dy no ści i nie po wta rzal no ści sta je sam przed Bo -
giem. Ale w pew nym sen sie cho dzi tu też o «su mie nie» spo -
łe czeń stwa: jest ono w ja kiś spo sób od po wie dzial ne nie tyl -
ko dla te go, że to le ru je al bo po pie ra za cho wa nia wy mie rzo -
ne prze ciw ży ciu, ale tak że dla te go, iż kształ tu je «kul tu rę
śmier ci» po su wa jąc się na wet do two rze nia i utrwa la nia
praw dzi wych «struk tur grze chu» wy mie rzo nych prze ciw
ży ciu. Su mie nie, za rów no in dy wi du al ne, jak i spo łecz ne, jest
dziś na ra żo ne – mię dzy in ny mi na sku tek na tar czy we go od -
dzia ły wa nia wie lu środ ków spo łecz ne go prze ka zu – na bar -
dzo po waż ne i śmier tel ne nie bez pie czeń stwo: po le ga ono
na za tar ciu gra ni cy mię dzy do brem a złem w spra wach do -
ty czą cych fun da men tal ne go pra wa do ży cia. Znacz na część
dzi siej sze go spo łe czeń stwa oka zu je się, nie ste ty, po dob na
do te go, któ re opi su je św. Pa weł w Li ście do Rzy mian. Skła -
da się z lu dzi, «któ rzy przez nie pra wość na kła da ją praw dzie
pę ta»(1,18): od wra ca jąc się od Bo ga i mnie ma ją, że mo gą
zbu do wać ziem ską spo łecz ność bez Nie go, «znik czem nie li
w swo ich my ślach», tak że «za ćmio ne zo sta ło bez ro zum ne
ich ser ce» (1,21); «po da jąc się za mą drych» sta li się głu pi -
mi, (1,22), do pusz cza ją się czy nów za słu gu ją cych na śmierć
i «nie tyl ko je po peł nia ją, ale nad to chwa lą tych, któ rzy je
czy nią»(1,32). Je że li su mie nie, któ re jest okiem da ją cym
świa tło du szy (por. Mt 6,22-23), na zy wa «zło do brem, a do -

Otoczmy Trosk¹ ¯ycie
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bro złem» (por. Iz 5,20), zna czy to, że we szło już na dro gę
nie bez piecz nej de ge ne ra cji i cał ko wi tej śle po ty mo ral nej. 

Jed nak że żad ne oko licz no ści, ani pró by za głu sze -
nia nie zdo ła ją stłu mić gło su Bo ga, któ ry roz brzmie wa w su -
mie niu każ de go czło wie ka: wła śnie w tym ukry tym sank tu -
arium su mie nia czło wiek mo że się za wsze na wró cić i znów
wejść na dro gę mi ło ści, otwar cia się na in nych i służ by ży -
ciu ludz kie mu.”

Ob ser wu jąc na szą rze czy wi stość są dzę, że pró ba
od dzie la nia w nas te go, co Bo skie od te go, co ludz kie nie
mo że przy nieść do brych re zul ta tów. Bo je ste śmy prze cież
tym sa mym czło wie kiem, tak w Ko ście le, jak i po za nim, bo
ca ły czas ży je my w Bo skiej rze czy wi sto ści. 

Wiel kie szko dy przy no szą ha sła przy swo jo ne przez
mło dzież, ta kie jak m. in.: „rób ta, co chce ta”. Nie uczą one
mło dych lu dzi od po wie dzial no ści za swo je czy ny, na to miast
schle bia ją źle ro zu mia nej wol no ści, co pro wa dzi do uciecz -
ki od po no sze nia kon se kwen cji za swo je czy ny. Z ta kie go
„lu zac kie go”, ego istycz ne go i nie li czą ce go się z in ny mi ro -
zu mo wa nia bie rze się póź niej: brak po sza no wa nia dla ży cia
po czę te go; nisz cze nie śro do wi ska na tu ral ne go; kry zys
w mał żeń stwach; nie od po wie dzial ne trak to wa nie ro dzi ny,
jaz da po jaz da mi me cha nicz ny mi w sta nie nie trzeź wym, aż
po nie to le ran cję, prze śla do wa nia i prze moc. 

Czy są to wnio ski za da le ko idą ce? Otóż nie. Po -
twier dza ją to ba da nia na uko we i sta ty sty ki. Jest ich du żo,
lecz nie cie szą się po pu lar no ścią. 

Że by nie przy ta czać zbyt du żo cyfr, po dam tyl ko
nie któ re, do ty czą ce trwa ło ści związ ków mał żeń skich. Z ba -
dań ame ry kań skiej so cjo log Mer ce des Wil son wy ni ka, że
roz cho dzi się 50 proc. par, któ re za war ły tyl ko cy wil ny zwią -
zek mał żeń ski, na to miast pa ry roz wo dzą ce się po ślu bie ko -
ściel nym sta no wią 2 proc. 

Na stęp ny przy kład, wy pad ki dro go we, któ re są naj -
częst szą przy czy ną przed wcze snej śmier ci i po waż ne go ka -
lec twa. W 2008 ro ku na te re nie Pol ski do szło do 49 054 wy -
pad ków dro go wych, w któ rych zgi nę ły 5 437 oso by a 62 097
zo sta ły ran ne. Za trzy ma no za jaz dę pod wpły wem al ko ho lu
pra wie 160 ty się cy osób, a ilu nie za trzy ma no? itd... 

W na szej pa ra fii, w ra mach pro gra mu dusz pa ster -
skie go „Otocz my tro ską ży cie”, w czwar tą nie dzie lę stycz -
nia pod czas wszyst kich Mszy św. ka za nia gło sił ks. dr Jan
Kacz kow ski. Ksiądz Jan jest sze fem (tak się sam okre ślał)
Puc kie go Ho spi cjum Do mo we go. W swo ich roz wa ża niach
sku pił się nad ży ciem lu dzi do bie ga ją cych swe go kre su
na zie mi – te mat bar dzo trud ny i czę sto od su wa ny na póź -
niej, ale prę dzej czy póź niej do ty ka ją cy każ de go. 

Raz w mie sią cu od pra wia na jest Msza św. wy na gra -
dza ją ca brak sza cun ku do ży cia po czę te go, za ma wia na
przez na sze gru py mo dli tew ne.

Na to miast 25. mar ca, w Dzień Świę to ści Ży cia, jak
co ro ku, gru pa pa ra fian ślu bo wa ła du cho wą ad op cję dziec -
ka po czę te go za gro żo ne go abor cją. 

Te go sa me go dnia, w Sank tu arium Mat ki Bo żej
Brze mien nej w Gdań sku -Ma tem ble wie ks. ar cy bi skup Sła -
woj Le szek Głódź pod czas Mszy św. wy gło sił ho mi lię na te -
mat war to ści ży cia pod kre śla jąc sta no wi sko Ko ścio ła, któ re
gło si nie prze rwa nie Ewan ge lię ży cia. Na za koń cze nie ks. ar -

cy bi skup ogło sił De kret: „Na więk szą chwa łę Bo żą i ku po -
żyt ko wi wszyst kich miesz kań ców Ar chi die ce zji Gdań skiej,
ni niej szym z dniem 25.03.2009 r. w Uro czy stość Zwia sto wa -
nia Pań skie go, w Ro ku Dusz pa ster skim «Otocz my Tro ską
Ży cie» ery gu ję przy Do mu Sa mot nej Mat ki i Sank tu arium
Mat ki Bo żej Brze mien nej w Gdań sku Ma tem ble wie OKNO
ŻY CIA dla ra to wa nia za gro żo ne go ludz kie go ży cia. Niech
Ma ry ja, Mat ka Chry stu sa, Straż nicz ka Ży cia ota cza swo ją
opie ką wszyst kich słu żą cych ży ciu i ochra nia każ de za gro -
żo ne ist nie nie ludz kie.” 

5 ma ja „Okno ży cia” w Ma tem ble wie, zo sta ło po -
świę co ne przez Me tro po li tę Gdań skie go. Wy bra na lo ka li za -
cja od po wia da spe cy fi ce te go ma ryj ne go sank tu arium,
a tak że cha ry zma to wi Za ko nu Du cha Świę te go re ali zo wa ne -
go przez ka pła nów i sio stry za kon ne. W cią gu ostat nich 20.
lat zna la zło schro nie nie w Do mu Sa mot nej Mat ki w Ma tem -
ble wie po nad 1600 mam i ich dzie ci. 

W Pol sce „Okno ży cia” jest ozna czo ne her bem Ja -
na Paw ła II i lo go Ca ri tas. Idea stwo rze nia ta kich miejsc zro -
dzi ła się z ini cja ty wy Wy dzia łu Ro dzi ny Ku rii Me tro po li tal -
nej oraz Ca ri tas Ar chi die ce zji kra kow skiej przed pierw szą
rocz ni cą śmier ci Ja na Paw ła II. Ce lem stwo rze nia „Okna ży -
cia” by ło umoż li wie nie mat kom, któ re nie mo gą lub nie
chcą opie ko wać się swo im no wo na ro dzo nym dziec kiem,
ano ni mo we od da nie go w bez piecz ne rę ce. Jest to rów no -
znacz ne ze zrze cze niem się mat ki praw do dziec ka. 

Pierw sze „Okna ży cia” w Pol sce otwar te zo sta ło
w Kra ko wie u sióstr na za re ta nek. Po wsta ło w mar cu 2006 r.
Obec nie w ca łej Pol sce jest ich 14 i ich licz ba sta le ro śnie. 
„Okno ży cia” jest lo ka li zo wa ne w dys kret nym miej scu.
Moż na je otwo rzyć z ze wnątrz. W środ ku jest miej sce na po -
zo sta wie nie nie mow lę cia. Za mon to wa ne jest tam ogrze wa -
nie oraz wen ty la cja. Po otwar ciu okna uru cha mia na jest sy -
gna li za cja, któ ra dys kret nie i bez piecz nie wzy wa opie ku -
nów, któ ry mi są za zwy czaj sio stry za kon ne. Po zo sta wio ny
no wo ro dek znaj du je się w in ku ba to rze do cza su przy jaz du
po go to wia ra tun ko we go. Dziec ko prze cho dzi ba da nia
w szpi ta lu, a na stęp nie kie ro wa ne jest do po go to wia ro dzin -
ne go. Rów no le gle roz po czy na na jest pro ce du ra ad op cyj na.

Naj waż niej szą jed nak ro lę w pro pa go wa niu ży cia
peł nią ro dzi ny. Ro dzi ce, któ rzy doj rza li do ro dzi ciel stwa da -
ją ży cie dzie ciom, wy cho wu ją je zgod nie z war to ścia mi
chrze ści jań ski mi, wpro wa dza ją je w świat wia ry, kul tu ry,
tra dy cji. Mło dzi lu dzie wy cho wa ni w ta kich ro dzi nach są
otwar ci na ży cie. A więc pro muj my ży cie. Aby na sze ży cie
uczy nić pięk ne oka zuj my swo ją ra dość ży cia. Ce le bruj my
rocz ni ce uro dzin, chrztu, ju bi le usze mał żeń stwa swo je i naj -
bliż szych. Świę tuj my ro dzin nie uro czy sto ści ko ściel ne
i w świą ty ni, i do mu. Ciesz my się ży ciem, tak że na co dzień.

Na ko niec przy to czę sło wa ks. mgr An drze ja Pra de -
li z Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Me tro po li tal nej Gdań -
skiej: „Zgłę biaj my sło wa ży cia wiecz ne go, któ re uczeń
Chry stu sa po wi nien mieć za wsze przed so bą: Mu szę we -
wnętrz nie od kryć, że ży cie, to mo je za da nie otrzy ma ne
od Bo ga, któ re mam wy peł nić jak naj le piej i zro bić wszyst -
ko, by dla in nych by ło ono pięk nym świa dec twem.” 

Te re sa So wiń ska
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EVANGELIUM VITAE
JAN PAWEŁ II

Frag men ty Wpro wa dze nia do En cy kli ki – EVAN GE -
LIUM VI TAE 
o war to ści i nie na ru szal no ści ży cia ludz kie go 
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II

Czy ta my we wpro wa dze niu do encykliki, że Ewan ge lia ży -
cia „znaj du je się w sa mym ser cu orę dzia Je zu sa Chry stu sa.
Ko ściół każ de go dnia przyj mu je ją z mi ło ścią, aby wier nie
i od waż nie gło sić ją ja ko do brą no wi nę lu dziom wszyst kich
epok i kul tur.” 

Czy ta my da lej: „Czło wiek jest po wo ła ny do peł ni
ży cia, któ ra prze kra cza znacz nie wy mia ry je go ziem skie go
by to wa nia, po nie waż po le ga na uczest nic twie w ży ciu sa me -
go Bo ga. Wznio słość te go nad przy ro dzo ne go po wo ła nia
uka zu je wiel kość i ogrom ną war tość ludz kie go ży cia tak że
w je go fa zie do cze snej. Ży cie w cza sie jest bo wiem pod sta -
wo wym wa run kiem, po cząt ko wym eta pem i in te gral ną czę -
ścią ca łe go i nie po dziel ne go pro ce su ludz kiej eg zy sten cji.
Pro ces ten – nie ocze ki wa nie i bez żad nej za słu gi czło wie ka
– zo sta je opro mie nio ny obiet ni cą i od no wio ny przez dar ży -
cia Bo że go, któ re urze czy wist ni się w peł ni w wiecz no ści
(por. 1 J 3,1-2). Rów no cze śnie to nad przy ro dzo ne po wo ła -
nie uwy dat nia względ ność ziem skie go ży cia męż czy zny
i ko bie ty. Nie jest ono jed nak rze czy wi sto ścią «osta tecz ną»,
ale «przed osta tecz ną»; jest więc rze czy wi sto ścią świę tą, któ -
ra zo sta je nam po wie rzo na, aby śmy jej strze gli z po czu ciem
od po wie dzial no ści i do sko na li li ją przez mi łość i dar z sie bie
ofia ro wa ny Bo gu i bra ciom.”

Czy ta my da lej we wstę pie: „Każ dy czło wiek ze
wzglę du na ta jem ni cę Sło wa Bo że go, któ re sta ło się cia łem
zo sta je po wie rzo ny ma cie rzyń skiej tro sce Ko ścio ła. Dla te go
też każ de za gro że nie god no ści i ży cia czło wie ka głę bo ko
wstrzą sa sa mym ser cem Ko ścio ła, do ty ka sa mej isto ty je go
wia ry w od ku pień cze wcie le nie Sy na Bo że go i przy na gla
Ko ściół, by peł nił swą mi sję gło sze nia Ewan ge lii ży cia ca łe -
mu świa tu i wszel kie mu stwo rze niu. Gło sze nie to sta je się
szcze gól nie na glą ce dzi siaj, gdy lęk bu dzą co raz licz niej sze
i po waż niej sze za gro że nia ży cia lu dzi i na ro dów, zwłasz cza
ży cia sła be go i bez bron ne go. Obok daw nych, do tkli wych
plag, ta kich jak nę dza, głód, cho ro by en de micz ne, prze moc
i woj ny, po ja wia ją się dziś pla gi no we, przy bie ra ją ce nie zna -
ne do tąd for my i nie po ko ją ce roz mia ry. Już So bór Wa ty kań -
ski II w jed nej z wy po wie dzi, któ ra do dziś za cho wa ła swą
dra ma tycz ną ak tu al ność, po tę pił sta now czo licz ne zbrod nie
i za ma chy wy mie rzo ne prze ciw ży ciu ludz kie mu. Przy po mi -
na jąc po trzy dzie stu la tach sło wa So bo ru, raz jesz cze i rów -
nie sta now czo po tę piam w imie niu ca łe go Ko ścio ła te prze -
stęp stwa, w prze ko na niu, że wy ra żam w ten spo sób au ten -
tycz ne od czu cia każ de go pra we go su mie nia: „Wszyst ko, co
go dzi w sa mo ży cie, jak wszel kie go ro dza ju za bój stwa, lu do -
bój stwa, spę dza nie pło du, eu ta na zja i do bro wol ne sa mo bój -
stwo; wszyst ko, co kol wiek na ru sza ca łość oso by ludz kiej,
jak oka le cze nia, tor tu ry za da wa ne cia łu i du szy, pró by wy -
wie ra nia przy mu su psy chicz ne go; wszyst ko, co ubli ża god -
no ści ludz kiej, jak nie ludz kie wa run ki ży cia, ar bi tral ne
aresz to wa nia, de por ta cje, nie wol nic two, pro sty tu cja, han del

ko bie ta mi i mło dzie żą; a tak że nie ludz kie wa run ki pra cy,
w któ rych trak tu je się pra cow ni ków jak zwy kłe na rzę dzia
zy sku, a nie jak wol ne, od po wie dzial ne oso by: wszyst kie te
i tym po dob ne spra wy i prak ty ki są czymś ha nieb nym; za ka -
ża jąc cy wi li za cję ludz ką bar dziej hań bią tych, któ rzy się ich
do pusz cza ją, niż tych, któ rzy do zna ją krzyw dy, i są jak naj -
bar dziej sprzecz ne z czcią na leż ną Stwór cy”.

Nie ste ty, te nie po ko ją ce zja wi ska by naj mniej nie
za ni ka ją, prze ciw nie, ich za sięg sta je się ra czej co raz szer -
szy: no we per spek ty wy otwar te przez po stęp na uki i tech ni -
ki da ją po czą tek no wym for mom za ma chów na god ność
ludz kiej isto ty, jed no cze śnie zaś kształ tu je się i utrwa la no -
wa sy tu acja kul tu ro wa, w któ rej prze stęp stwa prze ciw ży ciu
zy sku ją aspekt do tąd nie zna ny i – rzec moż na – jesz cze bar -
dziej nie go dzi wy, wzbu dza jąc głę bo ki nie po kój; znacz na
część opi nii pu blicz nej uspra wie dli wia prze stęp stwa prze -
ciw ży ciu w imię pra wa do in dy wi du al nej wol no ści i wy cho -
dząc z tej prze słan ki do ma ga się nie tyl ko ich nie ka ral no ści,
ale wręcz apro ba ty pań stwa dla nich, aby móc ich do ko ny -
wać z cał ko wi tą swo bo dą, a na wet ko rzy sta jąc z bez płat nej
po mo cy służ by zdro wia.

Fakt, że pra wo daw stwo wie lu państw, od da la jąc się
na wet od fun da men tal nych za sad swych kon sty tu cji, nie tyl -
ko nie ka rze te go ro dza ju prak tyk wy mie rzo nych prze ciw
ży ciu, ale wręcz uzna je je za cał ko wi cie le gal ne, jest nie po -
ko ją cym prze ja wem, a za ra zem jed ną z istot nych przy czyn
po waż ne go kry zy su mo ral ne go.“

MODLITWAMODLITWA
NA ZAKOŃCZENIE ENCYKLIKINA ZAKOŃCZENIE ENCYKLIKI

O Ma ry jo, ju trzen ko no we go świa ta, Mat ko ży ją cych, 
To bie za wie rza my spra wę ży cia: 

spójrz, o Mat ko, na nie zli czo ne rze sze dzie ci, 
któ rym nie po zwa la się przyjść na świat, 
ubo gich, któ rzy zma ga ją się z trud no ścia mi ży cia,
męż czyzn i ko biet – ofia ry nie ludz kiej prze mo cy, 
star ców i cho rych za bi tych przez obo jęt ność 
al bo fał szy wą li tość.

Spraw, aby wszy scy wie rzą cy w Two je go Sy na po tra fi li
otwar cie i z mi ło ścią gło sić lu dziom na szej epo ki Ewan -
ge lię ży cia.

Wy jed naj im ła skę przy ję cia jej, ja ko za wsze no we go
da ru, ra dość wy sła wia nia jej z wdzięcz no ścią w ca łym
ży ciu oraz od wa gę czyn ne go i wy trwa łe go świad cze nia
o niej, aby mo gli bu do wać, wraz z wszyst ki mi ludź mi do -
brej wo li, cy wi li za cję praw dy i mi ło ści na cześć i chwa łę
Bo ga Stwór cy, któ ry mi łu je ży cie.

Jan Pa weł II
Rzym, dnia 25 mar ca 1995 Ro ku Pań skie go 

w uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go 
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii:
czyż Jego miłość mogłaby obmyślić
jeszcze coś piękniejszego?
Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem.
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Dawajmy siebie samych.”

Św. Brat Albert

Prze ży wa jąc tak pięk ne uro czy sto ści, jak Pierw sza
Ko mu nia Świę ta, Bo że Cia ło, czy od pust pa ra fial ny, weź my
so bie do ser ca te pięk ne my śli na sze go Pa tro na i mó dl my
się za je go wsta wien nic twem o mi łość do Pa na Je zu sa obec -
ne go w Eu cha ry stii, a tak że o dar wiel kiej uf no ści Bo gu.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę
o zdro wie dla Ma mu si, o wy jazd do Me dju go ria dla Jo asi
i Ani, o wy peł nie nie wo li Bo żej w mo im ży ciu oraz o dar cał -
ko wi te go od da nia się Pa nu Bo gu dla Jo asi w Dniu Imie nin.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, uproś ła skę zdro wia
dla cho re go mę ża, bar dzo cier pią ce go oraz o ła skę cier pli -
wo ści.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła ski po trzeb ne dla
ko cha nej Oj czy zny, a tak że w trud nych spra wach dzie ci
i wnu ków.

Przez za słu gi Św. Bra ta Al ber ta, pro szę Cię Pa nie
Bo że o wszyst kie ła ski i Da ry Du cha Świę te go w eg za mi -
nach Bar to sza, o wy ci sze nie ser ca i o przy chyl ność ko mi sji
eg za mi na cyj nej.

Przez za słu gi Św. Bra ta Al ber ta, pro si my Cię Pa nie
Bo że o do bre zda nie ma tu ry dla Mar ka i Ma te usza.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, pra gnę po dzię ko -
wać za Twą opie kę i wsta wien nic two w tych trud nych dla
mnie chwi lach i w ostat niej dro dze do wiecz no ści me go mę -
ża Al bi na. Dzię ku ję wszyst kim przy ja cio łom za wspar cie
mo dli tew ne.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go Se ca
za wszyst kie ła ski, któ re nam wy pro si łeś u Pa na Je zu sa.
Szcze gól nie dzię ku ję za Sa kra ment Spo wie dzi i Ko mu nii
Świę tej, przy ję tej przez wnu ka Ja sia.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za mo ją sio strę
w Chry stu sie – He len kę w Dniu jej Imie nin, za oka za ne mi
ser ce w trud nych spra wach me go ży cia. Dzię ku ję za pra co -
daw cę me go zię cia. Za uczy nio ne do bro wszyst kim dzię ku -
ję.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę
o Da ry Du cha Świę te go, środ ki do ży cia, zdro wie, Bo że bło -
go sła wień stwo, po moc, uwol nie nie z na ło gów, mi łość, ra -
dość i po kój dla An ny, Pio tra, Mi ko ła ja, Ada ma, Jo asi i Ani.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę
o Bo że bło go sła wień stwo, zdro wie, po moc i opie kę Bo żą
o ra dość, po kój i wszel kie do bro dla mo jej Ma mu si An ny
w Dniu Mat ki.

„Zawsze się modlić. 
Nie prosić – to nic nie mieć.”

Św. Brat Albert

Przygotowała s. Aniela

.   .   . .   .   . 

Zakopane, Kalatówki. Drewniana figura św. Brata Alberta  
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MAJÓWKA ROWEROWA 2-3 V 2009 r.

AKCJA ŻONKIL 19 IV 2009 r.

Dzieci  i młodzież ze SP nr 80 oraz Gimnazjum nr 21
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BIERZMOWANIE 21 V 2009 r.
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TRIDUUM PASCHALNE
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TRIDUUM PASCHALNE
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TRIDUUM PASCHALNE
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„LUX CORDIS“ W PLENERZE 29 V 09 r.

DZIECI W ZOO 30 V 2009 r.

Napis „Lux Cordis“ ułożony z ciał przed kościołem
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PIERWSZE PRZYJĘCIE KOMUNII ŚW.  24 V 09 r.
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PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 

ROCZNICA I. KOMUNII ŚWIĘTEJ 31 V 09 r.

W ży ciu czło wie ka są wy da rze nia, któ re głę bo ko za pa da ją
w je go świa do mość. Dla dzie wię cio let nie go dziec ka ta kim
naj pięk niej szym prze ży ciem jest dzień uro czy stej I Ko mu nii
świę tej. Ogrom przy go to wań pod wzglę dem opa no wa nia
ka te chi zmo wej wie dzy, a przede wszyst kim obu dze nia je go
wia ry i za ufa nia Bo gu sta no wi wiel ki wy si łek dla dru go kla -
si sty. 

W na szej pa ra fii ten dzień, w któ rym dziec ko świa -
do mie prze ży wa spo tka nie ze Zba wi cie lem, miał miej sce 24
ma ja, w uro czy stość Wnie bo wstą pie nia Pa na Je zu sa. By ła
pięk na, sło necz na po go da. Biel alb zgro ma dzo nych dzie ci
sta no wi ła wy raź ny znak ich czy stych serc i ogrom nej ra do -
ści. Naj pierw, jesz cze przed wej ściem do ko ścio ła, ro dzi ce
po bło go sła wi li dzie ci, a po tem wspól nie uczest ni czy li śmy
w uro czy stej Eu cha ry stii, ce le bro wa nej przez ks. pro bosz -
cza Grze go rza Stol czy ka. 

Prze dłu że niem ra do ści ze spo tka nia z Pa nem Je zu -
sem w Ko mu nii świę tej pod czas Bia łe go Ty go dnia by ły też
in ne ak cen ty. W śro dę dzie ci przy nio sły w ra mach pro ce sji
z da ra mi część swo ich sło dy czy, aby po dzie lić ni mi z dzieć -

mi w szpi ta lach. Z oka zji Dnia Mat ki, we wto rek 26 ma ja,
dzie ci przy go to wa ły mon taż słow no -mu zycz ny, aby wy ra zić
swo ją wdzięcz ność ko cha nym Ma mom za dar ży cia i mi ło -
ści. Star si ko le dzy i ko le żan ki z kl. IV B, ze szko ły pod sta -
wo wej nr 80, wy sta wi li przed sta wie nie pt. „Tar sy cjusz”. Na -
si ma li ak to rzy pra gnę li uka zać dzie ciom wzór wier no ści Je -
zu so wi w oso bie mło de go Rzy mia ni na. 

Uwień cze niem świę to wa nia, spo tka nia z tą nie po ję -
tą Ta jem ni cą, ja ką jest Je zus w Eu cha ry stii, by ła piel grzym -
ka do sank tu arium Mat ki Bo żej w Gie trz wał dzie w so bo -
tę 30 ma ja. Pra gnę li śmy w ten spo sób zło żyć po dzię ko wa nia
Ma ryi za dar Jej Sy na, któ re go przyj mu je my w „kru szy nie
chle ba”.

Na ko niec chcia ła bym ży czyć ko cha nym Dzie ciom
i ich sza now nym Ro dzi com, aby spo tka nie z Je zu sem Eu -
cha ry stycz nym za po cząt ko wa ło nie koń czą cą się przy jaźń,
któ ra do pro wa dzi nas ra zem do Do mu Oj ca.

s. Sa le zja

Nie zapomnij nigdy tego dnia
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Z ŻYCIA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Ks. Jacek błogosławi nowe szaty ministranckie - pelerynki i rewerendy.Spotkanie dk. Adama z aspirantami

WYJAZD WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO POTĘGOWA

PROCESJA W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
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OPDPUST PARAFIALNY
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ODPUST PARARFIALNY

Zacięty mecz piłkarski księża kontra parafianie zakończył się zwycięstwem parafian 5:3
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Rowerami po Kaszubach
Z ŻYCIA PARAFII

Mia ło być zim no i desz czo wo, a tym cza sem daw no słoń ce tak
mi ło nie grza ło jak wte dy. Był to pierw szy zwia stun na praw dę
uda nej ma jów ki. Krót ka, krze pią ca mo dli twa przed ko ścio łem
św. Brata Al ber ta, wrzu ce nie do sa mo cho du za wa dza ją cych
przy ro we rach to boł ków i… w dro gę!

W zgra nym szy ku, gę sie go, je cha li śmy za ks. Paw łem
naj dłuż szą uli cą Trój mia sta, a na stęp nie la sa mi oliw ski mi. Ach,
ta piasz czy sta dro ga pod gó rę! Chy ba je den z naj trud niej szych
mo men tów wy ciecz ki. Póź niej krót ki od po czy nek i wy kład To -
ma sza na te mat ko lei. Po je go rześ kim: „A, to te raz tam
i przed sie bie. Pa mię tam z po przed nie go ro ku!” (nie ma to jak
fo to gra ficz na pa mięć), uda li śmy się pro sto nad je zio ro Wa rzen -
ko. 

Mmm… to tam wła śnie na sze je dze nio we za pa sy
skur czy ły się do po ło wy. Pro mie nie słoń ca od bi ja ły się w po ły -
sku ją cej wo dzie, ja kiś „tam by lec” szy ko wał się do ką pie li, a my
ga da li śmy, słu cha li śmy pio se nek, któ re, jak już wej dą na ry nek,
na pew no pod bi ją li sty prze bo jów (niech ży ją „Ar ty ści uli cy”!),
i za ja da li śmy ko lo ro we cu kier ki. Słod ko mi jał czas, a tam dro -
ga da le ka wciąż cze ka i cze ka…

Hop, siup, na ro we ry i da aalej! Nie wszy scy jed nak
opu ści li miej sce wy po czyn ku w tym sa mym cza sie. Za czę ły się
na sze ma jów ko we przy go dy. Pierw szą z nich prze żył Bar tek,
kie dy ko ło je go ro we ru za czę ło dra stycz nie tra cić po wie trze.
Umó wi li śmy się, że do ja dą do nas z Asią póź niej, już z dzia ła -
ją cym sprzę tem. Jak to zwy kle by wa, jed no nie szczę ście przy -
cią ga ko lej ne. U kre su po dró ży mie li śmy na kon cie dwa wy pad -
ki. Je den Ty ny, na stro mej i wy bo istej dro dze, a dru gi Mar le ny,
na pro stej, tam gdzie pia sek na gle prze cho dził w as falt. Zwłasz -
cza dru gie zda rze nie by ło dość wi do wi sko we i zo sta ło uwiecz -
nio ne przez dziel ne go fo to re por te ra: uła mek se kun dy, Le na po -
wo li spa da ją ca z ro we ru i bły ska wicz ne skie ro wa nie obiek ty wu
na za bru dzo ne i za krwa wio ne dło nie. To się na zy wa in stynkt
dzien ni ka rza!

Po mi mo drob nych prze szkód do je cha li śmy do szko ły
w Po mie czyń skiej Hu cie ca li i zdro wi, choć tro chę po obi ja ni
i bar dzo głod ni. Już po si le ni, po dzie li li śmy się na dwie gru py:
obie ży świa tów i mu zy ków. Ci pierw si uda li się na ro we rach
do Sia no wa, by odwiedzić prze ślicz ny ko śció łek Mat ki Bo skiej
Sia now skiej, a resz ta zo sta ła od da jąc się gra niu na gi ta rze
i śpie wa niu.

Wie czo rem po łą czy li śmy się na Mszy Świę tej. By ła
tam tak że obec na in na gru pa, któ ra je cha ła in ną, tro chę dłuż szą
tra są. Jak tłu ma czył je den z księ ży pod czas ka za nia, tak to jest,
gdy wy bie ra się mi ły i przy jem ny do jazd „na skró ty”. Skró cik
czę sto oka zu je się być złud nym, dro gi trze ba nad ra biać, a je dzie
się pod gó rę czę ściej niż prze wi dy wał pier wot ny, z po zo ru trud -
niej szy szlak. Na za koń cze nie śpie wa ne pie śni zo sta ły pod -
chwy co ne przez scho lę ze św. Bra ta Al ber ta. Tak pol skie, jak
i an giel skie wer sje sta ły się w ich wy ko na niu praw dzi wym maj -
stersz ty kiem.

Dzień zwień czy ło świę to wa nie przy ogni sku dwu dzie -
stych pierw szych uro dzin Tom ka. Je dli śmy kieł ba ski, śpie wa li -
śmy przy dźwię kach gi ta ry i gra li śmy w „Na wy spie wi dzę”,
czy li w grę dla in te li gent nych na za sa dzie „Co pro wa dzą ca mia -

ła na my śli?”. Gdy ostat nia iskra zo sta ła uga szo na, nad szedł
czas na za słu żo ny od po czy nek i na bra nie sił na dro gę po wrot -
ną.

Ra no co po nie któ rych obu dzi ły dwa ko gu ty. Pierw szy
piał na dwo rze, a dru gi i wca le nie mniej uta len to wa ny ludz ki
od po wied nik, Ma rek, w po ko ju. Da li znać, że za czął się po -
wrot ny etap na szej ma jów ki. Etap o wie le ła twiej szy, jak się
oka za ło, bo dro ga nie mal ca ły czas pro wa dzi ła w dół. I tak,
z wia trem w uszach i za li cza jąc jesz cze je den ma ły upa dek
(a jak że!), do tar li śmy tam, skąd wy ru szy li śmy. 

Cóż, po zo sta je nam tyl ko wy cze ki wać pierw sze go ma -
ja ro ku 2010…

Ma ry sia Bog dań ska
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OPAC TWO CY STER SKIE W OLI WIE

Pierw szy raz na zwa Oli wa zo sta ła uży ta w do ku men cie
z 1188 ro ku do opi sa nia sta ro sło wiań skiej osa dy Oła -
wy, po ło żo nej nad rze ką o tej sa mej na zwie. Pier wot na
na zwa Oli wy zo sta ła póź niej moc no znie kształ co na,
a rze ka dziś na zy wa się Po to kiem Oliw skim. 

Oko li ce Oli wy są bar dzo uroz ma ico ne. Oli wa
le ży u pod nó ża wy ży ny mo re no wej, któ ra ku pół noc ne -
mu wscho do wi prze cho dzi w pas ni zin nad mor skich.
Mo re na jest po prze ci na na licz ny mi rzecz ka mi i po to ka -
mi. Ta kie ukształ to wa nie te re nu sprzy ja ło roz wo jo wi
osad nic twa. Licz ne od kry cia ar che olo gicz ne wska zu ją,
że re jo ny Oli wy by ły za miesz ka ne nie prze rwa nie
od ostat nie go okre su brą zu (900 – 700 lat p. n. e.). 

Głów na dro ga pro wa dzi ła z po łu dnia na pół noc
(z Gdań ska do Puc ka) i sta no wi ła waż ny frag ment
wcze sno śre dnio wiecz ne go szla ku. Naj waż niej szą dro -
gą za chod nią był trakt pro wa dzą cy w kie run ku dzi siej -
sze go Słup ska. U schył ku XII wie ku, na ta kich te re -
nach, po ło żo nych nie da le ko ksią żę cej sie dzi by
w Gdań sku, po wsta ło opac two cy ster skie. Klasz tor na
le gen da gło si, że po mor scy ksią żę ta wy bu do wa li tu
wcze śniej drew nia ny za mek my śliw ski, na miej scu któ re -
go po wstał póź niej Pa łac Opac ki. 

Cy ster sów do Oli wy spro wa dził ksią żę Sam bor I.
W lip cu 1186 ro ku przy był tu peł ny kon went cy ster ski
z klasz to ru w Koł ba czu. By ła to fi lia duń skie go opac twa
Esrom, wy wo dzą ca się z Cla irvaux – jed nej z naj star szych fi -
lii zgro ma dze nia cy ster sów. Przy by cie cy ster sów spo wo do -
wa ło prze kształ ce nie daw nej osa dy w wieś pa ra fial ną,
a do miej sco we go ko ścio ła za czę ła przy cho dzić lud ność
z oko licz nych wsi i osad. 

Za kon cy ster ski wy wo dzi się z za ko nu be ne dyk ty -
nów i jest je go młod szą li nią. Po wstał w XI wie ku w Ci te aux
w Bur gun dii. Cy ster si zwy kli osie dlać się z da la od gę sto za -
lud nio nych osad, na uro dzaj nych ni zi nach, z do stę pem
do rzek. Zo bo wią zy wa li się do asce zy, kon tem pla cji i mil -

cze nia. Stro ni li od prze py chu i uni ka li po traw mię snych. Po -
za prak ty ka mi re li gij ny mi ich głów nym za ję ciem by ła pra ca
fi zycz na, po le ga ją ca na upra wie ro li oraz na uka. Zgłę bia jąc
wie dzę, rów nież uczy li in nych w przy klasz tor nych szko -
łach. Ze świa tem ze wnętrz nym kon tak to wał się tyl ko prze -
ło żo ny klasz to ru. 

Spro wa dza jąc cy ster sów do Oli wy, ksią żę Sam -
bor I zre ali zo wał pla ny swo je go oj ca Sub i sła wa I. W 1188 ro -
ku Sam bor I nadał cy ster som przy wi le je, zgod nie z któ ry mi
sta li się oni po sia da cza mi sied miu po ło żo nych bli sko sie bie
wsi; Oli wy, La sko wic, Kłę bo wa, Star ko wa, Sta no wa, Gran -
so wa i Sin ci mic. Ufun do wa nie klasz to ru umoc ni ło wpły wy
chrze ści jań stwa na Po mo rzu Gdań skim. Cy ster si przy czy ni -
li się do po stę pu w rol nic twie i w go spo dar ce na tym te re -
nie. Licz ne da ro wi zny ksią żąt po mor skich i fun da to rów po -

więk sza ły do bra klasz to ru. W ro ku 1245 klasz tor po -
sia dał już 40 ma jąt ków, je zio ra, dwa ja zy i czte ry wy -
spy. 

Na po cząt ku XIV wie ku do klasz to ru na le ża ły: po -
sia dło ści klasz to ru au gu stia nów w Swor ni ga cu, miej -
sco wo ści: Me cho wo, Ru mia, Ostrzy ce, Chmie lon ko
z mły nem, Sta rzy no, Dzier żąż no, Za spa, Strzy że, Je lit -
ko wo, Brzeż no, Gra bi ny Du chow ne na Żu ła wach i in -
ne. Ma jąc ta ką ba zę ma te rial ną, cy ster si bar dzo szyb -
ko roz bu do wa li ze spół klasz tor ny w Oli wie, a ok. 1300
ro ku wy bu do wa li, ja ko pa ra fial ny, ist nie ją cy do dziś
ko ściół św. Ja ku ba. W Wiel ki Pią tek 1350 ro ku,
ogrom ny po żar znisz czył ko ściół i klasz tor. Od bu do wa
i roz bu do wa ca łe go ze spo łu trwa ła do koń ca XIV w.
Opac two bo ry ka ło się z licz ny mi na pa da mi, woj na mi
i klę ska mi ży wio ło wy mi. Mi mo to sta no wi ło ono jed no
z naj więk szych la ty fun diów feu dal nych na Po mo rzu. 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Historia Koœcio³a Gdañskiego cz-3

Widok na Archikatredę Oliwską i zabudowania poklasztorne cystersów

Katedra Oliwska i Pałac Opatów
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Po po nad stu let nim okre sie pa no wa nia krzy żac kie -
go i zma ga niu się ze skut ka mi po ża ru król Ka zi mierz Ja giel -
loń czyk po twier dził wszyst kie przy wi le je klasz to ru. Dal sze -
mu roz wo jo wi opac twa sprzy jał po wrót zie mi po mor skiej
do Ko ro ny Pol skiej i zwią za na z tym sta bi li za cja po li tycz na.
Roz po czę to pra ce re mon to we i roz bu do wę ze spo łu ko ściel -
no – klasz tor ne go. Wy twa rza ne tu wy ro by ce ra micz ne ce -
nio ne by ły w ca łej Pol sce. W XVI wie ku nie uda ne rzą dy
dwóch ko lej nych opa tów za po cząt ko wa ły dzia ła nia, któ re
stop nio wo pro wa dzi ły kwit ną ce do tej po ry opac two do ru -
iny. Po spu sto sze niu ze spo łu opac kie go przez pro te stanc kie
woj ska Gdań ska, klasz tor z po mo cą kró la i wy so kich do stoj -
ni ków pań stwo wych zdo łał się po dźwi gnąć. W 1581 ro ku
Oli wa zo sta ła włą czo na do pol skiej pro win cji cy ster -
skiej. XVI wiek za pi sał się w hi sto rii opac twa roz wo jem
prze my słu, wy twa rza ne go przez za kła dy zwa ne „mły na mi”.
W tym cza sie dzia ła ło tu 11 kuź ni że la za, 3 mły ny pro cho -
we, 2 pa pier nie, młyn garb ni ko wy, kuź nia mie dzi oraz 3
mły ny zbo żo we i ka sza ne. 

Po trwa ją cej pięć lat woj nie pol sko – szwedz kiej,
w ro ku 1660 po wie lo mie sięcz nych per trak ta cjach na te re -
nie opac twa do szło do za war cia po ko ju. Ze wzglę du na miej -
sce, w któ rym zo sta ło za war te, na zwa ny zo stał Po ko jem
Oliw skim. Dal sze lo sy opac twa zwią za ne by ły z bu do wą
i dzia łal no ścią szpi ta la klasz tor ne go i po wsta łej dru kar ni. 
Po So bo rze Try denc kim (1545 – 1563) w ko ście le re ali zo -
wa no re for mę ży cia re li gij no -mo ral ne go w wie lu płasz czy -
znach. W Pol sce zna czą cą ro lę w tym za kre sie ode grał kar -
dy nał Sta ni sław Ho zjusz (zm. 1579) oraz mię dzy in ny mi
rów nież bi skup wło cław ski Sta ni sław Karn kow ski
(zm. 1603). Po po wsta niu w 1580 ro ku pol skiej pro win cji cy -
ster sów zgod nie z wo lą kró la Zyg mun ta Au gu sta opa ta mi
w tej pro win cji mo gli być tyl ko Po la cy. W tym okre sie opac -
twem w Oli wie za rzą dza ło sze reg wy bit nych opa tów o po -
cho dze niu pol skim. By li to np.: D. Ko nar ski (zm. 1616), A.
Treb nic (zm. 1630), J. Gra biń ski (zm. 1638), A. Kę sow ski
(zm. 1667), M. Hac ki (zm. 1703) i J. Ry biń ski (zm. 1782). 
Cy ster si w Oli wie od bu do wa li w la tach 1579 – 1581 zbu rzo -
ny ko ściół i klasz tor, a w cią gu XVII – XVIII wie ku bo ga to
wy po sa ży li wnę trze świą ty ni, łącz nie ze słyn ny mi or ga na mi.

W cza sie trwa nia woj ny pół noc nej (1700 – 1721) w Oli wie
or ga ni zo wa ne by ły ob ra dy sej mi ku pru skie go. Woj na suk -
ce syj na w la tach 1733 – 1734 przy nio sła ko lej ne po waż ne
szko dy. Jed nak dzię ki roz sąd ne mu go spo da ro wa niu, zno wu
do pro wa dzo no do dal szej roz bu do wy opac twa. 

Wspa nia ły roz kwit klasz to ru przy pa da na okres rzą -
dów opa ta Jac ka Ry bic kie go. Wy bu do wał on Pa łac Opa tów,
obok nie go za ło żył ogród ozdob ny (dzi siej szy park oliw ski),
ufun do wał wspa nia łe or ga ny, zbu do wa ne przez Ja na Wul fa,
prze ślicz ną am bo nę i od no wił ko ściół św. Ja ku ba. Po je go
śmier ci w 1782 ro ku, ze wzglę du na uwa run ko wa nie po li -
tycz ne klasz tor za czął tra cić swo je zna cze nie. 1 paź dzier ni -
ka 1831 ro ku opac two cy ster skie w Oli wie, za rzą dze niem
kró la pru skie go, po 645 la tach ist nie nia zo sta ło bru tal nie zli -
kwi do wa ne. Po roz wią za niu za ko nu cy ster sów za bu do wa niaSpichlerz Opacki

Katedra Oliwska
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
klasz tor ne i ko ściół Trój cy Świę tej prze ka za no w 1835 ro ku
pa ra fii ka to lic kiej. 

W 1919 ro ku Oli wa zo sta ła włą czo na w ob ręb Wol -
ne go Mia sta Gdań ska, a od 1926 ro ku sta no wi dziel ni cę
Gdań ska. Po utwo rze niu Die ce zji Gdań skiej ko ściół Świę tej
Trój cy w 1925 ro ku otrzy mał ran gę Ka te dry Die ce zji Gdań -
skiej. W dniu 30 grud nia 1925 ro ku zo sta ła ery go wa na Die -
ce zja Gdań ska bez po śred nio za leż na od Sto li cy Apo stol -
skiej. Pierw szym Or dy na riu szem die ce zji zo stał ks. bp.
O Rur ke. 

Hu bert Bar tel
wg „Ko ścio ły Gdań skie” ks. bp. Z Paw ło wi cza

Prze wod nik ks. B Kę dzior skie go

Kościół św. Jakuba

Dom Bramny, kiedyś główna brama wjazdowa do Opactwa

Wielki Tydzień

Jak co roku
w akordy requiem
wyrzutami sumienia
wplatam szeptem warg
mea culpa, mea culpa
mea maxima culpa!
A od Wielkiej Miłości
znowu przychodzi
przebaczenie
i moje ciągle niegodne
zadośćuczynienie

Gdańsk, 2009 r. 
Teresa Fidera

Zdję cia uży te do ilu stra cji ar ty ku łu po cho dzą z al bu mu
„Oli wa Je lit ko wo” z cy klu „Był so bie Gdańsk“.
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„Wysusz nas Panie“
Z ŻYCIA PARAFII

Jak co ro ku byliśmy na Po lach Led nic kich. Tym ra zem 6
czerw ca, od by ło się spo tka nie mło dych pod hasłem:
„Rozpoznaj czas!“. My, ja ko Dusz pa ster stwo Mło dzie ży Lux
Cor dis, zja wi li śmy się tam, aże by wziąć udział w tym nie -
zwy kłym wy da rze niu pośród 97 tys. uczestników...

Je dzie my, je dzie my, z Lux Cor dis je dzie my...
Teo re tycz nie wy je chać mie li śmy o go dzi nie 6.30.

W prak ty ce trze ba by ło jesz cze po cze kać na kil ku spóź nial -
skich i za brać z Wrzesz cza in ną gru pę mło dych, z któ rą
mogliśmy nie co le piej się po znać i za przy jaź nić. Gdańsk
opu ści li śmy oko ło go dzi ny 6. 

Ko rzy sta jąc z na szych jesz cze spraw nych gar deł
urzą dzi li śmy w au to bu sie mi ni -kon cert ży czeń. Ba wi li śmy
się świet nie – ist nia ła na wet moż li wość za mó wie nia ulu bio -
nej pio sen ki w sys te mie Lux Au dio -Te le. W po ło wie dro gi,
kie dy już zje cha li śmy z au to stra dy, za trzy ma li śmy się
na przy ja znej sta cji ben zy no wej, aże by po krze pić si ły fi li żan -
ką ka wy czy mi ską barsz czu. Po nad to dziew czę ta mo gły się
ro ze rwać sto jąc w ki lo me tro wej ko lej ce do to a le ty. Wspól ne
wy cze ki wa nie da ło nam moż li wość więk szej in te gra cji i za -
cie śnia nia wię zów ko bie cej so li dar no ści. Nie ste ty ra do sne
chwi le szyb ko się skoń czy ły i oto znów mknę li śmy pol ski mi
dro ga mi. Ktoś za dbał o nasz roz wój kul tu ral ny, da jąc nam
oka zję do kon tem pla cji pol skie go ki na am bit ne go. Oglą da li -
śmy „Ja wam po ka żę!”. Na to miast kil ka ki lo me trów za Byd -
gosz czą po ja wił się ma ły pro blem w po sta ci ma low ni cze go
kor ka na dro dze, któ ra jesz cze pięć mi nut te mu by ła ide al -
nie prze jezd na. Ale co to dla nas...

...Do cie ra my na po le i sia da my na zie mi!
Dzię ki te mu opóź nie niu na po le lednickie do tar li -

śmy do pie ro oko ło go dzi ny 14. W sam raz na czas, aby się
ro zej rzeć, pójść po Bre wiarz Led nic ki czy sko rzy stać z sa -
kra men tu Po ku ty... Nie któ rzy zdą ży li jesz cze za li czyć krót -
ki, prak tycz ny kurs ob słu gi try bu la rza. Ni żej pod pi sa na mia -
ła na wet przy jem ność uczest ni czyć w de mon stra cji pt.
„O moż li wych kon se kwen cjach po chy la nia gło wy pod czas
oka dze nia”. O go dzi nie 15 roz po czę ła się Ko ron ka do Mi ło -
sier dzia Bo że go. W międzynarodowej for mie, gdyż każ da
dzie siąt ka śpie wa na by ła w in nym ję zy ku. Po tem uczy li śmy
się no wych tań ców i pie śni led nic kich, a że po ra by ła już

póź na, moż -
na by ło sko -
rzy stać z bu -
dek z je dze -
niem i spró -
bo wać wy -
śmie ni tej za -
p i e  k a n  k i .
Ok. godz.18
roz po czę ła
się Li tur gia
Mszy Świę tej w prze pięk nej opra wie – pra wie tak pięk nej
jak w na szej pa ra fii. Led nic ki Ze spół za śpie wał na wet po trój -
ne Amen po Wiel kiej Do kso lo gii – tak sa mo, jak na sza scho -
la w Nie dzie lę Ze sła nia Du cha Świę te go. Na uwiel bie nie zaś
wszy scy ra do śnie tań czy li chwa ląc Bo ga... 

Wo da niech się pa rą sta nie!
W mię dzy cza sie za czął pa dać deszcz. Z po cząt ku

jak by nie śmia ło, póź niej przy bie rał na si le, aże by pod czas
pro ce sji z Naj święt szym Sa kra men tem spły nąć na nas z nie -
ba po to ka mi, ni by ła ski Du cha Świę te go. Na szczę ście spo -
tka nie po wo li do bie ga ło koń ca. Zmok nię ci, ale szczę śli wi,
two rząc so bie wła sny pas szyb kie go ru chu na po bo czu,
brnąc po pas w tra wie i bło cie, do tar li śmy do na sze go au to -
ka ru. Nie któ rym wo da w cu dow ny spo sób za mie ni ła się
w pach ną ce tu li pa ny, któ ry mi zo sta ły ob da ro wa ne przed sta -
wi ciel ki płci pięk nej. Kie dy już wszy scy prze bra li się w (pra -
wie) su che rze czy i od pra wio no mo dły dzięk czyn ne do Pa -
tro na Świę tych Skar pe tek (cie ka we, któ ry to świę ty, ale
ktoś w nie bie mu siał się wsta wić wów czas za na mi na pew -
no), oka za ło się, że... wszy scy mu si my wy siąść, a Lux -Męż -
czyź ni do stą pią za szczy tu pcha nia au to ka ru, któ ry ugrzązł
w błot ni stym traw ni ku. Oczy wi ście ca ła ak cja po szła spraw -
nie i dziew czę ta nie mu sia ły zbyt dłu go mok nąć na desz czu.
Jesz cze ty ko mu sie li śmy przejść pa rę kro ków do szo sy...
Ukry ci we wnę trzu ma gicz ne go au to ka ru (w któ rym ogrze -
wa nie włą cza ło się tyl ko pod czas po sto jów...) wra ca li śmy
do do mu bo gat si w no we do świad cze nia, ze świe żo na ła do -
wa ny mi ba te ria mi wia ry.

Ma ria Ma tu sik

Nasi lektorzy z J.E. Ks. Prymasem Józefem GlempemRozgrzewka przed lednickimi tańcami

Ks. Paweł z podopiecznymi - Tomkiem i Krzyśkiem
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OD PO WIEDŹ:

„RE DEMP TO RIS MIS SIO” – 7 grud nia 1990 r. 1

„VE RI TA TIS SPLEN DOR” – 6 sierp nia 1993 r.
„EVAN GE LIUM VI TAE” – 25 mar ca 1995 r.

1 Wg L'Osse rva to re Ro ma no Ar chi vio – Bi blio te ca za da tę
opu bli ko wa nia En cy kli ki uwa ża się za wsze da tę wid nie ją cą
na koń cu tej że, przed pod pi sem: „Jan Pa weł II, pa pież”. 25.
Po daj ty tuł książ ki – wy wia du z Ja nem Paw łem II, wy da nej
w 1994 ro ku.

OD PO WIEDŹ:

Prze kro czyć próg na dziei” – to ty tuł książ ki -wy wia -
du, w któ rej Jan Pa weł II od po wia da na py ta nia Vit to rio
Mes so rie go, wło skie go pi sa rza i dzien ni ka rza, do ty czą ce
klu czo wych pro ble mów wia ry, mo ral no ści, współ cze sne go
świa ta. 

WY PI SY Z KSIĄŻ KI JA NA PAW ŁA II „PRZE KRO CZYĆ
PRÓG NA DZIEI”

ZE WSTĘ PU: 
• Za miast wpro wa dze nia – Vit to rio Mes so ri 
Je zus jest Pa nem, tyl ko w Nim jest zba wie nie, dziś

tak jak wczo raj i za wsze. Naj waż niej sze orę dzie, z któ rym
Pa pież chce do trzeć do każ de go czło wie ka, jest chy ba ta kie:
„Zro zum, że kim kol wiek je steś, je steś ko cha ny! Pa mię taj, że
Ewan ge lia jest we zwa niem do ra do ści! Nie za po mi naj, że
masz Oj ca i że każ de ży cie, na wet naj bar dziej bez -sen sow ne
w oczach lu dzi, ma wiecz ną i nie skoń czo ną war tość
w oczach Bo ga!”. 

Z ROZ DZIA ŁÓW:
• Pa pież: wy zwa nie i ta jem ni ca. 
Chry stus jest obec ny w każ dym chrze ści ja ni nie

w mo cy chrztu i po zo sta łych sa kra men tów. Chrze ści ja nin
jest dru gim Chry stu sem – tzn. z mo cy chrztu jest po wo ła ny
w Chry stu sie do świę to ści. 

• Mo dlić się: jak i dla cze go. 
Gdy nie umie my się mo dlić tak jak trze ba, sam

DUCH przy czy nia się za na mi w bła ga niach, któ rych nie
moż na wy ra zić sło wa mi. Mo dli twa jest Bo żą ini cja ty wą
w nas. W mo dli twie naj waż niej szy jest Bóg. Peł nię mo dli twy
osią ga czło wiek nie wte dy, kie dy naj bar dziej wy ra ża sie bie,
ale wte dy, gdy w niej naj peł niej sta je się obec ny sam Bóg. 

• Mo dli twa Na miest ni ka Chry stu so we go 
Czło wiek mu si się tak mo dlić, aże by zgłę bia jąc ta -

jem ni cę ob ja wio ną w Chry stu sie, mógł le piej speł niać swo je
po wo ła nie ży cio we. I Duch Świę ty z pew no ścią w ten spo -
sób go po pro wa dzi, je że li tyl ko czło wiek nie bę dzie sta wiał
prze szkód. Kto przyj mu je Ewan ge lię, ten jest we zwa ny
do do sko na le nia te go wszyst kie go, co stwo rzo ne – i sie bie,
i świa ta. Ten ży je ra do ścią z od ku pie nia. „JAM zwy cię żył
świat”. Syn Jed no ro dzo ny przy cho dzi na świat nie po to, aby
świat po tę pić, ale że by wy ba wić czło wie ka od zła. Do bro nie
jest ła twe, jest ono za wsze „stro mą ścież ką”, o któ rej mó wi
Chry stus. Zma ga nie się o zwy cię stwo do bra w czło wie ku
i w świe cie ro dzi wła śnie po trze bę mo dli twy. Bóg za wie rzył
każ de mu wszyst kich i wszyst kim każ de go. Bóg za wie rzył
lu dziom zba wie nie lu dzi. Mo dli twa jest szu ka niem Bo ga,
a jest tak że ob ja wie niem się Bo ga. 

• Czy Bóg na praw dę ist nie je? 
Py ta nie o ist nie nie Bo ga jest naj głę biej zwią za ne

z ce lo wo ścią ludz kie go by to wa nia, jest tak że spra wą ludz -
kiej wo li, spra wą ludz kie go ser ca. 

• Do wo dy na ist nie nie Bo ga: jesz cze ak tu al ne? 
Wg św. To ma sza, nie my śle nie de cy du je o ist nie -

niu, ale ist nie nie o my śle niu. Kar te zjusz my śle nie ode rwał
od ca łej eg zy sten cji, a zwią zał je z sa mym ro zu mem: „My ślę
więc je stem”. Tym dał pod sta wę fi lo zo fii no wo żyt nej
na grun cie czy sto ra cjo na li stycz nym. Bóg jest tym, w któ -
rym „ży je my, po ru sza my się i je ste śmy”. Bóg za bar dzo od -
sło nił się czło wie ko wi w swej Ta jem ni cy, od sło nił się przez
Chry stu sa: „Ja i Oj ciec jed no je ste śmy”. 

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...

24. Podaj, kiedy zostały opublikowane
encykliki:

„VERTATIS SPLENDOR”,
„REDEMPTORIS MISSIO”,
„EVANGELIUM VITAE”?

25. Podaj tytuł książki 
– wywiadu z Janem Pawłem II, 

wydanej w 1994 roku.
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• Czy Je zus jest praw dzi wie Sy nem Bo żym? 
Św. Pa weł pod bra ma mi Da masz ku zo stał do tknię -

ty śle po tą, a rów no cze śnie uj rzał wzro kiem we wnętrz nym
ca łą praw dę o Chry stu sie Zmar twych wsta łym. I praw dę tę
wy po wie dział w swo ich Li stach. Chry stus jest bez względ nie
ory gi nal ny, je dy ny i nie po wta rzal ny. Jest je dy nym Po śred ni -
kiem po mię dzy Bo giem i ludź mi. 

• Bóg, któ ry zba wia. 
Kar te zjusz pro wa dzi w kie run ku Ab so lu tu, któ ry

jest czy stym my śle niem. Tyl ko to ma sens, co od po wia da
ludz kiej my śli. Nie ty le waż na jest obiek tyw na praw dzi wość
tej my śli, ile sam fakt po ja wie nia cze go kol wiek w ludz kiej
świa do mo ści. Ra cjo na lizm oświe co ny wy łą czył praw dzi we -
go Bo ga, a w szcze gól no ści Bo ga Od ku pi cie la po za na wias. 

• Zba wie nie w cen trum dzie jów ludz ko ści. 
Chry stus mó wi do Ni ko de ma, że: „Bóg tak umi ło -

wał świat, że Sy na swe go Jed no ro dzo ne go dał, aże by czło -
wiek nie zgi nął, ale miał ży cie wiecz ne”. W ten spo sób Chry -
stus da je do po zna nia, że świat nie jest źró dłem de fi ni tyw ne -
go uszczę śli wie nia czło wie ka. Wręcz prze ciw nie, mo że stać
się źró dłem zgu by. Świat nie jest zdol ny uszczę śli wić czło -
wie ka. Nie jest zdol ny uwol nić go od cho ro by, cier pie nia,
od śmier ci. Nie śmier tel ność nie na le ży do te go świa ta. Ży -
cie wiecz ne mo że być da ne tyl ko przez Bo ga, mo że być tyl -
ko Je go da rem. Nie mo że być da ne przez stwo rzo ny świat.
Pierw szym wa run kiem zba wie nia jest po zna nie swej grzesz -
no ści, jest tak że wy zna nie jej przed Bo giem, któ ry ni cze go
in ne go nie ocze ku je, jak tyl ko przy jąć to wy zna nie i zba wić
czło wie ka. 

• Bóg jest Mi ło ścią, ale dla cze go ty le zła? 
Ukrzy żo wa ny Chry stus jest ja kimś do wo dem so li -

dar no ści Bo ga z cier pią cym czło wie kiem. Bóg sta je po stro -
nie czło wie ka. „Uni żył sa me go sie bie przyj mu jąc po stać słu -
gi, staw szy się po słusz nym aż do śmier ci i to śmier ci krzy -
żo wej.” 

• Bez sil ność Bo ga...? 
Aby czło wiek uwie rzył, że zba wio ny przez Bo ga,

mu si za trzy mać się pod krzy żem Chry stu sa. 
• Co to zna czy zba wić? 
Bóg pra gnie, by wszy scy lu dzie zo sta li zba wie ni

i do szli do po zna nia praw dy. 
• Dla cze go ty le re li gii? 
W hin du izmie lu dzie ba da ją i wy ra ża ją ta jem ni cę

po przez nie zmier ną ob fi tość mi tów i wni kli we kon cep cje fi -
lo zo ficz ne, a wy zwo le nie z udręk na sze go lo su szu ka ją al bo
w róż nych for mach ży cia asce tycz ne go, al bo w głę bo kiej
me dy ta cji, al bo w ucie ka niu się do Bo ga z mi ło ścią i uf no -
ścią. Bud dyzm, w róż nych swych for mach, uzna je cał ko wi -
tą nie wy star czal ność te go zmien ne go świa ta i na ucza spo so -
bów, któ ry mi lu dzie w du chu po boż no ści i uf no ści mo gli by
osią gnąć stan do sko na łe go wy zwo le nia, al bo dojść, czy to
o wła snych si łach, czy z wyż szą po mo cą, do naj wyż sze go
oświe ce nia. 

• Bud da? 
Bóg otwie ra w czło wie ku zdol ność jed no cze nia się

z Nim, po przez cno ty teo lo gicz ne, po przez wia rę, na dzie ję,
mi łość. New Age – no wa me to da upra wia nia gno zy, tzn. ta -
kiej po sta wy, któ ra w imię głę bo kie go po zna nia Bo ga osta -

tecz nie od rzu ca Je go Sło wo, za stę pu jąc je tym, co jest wy -
my słem sa me go czło wie ka. 

• Ma ho met? 
Ko ściół spo glą da z sza cun kiem rów nież na ma ho -

me tan, od da ją cych cześć je dy ne mu Bo gu, ży we mu i sa mo -
ist ne mu, mi ło sier ne mu i wszech moc ne mu, Stwór cy nie ba
i zie mi. Is lam nie jest re li gią od ku pie nia. Nie ma w nim miej -
sca dla krzy ża i zmar twych wsta nia, cho ciaż wspo mnia ny
jest Je zus, ale je dy nie ja ko pro rok przy go to wu ją cy na przyj -
ście osta tecz ne go pro ro ka Ma ho me ta. Wspo mnia na jest
Ma ry ja, ja ko dzie wi cza Mat ka. Ale tyl ko ty le. Nie ma dra ma -
tu od ku pie nia. Dla te go nie tyl ko teo lo gia, ale tak że i an tro -
po lo gia is la mu tak bar dzo róż ni się od an tro po lo gii chrze -
ści jań skiej. 

• Sy na go ga w Wa do wi cach. 
Wy bra ny na Sto li cę Pio tro wą kon ty nu uję tyl ko to,

co w mo im ży ciu ma bar dzo głę bo kie ko rze nie. 
• W trze cie ty siąc le cie – ja ko mniej szość. 
Ewan ge lia nie jest obiet ni cą ła twych suk ce sów. Nie

obie cu je też ni ko mu ła twe go ży cia. Sta wia wy ma ga nia. Rów -
no cze śnie jest ona Wiel ką Obiet ni cą: obiet ni cą ży cia wiecz -
ne go – dla czło wie ka pod da ne go pra wu śmier ci, obiet ni cą
zwy cię stwa przez wia rę – dla czło wie ka za gro żo ne go tyl ko
klę ska mi. Za wie ra się w Ewan ge lii ja kiś pod sta wo wy pa ra -
doks: że by zna leźć ży cie, trze ba stra cić ży cie, że by się na ro -
dzić, trze ba umrzeć; że by się zba wić trze ba wziąć krzyż. 

• Wy zwa nie no wej cy wi li za cji. 
„Bia da mi gdy bym nie gło sił Ewan ge lii”

/1Kor. 9,16/. W świe cie jest tak że obec na po tęż na an ty -
-ewan ge li za cja. „Pójdź za Mną” /Mt. 8,22/. Bóg wzy wa
na piel grzym kę wia ry. 

• Mło dzi: czy rze czy wi ście na dzie ja? 
Obec nie po ko le nie ży je w wol no ści, któ ra zo sta ła

im da na, ule gli w znacz nej mie rze cy wi li za cji kon sump cji.
Mło dość to czas da ny każ de mu czło wie ko wi i jed no cze śnie
za da ny mu przez Opatrz ność. W tym cza sie szu ka od po wie -
dzi na py ta nie o sens ży cia, ale szu ka kon kret ne go pro jek -
tu, we dle któ re go to swo je ży cie ma za cząć bu do wać. Mło -
dzi po trze bu ją prze wod ni ków i to po trze bu ją prze wod ni ków
tych bar dzo bli sko. Ży cie ma sens, o ile sta je się da rem bez -
in te re sow nym dla dru gich. Mał żeń stwo jest po wo ła niem,
jest da rem dla Bo ga. Mło dych trze ba przy go to wać do mał -
żeń stwa, trze ba ich uczyć mi ło ści. Na uczyć się mi ło wać
ludz ką mi łość. W mło dych lu dziach jest ol brzy mi po ten cjał
do bra i twór czych moż li wo ści. Chry stus idzie z każ dym
czło wie kiem ja ko Przy ja ciel, je dy ny, któ ry nie za wo dzi,
na któ re go za wsze moż na li czyć. 

• Upa dek ko mu ni zmu: dla cze go? 
„Pod wie czór bę dą cię są dzić z mi ło ści” – św. Jan

od Krzy ża. Chrze ści jań stwo jest re li gią Bo że go dzia ła nia
oraz ludz kie go dzia ła nia. Do świad cze nie Bo ga stoi otwo -
rem przed każ dym czło wie kiem, jest do stęp ne w Je zu sie
Chry stu sie i w mo cy Du cha Świę te go. Dzia ła nie sło wa prze -
cho dzi w dzia ła nie sa kra men tów. Prze zna cze niem czło wie -
ka jest ży cie wiecz ne i Kró le stwo Bo że. 

• Czy tyl ko Ko ściół ka to lic ki ma ra cję? 
Jest więc praw dą ob ja wio ną /1Tm. 2,5; Dz. 4,12/,

że zba wie nie jest tyl ko i wy łącz nie w Chry stu sie. Ko ściół

CZY WIESZ ŻE...



GŁOS BRATA NR 2(40)200936

jest pro stym na rzę dziem zba wie nia. Ko ściół jest ka to lic ki,
czy li po wszech ny. Chry stus jest je dy nym Po śred ni kiem
i dro gą zba wie nia. On to wła śnie pod kre śla jąc ko niecz ność
wia ry i chrztu po twier dził rów no cze śnie ko niecz ność Ko -
ścio ła, do któ re go lu dzie do sta ją się przez chrzest jak przez
bra mę. Nie mo gli by te dy być zba wie ni lu dzie, któ rzy wie -
dząc, że Ko ściół za ło żo ny zo stał przez Bo ga za po śred nic -
twem Chry stu sa ja ko ko niecz ny, mi mo to nie chcie li by bądź
przy stą pić do nie go, bądź też w nim wy trwać. Ko ściół chce
wszyst kim wska zać dro gi zba wie nia wiecz ne go, czy li za sa -
dy ży cia w Du chu i Praw dzie. /Jan Pa weł II od ma wiał co -
dzien nie mo dli twę do Du cha Świę te go. Jan Pa weł II czy tał
dzie ła św. Ja na od Krzy ża, zwłasz cza po ezję./

• W po szu ki wa niu utra co nej jed no ści 
Gra ni ca rze czy wi ste go po dzia łu w wie rze po mię dzy

Ko ścio łem Ka to lic kim a Pra wo sław nym nie się ga głę bo ko,
na to miast w sto sun ku do ko ścio łów wspól not, któ re wy szły
z Re for ma cji, się ga ona da le ko da lej, gdyż do ko na ło się tu -
taj na ru sze nie pew nych pod sta wo wych ele men tów Chry stu -
so we go usta no wie nia. 

• Dla cze go po dzie le ni? 
„Nie je stem kró lem wa szych su mień” – po wie dział

ostat ni król z Ja giel lo nów, da jąc świa dec two to le ran cji
w cza sach, kie dy na za cho dzie Eu ro py to czy ły się pro ce sy
i pło nę ły sto sy dla he re ty ków. Za da niem Pio tra jest szu kać
dróg, któ re słu żą utrzy ma niu jed no ści. Trze ba za wsze czy -
nić praw dę w mi ło ści. 

• Ko ściół na So bo rze. 
Jan Pa weł II uczest ni czył w So bo rze Wa ty kań -

skim II od pierw sze go do ostat nie go dnia, na pi sał też książ -
kę „U pod staw od no wy” – o w/w So bo rze, pra co wał w ze -
spo le przy go to wu ją cym Kon sty tu cję Pa sto ral ną „Gau dium
et spes”. 

• So bór ko niecz ny, choć in ny. 
Praw da jest dla wszyst kich i dla każ de go, nie przyj -

mu je gra nic. Ka te chizm opu bli ko wa ny w 1992 r. stał się be -
st sel le rem na ryn ku księ gar skim ca łe go świa ta. 

• Od no wa ja ko ścio wa chrze ści jań stwa. 
Ko ściół nie sie ów „Ve ri ta tis Splen dor”, któ ry Duch

Świę ty roz le wa. 
• Kie dy „świat” mó wi nie. 
En cy kli ka „Ve ri ta tis Splen dor” uka zu je wiel kie za -

gro że nie cy wi li za cji za chod niej po przez re la ty wizm mo ral -
ny. Gdy praw dzi wa na uka jest nie po pu lar na, nie wol no szu -
kać ła twej po pu lar no ści. Chry stus za pew nił nas, że dro ga
do zba wie nia jest wą ska i stro ma, a nie mo że być sze ro ka
i wy god na. Każ dy ochrzczo ny uczest ni czy – choć na wła ści -
wym so bie po zio mie – w po słan nic twie pro roc kim, ka płań -
skim i kró lew skim Chry stu sa. 

• Ży cie wiecz ne: czy jesz cze ist nie je? 
Od po wie dzial ność świad czy o czło wie ka wiel ko ści.

Czy czło wiek do brze użył ta len ty otrzy ma ne od Bo ga? Czło -
wiek dzi siej szej cy wi li za cji jest w ja kiś spo sób nie wraż li wy
na „spra wy osta tecz ne”. On mu si za do bro wy na gro dzić,
a za zło uka rać. Escha to lo gia /ogół po glą dów na te mat osta -
tecz nych lo sów czło wie ka/ chry sto cen trycz na to: „wie rzę
w cia ła zmar twych wsta nie”, „wie rzę w grze chów od pusz cze -

nie i ży wot wiecz ny”. W Chry stu sie Bóg ob ja wił świa tu, że
pra gnie, „aby wszy scy lu dzie zo sta li zba wie ni i do szli do po -
zna nia praw dy /1T2,4/”. Św. Ma te usz wy raź nie mó wi
o tych, któ rzy pój dą na mę ki wie czy ste /po rów naj
Mt. 25,46/. Któ rzy to bę dą? Na ten te mat Ko ściół się ni gdy
nie wy po wia dał. Jest to nie zgłę bio na ta jem ni ca po mię dzy
świę to ścią Bo ga a ludz kim su mie niem. Nie zo sta ła przy ję ta
ka to lic ka na uka o czyść cu. Bóg, któ ry jest mi ło ścią, są dzi
przez mi łość. 

• Wie rzyć: ale ja ki z te go po ży tek? 
De kla ra cja o wol no ści re li gij nej „Di gni ta tis hu ma -

nae”. Wg niej: „wszy scy lu dzie obo wią za ni są szu kać praw -
dy, zwłasz cza w spra wach do ty czą cych Bo ga i Je go Ko ścio -
ła, a po znaw szy ją, przy jąć i za cho wać”. Czło wiek nie mo -
że być przy mu sza ny do przyj mo wa nia praw dy. Zba wie -
nia nie moż na osią gnąć bez współ pra cy z ła ską. O s t a  -
tecz nie tyl ko Bóg mo że czło wie ka zba wiać, ocze ku jąc jed -
nak je go współ pra cy. 

• Ewan ge lia a pra wa czło wie ka. 
Ewan ge lia jest naj peł niej szym po twier dze niem

wszyst kich praw czło wie ka. Je ste śmy spra wie dli wi wo bec
oso by, je że li ją mi łu je my – tak Bo ga jak i lu dzi. Mi łość oso -
by wy klu cza trak to wa nie jej ja ko przed mio tu uży cia. Przy -
ka za nie mi ło ści do ma ga się afir ma cji oso by dla niej sa mej.
Naj istot niej szym dla mi ło ści jest „bez in te re sow ny dar z sie -
bie sa me go”. Czło wiek naj peł niej afir mu je sie bie, da jąc sie -
bie. To jest peł na re ali za cja przy ka za nia mi ło ści. W Ewan ge -
lii za wie ra się kon se kwent na de kla ra cja wszyst kich praw
czło wie ka, na wet tych, któ re z ja kichś po wo dów mo gą być
nie wy god ne. 

• W obro nie każ de go ży cia. 
Pra wo do ży cia jest dla czło wie ka pra wem naj bar -

dziej pod sta wo wym. „Do pó ki ży ję, mam pra wo żyć”. Nie ma
mo wy o pra wie wy bo ru wów czas, gdy cho dzi o wy raź ne zło
mo ral ne, gdy cho dzi po pro stu o przy ka za nie: „Nie za bi jaj!”.
Przy ka za nie to nie prze wi du je żad nych wy jąt ków. Hi po te za
„słusz nej obro ny” od no si się za wsze do nie spra wie dli we go
agre so ra. Za sa da do pusz czal nej obro ny: że by obro na by ła
słusz na, po win na być pod ję ta tak, by wy rzą dzi ła naj mniej
szkód i o ile moż no ści oszczę dzi ła ży cie agre so ra. Dziec ko
po czę te w ło nie mat ki nie jest ni gdy nie spra wie dli wym agre -
so rem!!! Jest bez bron ną isto tą, któ ra ocze ku je na przy ję cie
jej i na po moc. Od po wie dzial ne ro dzi ciel stwo jest po stu la -
tem mi ło ści czło wie ka, jest też po stu la tem au ten tycz nej mi -
ło ści mał żeń skiej, bo mi łość nie mo że być nie od po wie dzial -
na. Jej pięk no za wie ra się wła śnie w od po wie dzial no ści. Kie -
dy jest od po wie dzial na, jest też praw dzi wie wol na.

• „To tus Tu us”... 
Praw dzi we na bo żeń stwo do Mat ki Bo żej jest wła -

śnie chry sto cen trycz ne, co wię cej, jest naj głę biej za ko rze -
nio ne w Try ni tar nej ta jem ni cy Bo ga, zwią za ne z mi ste rium
Wcie le nia i Od ku pie nia. Obiek tyw na praw da o Bo gu ro dzi -
cy: Ma ry ja jest no wą Ewą, któ rą Bóg sta wia wo bec no we go
Ada ma – Chry stu sa, po czy na jąc od Zwia sto wa nia, po przez
noc be tle jem skie go na ro dze nia, po przez we se le w Ka nie
Ga li lej skiej, do Krzy ża na Gol go cie, i z ko lei do wie czer ni ka
Zie lo nych Świąt. Mat ka Chry stu sa Od ku pi cie la jest Mat ką
Ko ścio ła. 
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• Ko bie ta. 
Je że li nasz wiek jest w spo łe czeń stwach li be ral -

nych okre sem na ra sta ją ce go fe mi ni zmu, to moż na przy -
pusz czać, że orien ta cja ta jest re ak cją na brak tej czci, ja ka
na le ży się każ dej ko bie cie. Na to miast rzecz zna mien -
na, że prócz te go wszyst kie go od ra dza się au ten tycz na teo -
lo gia ko bie ty. Zo sta je na no wo od kry te jej du cho we pięk no,
jej szcze gól ny ge niusz: od ra dza ją się pod sta wy do umoc nie -
nia jej po zy cji w ca łym ży ciu ludz kim, nie tyl ko ro dzin nym,
ale tak że spo łecz nym i kul tu ral nym. 

• Aby się nie lę kać. 
„Nie lę kaj cie się!”: „Bóg umi ło wał świat – tak umi -

ło wał, że Sy na swe go Jed no ro dzo ne go dał”. Ten Syn trwa
w dzie jach ludz ko ści ja ko Od ku pi ciel. Od ku pie nie prze ni ka
ca łe dzie je czło wie ka, rów nież przed Chry stu sem i przy go -
to wu je je go escha to lo gicz ną przy szłość. Jest tym świa tłem,
któ re „w ciem no ściach świe ci i żad ne ciem no ści nie po tra -
fią jej ogar nąć”. Po tę ga Chry stu so we go krzy ża i zmar twych -
wsta nia jest za wsze więk sza od wszel kie go zła, któ re go
czło wiek mo że i po wi nien się lę kać. 

Kar dy nał Au gust Hlond, umie ra jąc wy po wie dział
zna mien ne sło wa: „Zwy cię stwo, je śli przyj dzie, przyj dzie
ono przez Ma ry ję”... Na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat me -
go po słu gi wa nia pa ster skie go w Pol sce by łem świad kiem,
w ja ki spo sób te sło wa urze czy wist ni ły się. Chry stus przez
Nią zwy cię ży, bo chce, aby zwy cię stwa Ko ścio ła w świe cie
współ cze snym i przy szłym łą czy ły się z Nią. 

Ewan ge lia z pew no ścią jest wy ma ga ją ca. Wia do mo,
że Chry stus ni gdy nie łu dził swo ich uczniów i słu cha czy co
do te go. Rów no cze śnie jed nak ujaw nia, że wy ma ga nia te nie
są po nad mia rę moż li wo ści czło wie ka. Ow szem, je że li czło -
wiek je przyj mu je w duch wia ry, to wów czas znaj du je w Bo -
gu tak że ta jem ni cze si ły do te go, aże by im spro stać. „Co nie -
moż li we jest u lu dzi, moż li we jest u Bo ga” /Łk. 18,27/. Bóg
chce zba wie nia czło wie ka, chce speł nie nia czło wie czeń stwa
we dług tej mia ry, ja ką ON sam w nim za mie rzył, i Chry stus
miał pra wo po wie dzieć, że cię żar, któ ry On na kła da, jest
słod ki, a brze mię w grun cie rze czy jest lek kie /Mt. 11,30/.
My ślę, że do te go od no szą się też sło wa Cy pria na Nor wi da,
któ ry tak okre ślał naj głęb szą za sa dę chrze ści jań skiej eg zy -
sten cji: „A... gdy by to nie z krzy żem Zba wi cie la ze so bą, ale
ze swo im za Zba wi cie lem szło się...”. 

Mó wi Psal mi sta: „Bo jaźń Bo ża po cząt kiem mą dro -
ści”, /Ps. 111,10/. Chry stus chce, że by śmy ba li się wszyst -
kie go, co jest ob ra zą Bo ga. Chce tak, po nie waż przy szedł
wy zwo lić czło wie ka do wol no ści. Czło wiek jest wol ny przez
mi łość, gdyż mi łość jest źró dłem umi ło wa nia wszyst kie go,
co do bre. Ta ka bo jaźń Bo ża jest twór cza, ni gdy zaś de struk -
cyj na. Ona ro dzi lu dzi, któ rzy kie ru ją się od po wie dzial no -
ścią, od po wie dzial ną mi ło ścią. Ona ro dzi lu dzi świę tych,
czy li praw dzi wych chrze ści jan, a przy szłość świa ta osta tecz -
nie do nich na le ży. 

opra co wał An drzej Wit kow ski 
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„Chrzeœcijanie na polanie“ czyli Lux Cordis
w matemblewskim Sydney

Z ŻYCIA PARAFII

23 ma ja 2009 r. mło dzież z na sze go dusz pa ster stwa bra ła
udział w XII fe sti wa lu „Mło dzi i Mi łość” pod ha słem „Dzię -
ki Ci Pa nie za Krzyż”. 

Część z nas wy ru szy ła już z sa me go ra na, aby
uczest ni czyć w ad o ra cji Krzy ża Świa to wych Dni Mło dzie ży,
któ ry po raz dru gi w je go hi sto rii zna lazł się w Pol sce. 25 lat
te mu, 22 kwiet nia 1984 ro ku na za koń cze nie Nad zwy czaj ne -
go Ju bi le uszu Od ku pie nia Jan Pa weł II prze ka zał mło dzie ży
Krzyż Ro ku Świę te go. Ad o ra cja Krzy ża w Ma tem ble wie by -
ła przy go to wa na przez Li tur gicz ną Służ bę Oł ta rza z na szej
ar chi die ce zji. 

Po ner wo wym, acz kol wiek we so łym okre sie przy -
go to wa nia się do od pra wie nia Mszy świę tej już w peł nym
skła dzie od mó wi li śmy Ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go.
Na stęp nie wy słu cha li śmy dia ko nii mu zycz nej Szko ły No wej
Ewan ge li za cji. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła pro ce sja, pod -
czas któ rej z ko ścio ła zo stał wy nie sio ny wcze śniej wspo -
mnia ny Krzyż. Je go ro lę i zna cze nie w ży ciu bar dzo wy -
mow nie przed sta wił nam ksiądz Ni kos Sku ras, zna ny ze
swo ich pło mien nych ho mi lii. 

Przed sta wi cie le Lux Cor dis włą czy li się w Eu cha ry -
stię czy ta jąc mo dli twę wier nych oraz słu żąc przy oł ta rzu.

Po krze pie ni du cho wo uda li śmy się do ka wia ren ki
na ka wę i droż dżów ki, aby na brać sił do tań ca – na sce nie
wła śnie in sta lo wa li się „Siew cy Led ni cy” i wo dzi re je. 

Po za ba wie „Chrześcijanie na Polanie“ mie li śmy
oka zję wy słu chać psy cho lo ga dr. Szy mo na Grze la ka, któ ry
od po wia dał na py ta nia do ty czą ce czy sto ści przed mał żeń -
skiej, sek su al no ści i re la cji mię dzy ludz kich. 

Gdy za padł wie czór, za pa lo no po chod nie i wpro wa -
dzo no iko nę Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem „Sa lus Po pu li Ro -
ma ni” (Pa tron ki Rzy mu) z ba zy li ki San ta Ma ria Mag gio re,
któ rą Jan Pa weł II do łą czył do Krzy ża Świa to wych Dni Mło -
dzie ży. 

Na za koń cze nie od śpie wa li śmy Apel Ja sno gór ski,
po któ rym otrzy ma li śmy bło go sła wień stwo i sym bol te go -
rocz ne go fe sti wa lu – srebr ny krzy żyk.

Po ca ło dnio wym uczest nic twie w fe sti wa lu, zmę -
cze ni, lecz wzmoc nie ni du cho wo wró ci li śmy do do mów.

Mar le na Dud kow ska
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Zaczê³o siê bardzo prosto...
Z ŻYCIA PARAFII

Wy wiad z pa nem ko ściel nym, p. Edwar dem Przy tu łą, 
oraz mi ni stran tem se nio rem, p. Er wi nem Naj dą.

– Na sa mym po cząt ku chcia ły by śmy za py tać Pa nów,
od kie dy po ma ga ją Pa no wie w na szej pa ra fii? Jak za -
czę ła się Pa nów współ pra ca z na szą pa ra fią?
– Pan Er win Naj da: Ja za czą łem pra cę tu taj od sa me go po -
cząt ku, od mo men tu roz po czę cia bu do wy. Pa ra fia po wsta -
ła 15 grud nia 1987 ro ku, na po cząt ku lu te go za czę li śmy bu -
do wę ka pli cy. Trwa ła ona trzy ty go dnie. Drew no zo sta ło
nam ofia ro wa ne z Oł ta rza Pa pie skie go na Za spie. Oso bi ście
bra łem udział w je go przy wie zie niu. Po tem go ści li śmy ob -
raz Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, od by ła się pierw sza
Msza świę ta. Bi skup Ta de usz Go cłow ski dzi wił się i mó wił
do ks. Eu ge niu sza Stel ma cha: gdzie on Tę Mat kę Bo ską
pro wa dzi, jak on Ją przyj mie? Ale ob raz przy był i pierw sza
Msza św. by ła spra wo wa na 1 mar ca 1988 r. Ja za czą łem wte -
dy zbie rać ko lek tę i tak zo sta ło do dzi siaj. 
– Jest Pan rów nież mi ni stran tem?
– Tak, je stem mi ni stran tem od 3 ma ja 1988 r., niedawno mi -
nę ło 21 lat, od kąd słu żę przy Oł ta rzu. Zo sta łem rów nież pre -
ze sem mi ni stran tów. Kie dy po ja wią się ja kieś py ta nia, to
wszy scy przy cho dzą do mnie, a ja do księ dza Pro bosz cza.
– A jak to wszyst ko za czę ło się u Pa na, Pa nie Edwar dzie?
– Pan Edward Przy tu ła: Za czę ło się bar dzo pro sto… Przez
pół to ra ro ku nie by ło u nas ko ściel ne go i tak się zło ży ło, że
pro boszcz Eu ge niusz za pro po no wał mi, abym zo stał ko -
ściel nym. Ja przy ją łem po słu gę i ko ściel nym je stem już
dwa na ście i pół ro ku. 
– Czy mógł by nam Pan wy mie nić obo wiąz ki ko ściel ne go?
– Na sa mym po cząt ku ko ściel ny mu si pa mię tać o otwie ra -
niu i za my ka niu ko ścio ła, mu si czu wać nad ko ścio łem. Ko -
ściel ny rów nież przy go to wu je wszyst ko do Eu cha ry stii,
a gdy nie ma mi ni stran tów, to słu ży do Mszy. Ja po ma gam
rów nież przy sprzą ta niu, mon to wa niu i zdej mo wa niu de ko -
ra cji. Je śli trze ba coś zro bić, to po pro stu to się ro bi. Za wsze
je stem do dys po zy cji pro bosz cza. Z na szym pro bosz czem
pra cu je się bar dzo do brze. Jest on ofiar ny, od da ny i wy ro zu -
mia ły. Współ pra ca z ks. Pro bosz czem Grze go rzem to praw -
dzi wa ra dość.
– Wie my, że na le ży Pan do Trze cie go Za ko nu Św.
Fran cisz ka. Czy mógł by nam Pan po wie dzieć coś
na ten te mat?
– Na le żę do wspól no ty te go za ko nu przy pa ra fii Świę tej
Trój cy w Gdań sku. Jest to za kon po kut ni czy. Je go pier wot -
na na zwa to – Trze ci Za kon Fran cisz kań ski. Po tem na zwa
zo sta ła zmie nio na na Ter cja rzy, jed nak ta na zwa nie przy ję -
ła się w Pol sce, więc po now nie zmie nio no ją na – Fran cisz -
kań ski Za kon Po kut ni czy. Obec nie za kon no si na zwę Fran -
cisz kań ski Za kon Świec kich lub Fran cisz kań ski Za kon Po -
kut ni czy. 
– Ter cja rze? Co ozna cza ta na zwa?
– Na zwa ta po cho dzi od ła ciń skie go sło wa ter tius, czy li
po pro stu trze ci1. 
– A kie dy Pan wstą pił do te go Za ko nu?
– Je stem już w Za ko nie od 52 lat.

– Pan Er win Naj da: Dwa la ta te mu, gdy Edward ob cho dził
swój ju bi le usz, za mó wi łem Mszę św. u ks. Pro bosz cza i zro -
bi li śmy so bie ma łą Aga pę. 
– Ja kie imię Pan przy jął?
– Pan Edward Przy tu ła: An to ni.
– Ile osób na le ży do te go Za ko nu na te re nie Trój mia sta?
– Nie ste ty te raz nie orien tu ję się do kład nie w tych danych.
Za mo jej ka den cji, gdy by łem prze ło żo nym pro win cji, pro -
wa dzi łem no wi cjat, a po tem zo sta łem za stęp cą prze ło żo ne -
go wspól not lo kal nych, przy ko ściel nych tzn. par ty ku lar -
nych. Na stęp nie, gdy zmar ła Sio stra Prze ło żo na, ob ją łem
sta no wi sko prze ło żo ne go Ro dzi ny Fran cisz kań skiej. Wów -
czas u nas, w na szym ko ście le par ty ku lar nym by ło dwa dzie -
ścia osiem osób. Za kon się roz ra stał i w la tach osiem dzie sią -
tych po wsta ła no wa pro win cja, dzie wią ta pro win cja fran cisz -
kań ska. Na Ka pi tu le zo sta łem jed no gło śnie wy bra ny
na prze ło żo ne go tej pro win cji. Był to dla mnie wiel ki za -
szczyt.
– Z czym wią zał się ten wy bór?
– Ja ko prze ło żo ny pro win cji spra wo wa łem pie czę
nad wspól no ta mi przy dwu dzie stu trzech ko ścio łach, po ło -
żo nych na te re nie sze ściu die ce zji w Pol sce pół noc nej.
W su mie by ło nas 3750 osób. Ale co ro ku nas przy by wa ło.
W tym cza sie zo sta ła po wo ła na Ra da Na ro do wa. Na pierw -
szej Ka pi tu le Ra dy Na ro do wej, zo sta łem człon kiem Ra dy
Na ro do wej i wybrany na jej prze wod ni czą cego. Mo ja ka den -
cja trwa ła trzy la ta, po nie waż ist nie ją prze pi sy, któ re mó wią,
że co trzy la ta na stę pu je zmia na. Ra da zbie ra ła się czte ry ra -
zy w ro ku. Da je wy tycz ne wszyst kim wspól no tom fran cisz -
kań skim oraz wy dawa ła w tam tym cza sie „Mo dli tew nik
fran cisz kań ski”. Gdy we Wło szech zwo ła no Ka pi tu łę Ge ne -
ral ną Fran cisz kań skie go Za ko nu Świec kich, z ra mie nia na -
szej Ra dy Na ro do wej otrzy ma łem no mi na cję, aby re pre zen -
to wać sześć die ce zji. Był to dla mnie naj więk szy za szczyt.
Ka pi tu ła ob ra do wa ła w Asy żu i trwa ła 7 dni, a bra ło w niej
udział 360 osób – wszy scy prze ło że ni Oj ców Fran cisz ka -
nów, Sióstr Kla ry sek i Fran cisz kań skie go Za ko nu Po kut ni -
cze go. By ła to pierw sza Ka pi tu ła fran cisz ka ni zmu eu ro pej -
skie go, a dla mnie oso bi ście nie sa mo wi te prze ży cie. Po za -
koń cze niu ob rad mie li śmy też oka zję zwie dzić Wa ty kan
i Rzym. Po tem wró ci łem do Pol ski i wła śnie w tym sa mym
cza sie Pro boszcz szu kał ko ściel ne go. 
– A czy mógł by nam Pan po wie dzieć, ja ki mi za sa da mi
kie ru ją się człon ko wie te go Za ko nu? Ja kie są za sa dy
ży cia zakonnego? 
– Ist nie je re gu ła, któ ra skła da się z trzech czę ści. Po pierw -
sze na le ży żyć we dług przy ka zań, na stęp nie uczest ni czyć
we Mszy św. i pro wa dzić po kut ni cze ży cie, trze ba mieć du -
żo po ko ry, ogra ni czać przy jem no ści, jak rów nież być czło -
wie kiem otwar tym na dru gą oso bę.
– A jak czę sto od by wa ją się spo tka nia Trze cie go Za ko -
nu Św. Fran cisz ka?
– Spo tka nia na sze od by wa ją się raz w mie sią cu.
– Z wcze śniej szej Pa na wy po wie dzi ro zu miem, że
do Za ko nu na le żą za rów no ko bie ty jak i męż czyź ni?
– Tak. Trze ci Za kon Fran cisz kań ski jest otwar ty dla każ de -
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go. Mo gą do nie go na le żeć du chow ni die ce zjal ni oraz
świec cy, ko bie ty i męż czyź ni. W Za ko nie ma my za rów no
pro fe so rów i na uczy cie li, jak i ro bot ni ków. W swo ich sze re -
gach mie li śmy bar dzo wie lu wy bit nych lu dzi, mię dzy in ny -
mi sze ściu Pa pie ży. Człon kiem Fran cisz kań skie go Za ko nu
Świec kich był tak że pa tron na szej pa ra fii św. Brat Adam
Chmie low ski, któ ry wła śnie ja ko ter cjarz przy jął imię Al ber -
t2. Moż na by tu wie le o Za ko nie opo wia dać… W Pol sce na -
sze Zgro ma dze nie jest bez ha bi to we. Na za cho dzie, np. we
Wło szech, za kon ni cy na sze go Za ko nu no szą ha bi ty. 
– Zmie nia jąc tro chę te mat, chcia ły by śmy za py tać się
o piel grzym ki, na któ re Pan jeź dzi, jak rów nież te, któ -
re Pan or ga ni zu je.
– Pan Er win Naj da: Tak, Edek to Sta ry Piel grzym. My wie -
le ra zy ra zem jeź dzi li śmy na piel grzym ki, po nie waż Edziu
umie to wszyst ko po pro wa dzić, dzię ki nie mu czło wiek czu -
je się jak na praw dzi wej piel grzym ce, a nie jak na wy ciecz -
ce. Wie cie… jest mo dli twa, jest czas wol ny, jest ci sza, tak
bar dzo po trzeb na w dzi siej szym świe cie. Jak się jeź dzi
z Edwar dem, to on za wsze wszyst ko z gło wy mó wi – tak jak
stoi, tak mó wi, trzy ma Krzyż Fran cisz kań ski i opo wia da…
Ja, po dob nie jak i in ni lu dzie, po dzi wia my go…
– Pan Edward: Przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich
czytelników Głosu Brata na kolejną pielgrzymkę do
Lichenia, którą organizuję w dniach 23-24 sierpnia br.
– A jak wy glą da u Pa nów spę dza nie cza su wol ne go?
– Pan Er win: Jak jest czas wol ny to ja dę z mo ją żo ną
na dział kę al bo cho dzi my na spa ce ry. Naj czę ściej cho dzi my
do So po tu, a jak jest mniej cza su to cho dzi my do Je lit ko wa..

– Pan Edward: Naj wię cej cza su to my spę dza my na pa ra fii.
– Pan Er win: Tak. Mo ja żo na w nie dzie lę jest „wdo wą”, bo
ja ca ły dzień je stem tu taj (śmie je się).
– Dzię ku je my za roz mo wę.

INFORMACJE DODATKOWE:

1 I Za kon Fran cisz kań ski to Bra cia Mniej si, czy li Fran cisz ka -
nie (Za kon Bra ci Mniej szych – OFM, Za kon Bra ci Mniej -
szych Ka pu cy nów – OFM Cap, Za kon Bra ci Mniej szych
Kon wen tu al nych – OFM Conv) – li czą ok. 36 tys. człon ków. 
II Za kon Fran cisz kań ski – Ubo gie Pa nie, czy li Kla ry ski – li -
czy ok. 22 tys. człon kiń. 
III Za kon Re gu lar ny (TOR) oraz zgro ma dze nia za kon ne
opar te na re gu le III Za ko nu św. Fran cisz ka – li czą ok. 150
tys. człon ków. 
Na to miast Fran cisz kań ski Za kon Świec kich (FZŚ) – Fran -
cisz ka nie świec cy al bo wła śnie ter cja rze – li czy ok. 500 tys.
człon ków. Wszyst kie te zgro ma dze nia ra zem two rzą tzw.
Ro dzi nę Fran cisz kań ską. Jest ona naj licz niej szą w Ko ście le
Ka to lic kim i li czy w su mie ok. 700 tys. człon ków. 

2 In ni zna ni Fran cisz kań scy Ter cja rze to m.in. bł. pa pież
Jan XXIII (+1963), sł. Bo ży Kard. Ste fan Wy szyń ski (+1981),
św. Lu dwik (+1270), król Fran cji oraz św. Elż bie ta (+1231),
cór ka kró la Wę gier An drze ja II. 

W imie niu „Gło su Bra ta” roz ma wia ły 
Ania Ka czyń ska i Mag da Cza piew ska

Mi ni stran t se nio r – Er wi n Naj da i pa n ko ściel ny – Edwar d Przy tu ła
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Ser decz nie za pra sza my wszyst kich „sTwór ców” do współ pra cy. 
Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre wier sze. ka ze k821@wp.pl
Więcej utworów Kazimierza Sakowicza na stronach: 
www.portalsukcesu.pl i http://kazekpoeta.blogspot.com

“sTWORZENIE”

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI

niewidoczna  

miłość kiedy naprawdę się rodzi
staje się niewidoczna 
przejęta źródłem swego pochodzenia
staje pod krzyżem niemocy 
i wciąż zdziwiona słabością
próbuje zmieniać własne przyzwyczajenia 
szuka niełatwych rozwiązań
wciąż na kolanach modlitwy 
uczy się widzieć z perspektywy pokory

miłość pączkuje gdy nie wierzy w siebie
lecz w sobie szuka nadziei
że ma tyle iż może świat odmienić

dar nieba  

to co w tobie przepiękne 
ukrywasz w półcieniu 

czasu zatrzymać nie można 
starzejesz się pięknie 

miłość wydłuża wspomnienia
uczy modlitwy jutra

jesteś darem nieba 
i za to jestem wdzięczny 

jest

jest morze spienione co nie gasi pragnienia
jest pragnienie ulotne a nie ma miłości
jest miłość szalona co nie daje wolności
a wolność zupełna tak beznadziejna
że kręci się nasze koło przewrotne
nadęte i wielce niezłomne
aż po puchar goryczy dozgonne

jest słowo co ludzi przemienia
tylko usłyszeć je trudno
wymaga milczenia
a z tym u nas najgorzej
tyle jest w nas do powiedzenia
że mądrość wieczna przy nas wysiada
a to co największe przychodzi w ukryciu
w ciszy się zmienia istota pojęcia

wierzę
w nadzieję naszych drobnych upadków
w powolne dorastanie dobrych uczuć
w ciepłe spojrzenie zatroskanych oczu

wierzę
w tych co im się już udało
przylgnąć do okien Bożej mądrości
zajrzeć do środka raju
i dotknąć wiary w człowieka
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Do po da nej fi gu ry na le ży
wpi sać po zio mo 17 wy ra zów.
Li te ry w za zna czo nej ko lum -
nie utwo rzą roz wią za nie.

1) we rwa, za pał.
2) ro dzaj bła gal nej mo dli twy;  

dłu gi spis, re jestr.
3) mło dy drób in ten syw nie 

tu czo ny.
4) w Ko ście le ka to lic kim: 

czło nek ka pi tu ły; 
ty tuł ho no ro wy.

5) du że go spo dar stwo rol ne 
lub rol no -ho dow la ne.

6) du chow ny w woj sku, 
wię zie niu.

7) sprzęt prze ciw po ża ro wy.
8) re li gia Ży dów opar ta        

na na uce Moj że sza.
9) aro ma tycz ny na pój z su -

szo nych li ści ro ślin.
10) też chrze ści ja nin.
11) prze strzeń, w któ rej nikt 

i nic się nie znaj du je.
12) na bo żeń stwo dzie wię cio- 

dnio we.
13) Wień czy sław … ak tor 

pol ski.
14) uczeń Chry stu sa; pro pa -

ga tor chrze ści jań stwa.
15) odźwier ny klasz to ru; 

funk cja za kon ni ka.
16) szko ła przy klasz tor na 

z in ter na tem (ułóż z wy -
ra zów KWIT, NOK).

17) dźwię czą przy oł ta rzu.

Opra co wał: BA RYT.

rebus nr 22                          logogryf nr 2

W dwóch od gad nię tych wy ra zach na le -
zy jed ną li te rę zmie nić na in ną i od czy -
tać roz wią za nie o po cząt ko wych li te -
rach: S    _ _ _ M___. 

„BARYT“

Roz wią za nie logogryfu albo re bu su z nr 40
Gło su Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra -
fial nym lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach
wej ścio wych do ple ba nii, w ter mi nie jed ne go
mie sią ca od uka za nia się te go nu me ru. Za
nadesłane prwidłowe rozwiązanie wylosujemy
nagrodę.

Życzymy powodzenia!

Rozwiązanie logogryfu nr 1

Hasło: NASZA PARAFIA
Tarnina, dekanat, klasyka, chrzest, dekalog,
adopcja, sutanna, wyprawa,  popadia, prefekt,
homilia, roratka. 

Rozwiązanie rebusu nr 21:
GŁOS BRATA

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

p. Inge Czarniak
p. Elżbieta Wiącek

Serdecznie gra tu lu je my!

Bardzo dziękujemy za odpowiedź na zaproszenie do tworzenia własnych
kwadratów magicznych. Zgodnie z obietnicą zamieszczamy poniżej dwa
diagramy nadesłane przez panią Elżbietę Wiącek. Gratulujemy!

ROZRYWKA

D A N E

A Z O T

N O G A

E T A P

Ś L A D

L I G A

A G A T

D A T A

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW „ŚW.
PAWEŁ“
80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 5541834
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Ś.p. Teresa Cymerman, lat 83, zm. 23.03.2009 r. 
Ś.p. Jan Butowski, lat 74, zm. 3.04.2009 r. 

Ś.p. Stanisław Imianowski, lat 76, zm. 11.04.2009 r. 
Ś.p. Antoni Mieczysław Piekarski, lat 71, 

zm. 29.04.2009 r. 
Ś.p. Teresa Murglin, lat 77, zm. 5.05.2009 r. 

Ś.p. Eleonora Palejczuk, lat 55, zm. 5.05.2009 r. 
Ś.p. Jarosław Krzysztof Kwiatkowski, lat 53, 

zm. 6.05.2009 r. 
Ś.p. Maria Morawska, lat 82, zm. 15.05.2009 r. 

Ś.p. Wiesław Józef Radka, lat 36, zm. 17.05.2009 r. 
Ś.p. Stanisław Urbański, lat 57, zm. 21.05.2009 r. 

Ś.p. Jan Bolesław Wardencki, lat 73, zm. 21.05.2009 r. 
Ś.p. Stanisław Hurysz, lat 73, zm. 24.05.2009 r. 
Ś.p. Władysław Panfil, lat 65, zm. 24.05.2009 r. 
Ś.p. Edmund Kowalski, lat 72, zm. 25.05.2009 r. 

Ś.p. Kazimierz Góra, lat 82, zm. 28.05.2009 r. 
Ś.p. Stanisława Mielko, lat 77, zm. 1.06.2009 r. 
Ś.p. Zdzisław Pietryk, lat 62, zm. 4.06.2009 r. 

Ś.p. Władysław Maksim, lat 73, zm. 5.06.2009 r. 
Ś.p. Alina Barbara Kościesza, lat 72, zm. 6.06.2009 r. 

Ś.p. Władysław Knap, lat 72, zm. 9.06.2009 r. 
Ś.p. Kunegunda Ewa Paus, lat 85, zm. 15.06.2009 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: młodzież, Anna Osińska, Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, Stanisław Mazurek, Teresa Sowińska, ks.
Grzegorz Stolczyk, ks. Piotr Sasin, archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Nikola Barbara Bernaciak 29.03.2009 r. 

Marta Sznejder 12.04.2009 r. 

Julia Natalia Czech 12.04.2009 r. 

Weronika Motylewska 12.04.2009 r. 

Zuzanna Głowacz 12.04.2009 r. 

Michał Wojciech Bilewski 12.04.2009 r. 

Dawid Daniel Dąbrowski 12.04.2009 r. 

Franciszek Stankowski 12.04.2009 r. 

Julia Katarzyna Kitowska 26.04.2009 r. 

Filip Przemysław Górski 26.04.2009 r. 

Marcin Dominik Stankiewicz 26.04.2009 r. 

Nikodem Filip Kwaśny 26.04.2009 r. 

Filip Dawid Szpinek 10.05.2009 r. 

Izabela Jastrzębska 10.05.2009 r. 

Alex Jerzy Denisiuk 10.05.2009 r. 

Monika Chmielewska 10.05.2009 r. 

Patryk Marcin Szeremeta 6.06.2009 r. 

Katarzyna Walenis 11.06.2009 r. 

Ignacy Koronkiewicz 14.06.2009 r. 

Wiktor Filip Chirek 14.06.2009 r. 

Mateusz Karol Pawłowicz 14.06.2009 r. 

Mateusz Jan Siodelski 14.06.2009 r. 

Krzysztof Franciszek Sosinka i Elżbieta Danuta Fopka
18.04.2009 r. 

Arkadiusz Łukasz Balcerzak i Antonina Weronika Tyszka
9.05.2009 r. 

Sebastian Adam Zwara i Agnieszka Jurczyńska
6.06.2009 r. 

Piotr Stanisław Walenis i Magdalena Stolarska
11.06.2009 r. 

Maciej Łukasz Gamaracki  i Marzena Maria Pogorzelska
20.06.2009 r.        

29 III - Anna i Kazimierz Wiśniewscy

12 IV - Irena i Bronisław Watkowscy

3 V - Elżbieta i Władysław Słomińscy

7 VI - Teresa i Wiesław Szczepańscy

14 VI - Apolonia i Wacław Wójcik

28 VI - Janina i Bogan Perz

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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Relikwie św. Wojciecha

Święty Wojciech. Kard. H. Gulbinowicz w rozmowie wiernymi ZASPA. Poświęcenie kościoła pw. Opatrzności Bożej. 
Eucharystii przewodniczył kard. Tarcisio Bertone 

Kredencję wykonał rzeźbiarz Władysław Gniot 
w zakładzie kamieniarskim Arkadiusza Nowaka.

Nowy relikwiarz wykonał rzeźbiarz Marcin Sobczak.
Relikwie w relikwiarzu osadził Marek Stopa.

W drodze na Kalwarię Wejherowską

PRACE BUDOWLANE 
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