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BUDOWA KAPLICZKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO FIGURY NMP



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

19.06 – Ks. Mar cin wraz ze swo imi współ brać mi z ro ku
pod czas Mszy św. wie czor nej dzię ko wał Pa nu Bo gu
za dar ka płań stwa w 11. rocz ni cę przy ję cia sa kra men tu
świę ceń.
20.06 – W nie dzie lę po pa ra fial nym od pu ście kon ty nu -
owa li śmy na sze świę to wa nie: ho mi lie na Mszach św. gło -
sił ks. dr Jan Uchwat, pro rek tor Gdań skie go Se mi na rium
Du chow ne go. Wraz z dzieć mi i ca ły mi ro dzi na mi śpie wa -
li śmy i ba wi li śmy się na fe sty nie, ro ze gra li śmy mecz księ -
ża kon tra pa ra fia nie, a dzień uwień czył kon cert pio sen ki
re li gij nej w wy ko na niu na szej mło dzie ży.
23-24.06 – W Mszach św. na za koń cze nie ro ku szkol ne -
go uczest ni czy ły dzie ci wraz z na uczy cie la mi i dy rek cją ze
SP 79 oraz SP 80.
5-8.07 – Od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do Wil na
18.07 – Go ści li śmy gru pę skau tów z Mar ty ni ki wraz
z ks. Jac kiem Ossow skim.
25-31.07 – Mło dzież wraz z ks. Ja nu szem wzię ła udział
w spły wie ka ja ko wym rze ką Wdą.
27.07-6.08 – Mi ni stran ci i mło dzież wraz z ks. Krzysz -
to fem uda li się na gór ski wy po czy nek w Ta try.
28.07-12.07 – Gru pa mło dzie ży wraz z ks. Mar ci nem
wzię ła udział w Gdań skiej Pie szej Piel grzym ce na Ja sną
Gó rę. 
5-8.08 – Gru pa dzie ci i mło dzie ży wraz z ks. Ja nu szem
i s. Ber na det tą od po czy wa ła w Za ko pa nem.
8.08 – Go ści li śmy chór kre ol ski z Mar ty ni ki wraz z ks.
Ja nem Mie lew skim.
23-29.08 – Mło dzież z DM „Lux Cor dis”, pro wa dzo na
przez ks. Ra fa ła Za lew skie go MIC, od pra wi ła re ko lek cje
na Zo niów ce w Za ko pa nem.
29.08 – Go ści li śmy ks. Wła dy sła wa Łu ka sie wi cza
z Ukra iny, któ ry gło sił sło wo Bo że pod czas nie dziel nych
Eu cha ry stii. 
1.09 – No wy rok szkol ny roz po czę ła Eu cha ry stią mło -
dzież wraz z na uczy cie la mi i dy rek cją Gim na zjum nr 21
i Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go nr 3.
6-10.09 – Na sze pa nie mia ły oka zję do pod da nia się ba -
da niu mam mo gra ficz ne mu prze pro wa dza nych w mam -
mo bu sie na we wnętrz nym pla cu ko ściel nym. 
8.09 – Pod czas wie czor nej Eu cha ry stii dzie kan de ka na tu
przy mor skie go, ks. prał. An drzej Paź dziut ko po bło go sła -
wił fi gu rę Mat ki Bo żej usta wio nej w no wo wy bu do wa nej
ka plicz ce przed ko ścio łem. O godz. 21.00 od pra wi li śmy
przy niej Apel Ja sno gór ski.
11.09 – Bli sko sto pięć dzie siąt osób wzię ło udział w na -
szej pa ra fial nej X Ju bi le uszo wej Piel grzym ce Ro we ro wej
do sank tu arium MB Brze mien nej w Ma tem ble wie.
12.09 – W trak cie nie dziel nej Mszy św. po bło go sła wi li -
śmy tor ni stry i przy bo ry szkol ne uczniom klas pierw szych.
25.09 – Wspól no ta KSM „Sem per Fi de lis” wraz z ks. Ja -
nu szem wzię ła udział w wy ciecz ce do Szym bar ka.
26.09 – W du cho wej łącz no ści z XXVI Ogól no pol ską
Piel grzym ką Mał żeństw i Ro dzin na Ja sną Gó rę mał żeń -
stwa z na szej pa ra fii pod czas wszyst kich Mszy św. od no -
wi ły swo je mał żeń skie ślu by.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza

3GŁOS BRATA NR 3(45)2010

Mie siąc paź dzier nik, to czas kie dy bie rze my w dło nie Ró ża -
niec i wy po wia da my wie le in ten cji, któ re za wsta wien nic -
twem Mat ki Bo żej tra fia ją przed ob li cze Naj wyż sze go.
W mo jej mo dli twie ma ją swo je miej sce wszy scy pa ra fia nie
a zwłasz cza Ci, któ rzy jej szcze gól nie po trze bu ją – star si,
scho ro wa ni, po szu ku ją cy pra cy, ro dzi ce za tro ska ni o przy -
szłość swo ich dzie ci i mło dzie ży. Po zdra wiam Was wszyst -
kich i za pra szam do lek tu ry ko lej ne go nu me ru Gło su Bra -
ta. Jak za wsze znaj dzie cie w nim wie le cie ka wych ar ty ku -
łów i prze my śleń, któ re mo gą po głę bić wia rę i wie dzę re li -
gij ną. Mo gą sta no wić tak że swo isty kom pas, któ ry wska że
wła ści wy kie ru nek my śle nia i dzia ła nia we współ cze snym
świe cie. Ci, któ rzy ko rzy sta ją już z te go kom pa su opi su ją
swo je do świad cze nia i do ku men tu ją je licz ny mi zdję cia mi.
Po le cam więc ko lej ny, cie ka wy nu mer i ży czę po god ne go
prze ży wa nia te go, co przy nio są je sien ne dni.

Z modlitwą i uśmiechem
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

8 września 2010 roku podczas uroczystej Eucharystii
została pobłogosławiona przez ks. prał. An drzeja Paź dziut -

ko nowo wybudowana kapliczka z fi gu rą Mat ki Bo żej.
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Witamy Siostry Betanki i kleryka
Z ŻYCIA PARAFII

s. Aman da Ró żan ka

Po cho dzi z Gór ne go Ślą ska. Do Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny
Be tań skiej na le ży od wie lu lat. Pra co wa ła na pla ców kach w Da -
nii, Lu bli nie, Trzeb ni cy, Kro śnie Od rzań skim i w Gdań sku
oraz peł ni ła róż ne funk cje w Zgro ma dze niu. W na szej pa ra fii
zaj mu je się kan ce la rią.

s. Ju sty na Pa dia sek

Po cho dzi z Łu ko wej w die ce zji za moj sko -lu ba czow skiej.
Ślu by wie czy ste zło ży ła w Zgro ma dze niu Sióstr Ro dzi ny
Be tań skiej 27 kwiet nia 2008 r. w swo jej ro dzin nej pa ra -
fii. Przez wie le la ta pra co wa ła w Lu bli nie, a ostat nio
w pa ra fii NMP Mat ki Ko ścio ła w Świd ni ku. W na szej
przy mor skiej pa ra fii s. Ju sty na po słu gu je ja ko za kry -
stian ka.

kl. Woj ciech Ku liń ski

Uro dził się 19 lip ca 1984 r. w Hru bie szo wie. Do Gdań skie go
Se mi na rium Du chow ne go wstą pił w ro ku 2005. Od 15 czerw -
ca 2010 ro ku od by wa w na szej pa ra fii rocz ną prak ty kę, przy go -
to wu ją cą naj pierw do świę ceń dia ko na tu, a póź niej do świę ceń
ka płań skich. Przy go to wu je mło dzież do bierz mo wa nia, kan dy -
da tów do mi ni stran tu ry, po ma ga w ka te che zie przed szko la -
ków, a tak że włą cza się w ży cie Dusz pa ster stwa Mło dzie ży
„Lux Cor dis”. Pa sjo nu je się mu zy ką ko ściel ną, lu bi grać na in -
stru men tach kla wi szo wych, zwłasz cza na or ga nach. Jak sam
mó wi: „mu zy ka dyk tu je na stro je i zbli ża do Pa na”.

s. Ber nar da Ka czor – prze ło żo na do mu

Uro dzi ła się w San do mie rzu. Po przed nio pra co wa ła
w Gdań sku  – tak, tak, pa mię ta my jesz cze sio strę z na -
szej pa ra fii:) oraz w Lu bli nie. W na szej wspól no cie pod -
ję ła obo wiąz ki ka te chet ki w Szko le Pod sta wo wej nr 80
oraz Przed szko lu Spe cjal nym nr 40. Jest tak że opie kun -
ką Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych.
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Korony i suknie dla Pani Jasnogórskiej 
i Jej Syna, cz.-3
W so bo tę, 4 wrze śnia 2010 ro ku,
na Ja snej Gó rze, z udzia łem Pry -
ma sa Pol ski, ar cy bi sku pa Jó ze fa
Ko wal czy ka, od by ły się uro czy -
sto ści zło że nia Wo tum Na ro du
Pol skie go ufun do wa ne z da rów
piel grzy mów w kra ju i za gra ni cy.
Sło wa po wi ta nia przy by łych
na uro czy sto ści wy po wie dział oj -
ciec Ro man Ma jew ski, prze or
sank tu arium: „Dziś w fa tim ską so -
bo tę Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi,
któ re mu w tym miej scu bi sku pi
pol scy za wie rzy li Oj czy znę na szą,
przy cho dzi my i my, aby w 100 lat
po tych, któ rzy w wiel kiej licz bie
wy peł ni li ja sno gór skie bło nia, od -
da jąc kor ną cześć Kró lo wej Pol -
ski, przy ozda bia jąc Jej świę ty wi -
ze ru nek ko ro na mi po da ro wa ny mi
przez świę te go Pa pie ża Piu sa X.
W 100 lat po nich sta je my i my,
dzie ci pol skiej, wol nej już zie mi,
z da rem serc na szych, z no wy mi
ko ro na mi i suk nia mi, w któ rych
za pi sa li śmy na szą wdzięcz ność
i mi łość, cier pie nie i na dzie ję,
w któ rych za pi sa li śmy ży cie na -
sze, te raź niej szość i przy szłość
na szej Oj czy zny”. 

Uro czy stość po świę ce nia Wo tum Na ro du od by ła
się w Ka pli cy Mat ki Bo żej o godz. 11.30. Ge ne rał za ko nu
Pau li nów, oj ciec Izy dor Ma tu szew ski, w imie niu ca łe go na -
ro du zwró cił się do Mat ki Bo żej: „Ja sno gór ska Mat ko i Kró -
lo wo Pol ski, przyj mij od ca łe go pol skie go na ro du wo tum:
no we ko ro ny i sza ty wdzięcz no ści, mi ło ści, cier pie nia i na -
dziei. Przyj mij ko ro ny, któ re po bło go sła wił Twój Słu ga Pa -
pież Be ne dykt XVI, przyj mij też no we sza ty dla Je zu sa i dla
Cie bie, Mat ko, któ re te raz po świę ca my”.

No we suk nie po świę cił ar cy bi skup Jó zef Ko wal -
czyk. „Niech te sza ty i ko ro ny przy po mi na ją nam, że Je zus
Chry stus jest na szym kró lem, a Ma ria – mat ką i kró lo wą na -
sze go na ro du, do któ rej ucie ka my się w każ dej po trze bie”
– po wie dział ar cy bi skup Ko wal czyk.

Pry mas Pol ski do ko nał Ak tu Ofia ro wa nia, Prze bła -
ga nia i Za wie rze nia Na ro du Pol skie go Mat ce Bo żej. „Wiel -
ka Bo ga -Czło wie ka Mat ko, Naj święt sza Dzie wi co i Pa ni Ja -
sno gór ska, Mat ko i Kró lo wo Pol ski, Wszech mo gą cy i mi ło -
sier ny Bóg dał w To bie pol skie mu na ro do wi prze dziw ną po -
moc i obro nę, a Twój Świę ty Ob raz Ja sno gór ski wsła wił nie -
zwy kłą czcią wier nych. Ty ota czasz ma cie rzyń ską mi ło ścią
nasz na ród, któ ry Cię wy brał na swo ją Kró lo wą, bro niąc nas
w nie bez pie czeń stwach, udzie lasz nam po cie chy w utra pie -
niach i wspie rasz w dą że niu do wiecz nej Oj czy zny. Ma ry jo,
od ty lu już po ko leń, któ re prze szły przez pol ską zie mię, oka -

zu jesz się nam po mo cą nie -
ustan ną oraz Mat ką tro skli wą.
Dzię ki To bie wy trwa li śmy
przy Chry stu sie i przy Ko ście le,
wy trwa li śmy ja ko na ród w wier -
no ści Ewan ge lii i prze nie śli śmy
nie na ru szo ne dzie dzic two wia ry
na szych Oj ców”. 

Pry mas mo dlił się, by pra -
gnie nie wspól ne go do bra w Pol -
sce prze zwy cię ży ło po dzia ły
i ego izm, a nasz kraj mógł stać
się kró le stwem mi ło ści, praw -
dy, spra wie dli wo ści, so li dar no -
ści i po ko ju: „Przy no si my Ci,
o Mat ko, bo le sne wy da rze nia
mi nio ne go wie ku oraz smut ki
na szych dni, jak ka ta stro fa
pod Smo leń skiem, klę ski po wo -
dzi i róż nych na wał nic. Przy no -
si my lu dzi, któ rzy stra ci li na -
dzie ję, abyś im po wie dzia ła, że
nie wszyst ko stra co ne. Niech
ludz ka so li dar ność przyj dzie im
z kon kret ną po mo cą, niech nie
zo sta ną sa mi”. 

Ar cy bi skup Ko wal czyk
prze pro sił tak że Mat kę Bo żą
za nie wier no ści i sła bo ści Po la -
ków i za pew nił Ją o mi ło ści na -

ro du pol skie go i o wdzięcz no ści dla Niej: „Ma ry jo, proś Bo -
ga o mi ło sier dzie nad ca łym na szym na ro dem i okaż się
Mat ką tro skli wą, jak by łaś nią przez ca łe wie ki”. 

W po łu dnie Mszy św. na Szczy cie prze wod ni czył
Pry mas Pol ski, a ka za nie wy gło sił me tro po li ta lwow ski abp
Mie czy sław Mo krzyc ki. W ho mi lii pod kre ślił, że ko ro -
na ozna cza to wszyst ko, co jest przed mio tem na szych dą -
żeń, „ozna cza to, co pierw si lu dzie utra ci li i do cze go przy -
stęp dzię ki Chry stu so wi uzy ska li śmy na no wo”. Me tro po li -
ta lwow ski za uwa żył, że umiesz cze nie ko ron „na tym naj -
droż szym ser cu każ de go Po la ka wi ze run ku ozna cza, że ma -
my się wpa try wać i roz wa żać to, co jest dla na sze go ży cia
naj waż niej sze, by być dziec kiem Bo żym”. 

Opra wę mu zycz ną Eu cha ry stii za pew nił ze spół wo -
kal no -in stru men tal ny Cap pel la Ge da nen sis z Gdań ska. 

Od godz. 18.00 trwa ła mo dli twa ró żań co wa
na Szczy cie, a o 21.00 od był się Apel Ja sno gór ski z uro czy -
stym od sło nię ciem Cu dow ne go Ob ra zu, przy ozdo bio ne go
już w no we suk nie i ko ro ny. Mo dli twę pro wa dził abp Sta ni -
sław No wak, me tro po li ta czę sto chow ski. 

Za cen ną dla Polaków ini cja ty wę i przy go to wa nie
uro czy sto ści ko ro na cyj nych wi ze run ku Mat ki Naj święt szej,
Kró lo wej Pol ski i Dzie ciąt ka Je zus trze ba z wdzięcz no ścią
pięk nie po dzię ko wać oj com pau li nom. Bóg za płać!

opra co wa nie Te re sa So wiń ska

Zdjęcie sukni na obraz MB Częstochowskiej
wykonane podczas prezentacji w kościele Opatrzności Bożej przez autora –

Mariusza Drapikowskiego. Fot. Paweł Glanert 
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Z Japonii na beatyfikacjê ks. Jerzego
Popie³uszki

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W ro ku 1984, kie dy Ks. Je rzy Po pie łusz ko po niósł
mę czeń ską śmierć, wie lu z nas sta wia ło so bie py ta nie:
Dla cze go oni to zro bi li?

Pan Bóg do pusz cza zło, ale to nie sza tan rzą dzi
świa tem, cho ciaż bar dzo by te go chciał.

Pro ces za bój ców Ks. Je rze go ujaw nił praw dę o sza -
tań skich ko rze niach ko mu ni stycz ne go sys te mu, któ ry opie -
ra się na kłam stwie i zbrod ni. 

Wie lu lu dzi w hi sto rii Ko ścio ła w Pol sce od da ło ży -
cie, kie ru jąc się ha słem: BÓG, HO NOR, OJ CZY ZNA.
Wśród nich Ks. Je rzy Po pie łusz ko zaj mu je miej sce bar dzo
waż ne i – mo im zda niem – dzię ki Ks. Je rze mu to ha sło mo -
że mieć cha rak ter mię dzy na ro do wy. 

Po wta rza ne przez nie go sło wa: „zło do brem zwy cię -
żaj” (Rz 12,21) po win ny stać się prze sła niem dla wszyst kich
na ro dów. 

Świat ży je dzi siaj w za kła ma niu. Wie le mó wi się
o pra wach czło wie ka, a po wszech nie nie sza nu je się pod sta -
wo we go pra wa, ja kim jest pra wo do ży cia. De mo ra li zu je się
mło dzież przez por no gra fię i za chę tę do tzw. bez piecz ne go

sek su, ośmie sza się mał żeń stwo i mó wi,
że naj waż niej szy jest suk ces. 

Ks. Je rzy przez swo je sło wa i ży cie
uka zu je pięk no i ak tu al ność Ewan ge lii
Chry stu sa. Nio sąc wy so ko Krzyż, uka zu -
je nam, że je go obec ność w szko łach
w Eu ro pie i na świe cie jest przy po mnie -
niem, że bez mi ło ści i prze ba cze nia nie -
moż li wy jest praw dzi wy po kój, a wy cho -
wa nie do po ko ju, to sza cu nek dla god no -
ści każ de go czło wie ka od po czę cia do na -
tu ral nej śmier ci. 

Czę sto wy da je mi się, że nie zda je -
my so bie spra wy, jak ak tu al ne są je go sło -
wa: „Sta je my dzi siaj z na dzie ją, że w Oj -
czyź nie na szej znaj dzie się wła ści we miej -
sce dla Bo ga w szko łach, biu rach i fa bry -
kach, że praw da, spra wie dli wość i mi łość
bę dą na czel ny mi war to ścia mi w ży ciu
pań stwa i na ro du. Mó dl my się, by ide ały
opła co ne wy so ką ce ną krwi, łez, wię zie nia
i po nie wier ki mo gły bez prze szkód re ali -
zo wać się w ży ciu każ de go Po la ka. Mó dl -
my się o to, by śmy bę dąc na co dzień
moc ni wia rą, na dzie ją i mi ło ścią ni gdy nie
prze sta li bu do wać so li dar no ści serc
i umy słów”. (Mo dli twa pod czas Mszy św.
za Oj czy znę 22 VII 1984 r. po ogło sze niu
amne stii) 

„Zła się nie ulęk nie my, gdy sam
Pan Je zus – i Je go na uka – bę dzie na szą
dro gą, praw dą i ży ciem. Amen.” (Za koń -
cze nie ho mi lii wy gło szo nej w By to -
miu 8 X 1984 r.) 

*    *    *

Mam na biur ku książ kę wy da ną przez pod ziem ne
wy daw nic two w li sto pa dzie 1984 pt. „Ce na mi ło ści Oj czy -
zny” i z niej po cho dzą po wyż sze cy ta ty. Przy go to wa li ją
do dru ku Rzym scy Przy ja cie le, ofia ro wu jąc KA PŁA NO WI,
OBROŃ CY OJ CZY ZNY, BO HA TE RO WI PRAW DY I NA -
RO DO WEJ SO LI DAR NO ŚCI. 

Na stro nie 76. pi szą oni: „My wie my, że śmierć Je -
go jest zwy cię stwem”. 

Dzi siaj – po 6 VI 2010 r. – pod ty mi sło wa mi mo gą
pod pi sać się wszy scy, a na wet je den z ge ne ra łów, któ ry ży -
cie swo je po świę cił na wal kę z Ko ścio łem i z Ks. Je rzym,
a przed śmier cią wy spo wia dał się. Je go po grzeb po pro wa -
dził i pięk ną ho mi lię wy gło sił Ks. Sta ni sław Mał kow ski, bli -
ski przy ja ciel No we go Bło go sła wio ne go.

*    *    *

Co ma wspól ne go be aty fi ka cja Ks. Je rze go Po pie łusz -
ki z Ja po nią? 

Fragment plakatu informującego o uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki
(©Wydawnictwo Sióstr Loretanek, oprac. graf. Magdalena Łazicka)
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Ks. Je rzy jest zna ny w Ja po nii, uka za ła się o nim książ ka,
któ rą wi dzia łem przed wy jaz dem do To kio. Za bra łem ze so -
bą du ży ob raz przy szłe go Bło go sła wio ne go, któ ry mia łem
szczę ście zo sta wić w pre zen cie Ar cy bi sku po wi Al ber to Bot -
ta ri de Ca stel lo, nun cju szo wi apo stol skie mu, a by ło to za raz
po ogło sze niu przez Be ne dyk ta XVI de kre tu o stwier dze niu
mę czeń stwa Ks. Je rze go. 

W cza sie mo jej ostat niej Mszy świę tej w pa ra fii św.
An zel ma w dziel ni cy Me gu ro roz da łem wier nym ob raz ki
z ks. Je rzym wy dru ko wa ne przez na szą pa ra fię. Zo sta wi łem
też książ kę na pi sa ną przez nie daw no zmar łe go Ks. Zyg -
mun ta Ma lac ki go, pro bosz cza z Żo li bo rza, pt. „Ve ne ra ble
Fa ther Je rzy Po pie łusz ko”. 

Wia do mość o be aty fi ka cji – ku wiel kiej mo jej ra do -
ści – za sta ła mnie w Pol sce. Od ra zu wie dzia łem, że po wi -
nie nem być na tej uro czy sto ści. W 1984 ro ku by łem na po -
grze bie w ko ście le św. Sta ni sła wa Kost ki na war szaw skim
Żo li bo rzu. Te raz Ks. Pro boszcz po pro sił mnie, abym po pro -
wa dził au to ka ro wą piel grzym kę do War sza wy. Wy da wa ło
mi się, że bę dzie bar dzo du żo chęt nych. Nie ste ty, tak nie
by ło. Dla cze go? Po wo dów mo że być bar dzo wie le, a wśród
nich ten, że CIĄ GLE JESZ CZE NIE DO CE NIA MY KSIĘ -
DZA JE RZE GO PO PIE ŁUSZ KI, KTÓ RY UMIE RAŁ JAK
CHRY STUS, o czym tak pięk nie mó wił w ho mi lii wy gło szo -
nej pod czas be aty fi ka cji w War sza wie na Pla cu Pił sud skie -
go, 6 VI 2010 r. abp An ge lo Ama to. 

W nie dzie lę po pół no cy wy ru szy li śmy do Sto li cy,
ma jąc ze so bą drew nia ne krzy ży ki z cza sów Świę te go Woj -
cie cha oraz ak tu al ną pra sę ka to lic ką z licz ny mi ar ty ku ła mi
o wspa nia łym ka pła nie. 

Naj star szym piel grzy mem by ła Pa ni Mi ro sła wa
z Prusz cza Gdań skie go (79 lat), a naj młod szym Ka ro li na
z Za spy (13). Piel grzy mo wa li śmy 23 go dzi ny. 

Naj pierw za trzy ma li śmy się przy ko ście le pw. Świę -
tych Pol skich Bra ci Mę czen ni ków w Byd gosz czy, gdzie Ks.
Je rzy 19 X 1984 r. od pra wił ostat nią Mszę świę tą i po pro wa -
dził roz wa ża nia ró żań co we
wo kół ta jem nic bo le snych. 

O świ cie, w Gór -
sku, mo dli li śmy się w miej -
scu po rwa nia Ks. Je rze go.
Wcze snym ran kiem by li -
śmy na ta mie we Wło cław -
ku. Zło ży li śmy kwia ty
i śpie wa li śmy pieśń o bo ha -
ter skim ka pła nie. 
Jesz cze przed be aty fi ka cją
uda ło nam się uklęk nąć
przy je go gro bie i wejść
do ko ścio ła św. Sta ni sła wa
Kost ki, gdzie gło sił sło wo
Bo że i spra wo wał po słu gę
sa kra men tal ną. 
Z Żo li bo rza me trem uda li -
śmy się na sta cję Świę to -
krzy ska, a stąd pie szo
wzdłuż Ogro du Sa skie go
na plac Pił sud skie go. By ła
pięk na, sło necz na po go da.

Mi mo nie prze spa nej no cy nie czu li śmy zmę cze nia
i wdzięcz ni by li śmy Bo gu za tę tak bar dzo przez nas ocze ki -
wa ną be aty fi ka cję i moż li wość uczest ni cze nia w tej uro czy -
sto ści oraz za szczę śli wy po wrót. 

*    *    *

Zbli ża się 19 paź dzier ni ka i ko lej na 26. rocz ni ca mę -
czeń skiej śmier ci. Za pra szam wszyst kich piel grzy mów
na Mszę świę tą o godz. 18.00, któ rą te go dnia od pra wię
w ich in ten cji, dzię ku jąc Bo gu za dar Bło go sła wio ne go Księ -
dza Je rze go dla Ko ścio ła, Oj czy zny i ca łe go świa ta. 

Za chę cam – się gaj my wszy scy do ksią żek i ar ty ku -
łów, oglą daj my o nim fil my. PO ZNAJ MY LE PIEJ BŁO GO -
SŁA WIO NE GO KSIĘ DZA JE RZE GO I MÓ DL MY SIĘ ZA
JE GO WSTA WIEN NIC TWEM ZA KO ŚCIÓŁ, OJ CZY -
ZNĘ I ŚWIAT, NA ŚLA DUJ MY GO. 

ks. Ta de usz Po lak 

Replika krzyża drewnianego z czasów św. Wojciecha Krzyż pamiątkowy z beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

Obraz ks. Jerzego Popiełuszki namalowany przez Wojciecha Moskala i przygotowany
do transportu do Japonii przez jego żonę Magdę.
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Na tatrzañskich szlakach
Z ŻYCIA PARAFII

Wa ka cje... Jak że nie daw no miał miej sce ten wspa nia ły czas
od po czyn ku… Je stem prze ko na na, że każ dy mo że wspo mi -
nać nie jed ną wspa nia łą chwi lę ze swe go urlo pu. Na pew no
mo gą to uczy nić uczest ni cy te go rocz ne go wy jaz du do Za ko -
pa ne go dla dzie ci i mło dzie ży zor ga ni zo wa ne go przez ks.
Ja nu sza.

Na sza gru pa li czy ła 26 osób. Z Gdań ska wy ru szy li -
śmy po cią giem 5 sierp nia o go dzi nie 1851. Noc by ła spo koj -
na i za owo co wa ła wie lo ma no wy mi zna jo mo ścia mi. Do Za -
ko pa ne go do tar li śmy oko ło go dzi ny 930, na stęp nie po je cha -
li śmy bu sem do pen sjo na tu „Jó zef”, czy li do na sze go miej -
sca za miesz ka nia.

Pierw szy dzień spę dzi li śmy na roz pa ko wy wa niu
rze czy, od po czyn ku i ką pie li w ba se nie na te re nie ośrod ka.
Dru gie go dnia wy bra li śmy się do Do li ny Cho cho łow skiej.
Wspa nia ła po go da i upal ne słoń ce – cho ciaż mo men ta mi
moc no do skwie ra ło – po zwo li ło w jesz cze więk szej oka za ło -
ści uj rzeć pięk no ota cza ją cej nas przy ro dy.

Nie dzie lę na to miast roz po czę li śmy od Mszy świę -
tej w nie wiel kim, sta rym ko ściół ku. Na stęp nie uda li śmy się
na Gu ba łów kę. Po go da te go dnia tro chę się po gor szy ła,
lecz nie prze szka dza ło to w zwie dza niu oko li cy. Na miej scu
na pi li śmy się her ba ty i obe szli śmy znaj du ją ce się tam stra -
ga ny z pa miąt ka mi. Pra wie wszy scy wró ci li śmy wy cią giem,
po dzi wia jąc pa no ra mę Tatr... Prócz jed nej oso by – nie bę dę
wspo mi na ła o jej za kwa sach ko lej ne go dnia…

W po nie dzia łek po go da po psu ła się jesz cze bar -
dziej. Mi mo to wy bra li śmy się nad Mor skie Oko. Nie ste ty,
zła pa ła nas tam bu rza. Po sta no wi li śmy więc prze cze kać
w schro ni sku, jed nak po pew nym cza sie by li śmy zmu sze ni
je opu ścić i udać się w dro gę po wrot ną. Po mi mo prze szkód,
zmę cze ni, ale szczę śli wi, wró ci li śmy do na sze go pen sjo na -
tu. Dzię ki czuj ne mu oku na szych opie ku nów – księ dza Ja -
nu sza i sio stry Ber na det ty – wszy scy by li zdro wi i za do wo -
le ni.

Wiel ką atrak cją dla uczest ni ków by ło spo tka nie
z Łu ka szem Rut kow skim – re pre zen tan tem Pol ski w sko -
kach nar ciar skich. Jed ne go dnia za brał nas na Wiel ką Kro -
kiew i prze ka zał wie le cie ka wych in for ma cji zwią za nych
z tym miej scem. Stam tąd uda li śmy się na spa cer do Do li ny
Bia łe go, gdzie po dzi wia li śmy wo do spa dy.

Pod czas po by tu uda ło się nam rów nież od wie dzić
po łu dnio wych są sia dów Pol ski. 11-go sierp nia po je cha li śmy
na Sło wa cję. W pierw szej ko lej no ści za trzy ma li śmy się
w Kežma ro ku, mia stecz ku z dłu go let nią hi sto rią i pięk ny mi
za byt ka mi. Dru gim punk tem dnia by ły ba se ny ter mal ne.
Na ko niec dnia po je cha li śmy na ko la cję do re stau ra cji znaj -
du ją cej się nie opo dal Slo veń ske go Ra ju. Dla nie któ rych by -
ło to mi łe wspo mnie nie, gdyż w ubie głych la tach część z nas
spę dza ła tam wa ka cje. To był dzień pe łen nie za po mnia nych
wra żeń.

Ko lej ne go dnia na szym ce lem by ło schro ni sko
w Mu ro wań cu oraz Czar ny Staw Gą sie ni co wy. Wi dok cu -
dow nie oświe tlo nych przez słoń ce szczy tów Tatr w po łą cze -

niu z kry sta licz nie czy stą wo dą sta wu sprzy jał od po czyn ko -
wi i po bu dze niu wy obraź ni.

Dzie sią te go dnia wy jaz du po je cha li śmy do Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów kach. Po mo dli li -
śmy się przed fi gu rą Mat ki Bo żej oraz po dzi wia li śmy wy -
strój ka pli cy i ko ścio ła, któ re są ozdo bio ne drew nia ny mi
ele men ta mi, skru pu lat nie wy rzeź bio ny mi przez miej sco -
wych gó ra li. Zo ba czy li śmy rów nież oł tarz pa pie ski,
przy któ rym od pra wiał Mszę świę tą Jan Pa weł II pod czas
swo jej wi zy ty w Za ko pa nem. Po tem zwie dzi li śmy jesz cze
cmen tarz na Pęk so wym Brzy sku. Jest to sta ry cmen tarz,
na któ rym po cho wa nych jest wie lu za słu żo nych ra tow ni -
ków TOPR, ta ter ni ków i ar ty stów, m. in.: Ka zi mierz Prze -
rwa -Tet ma jer, Kor nel Ma ku szyń ski, Sta ni sław Wit kie wicz.

Pod ko niec wy po czyn ku uda li śmy się na Ka la tów -
ki, do pu stel ni św. Bra ta Al ber ta. Przyj rze li śmy się wa run -
kom, w ja kich miesz kał pa tron na szej pa ra fii, po zna li śmy
w skró cie je go ży cio rys oraz po mo dli li śmy się w tam tej szej
ka pli cy. Wy pra wa na tym się nie skoń czy ła. Po szli śmy da lej
i do tar li śmy do schro ni ska na Ha li Kon dra to wej. Po sta no wi -
li śmy się tam za trzy mać na od po czy nek. By ło to miej sce,
z któ re go roz ta cza ła się wspa nia ła pa no ra ma Tatr. Część
z nas się ba wi ła, in ni sie dzie li i po dzi wia li uro ki na tu ry.

Przed ostat nie go dnia, jesz cze raz wy bra li śmy się
na Gu ba łów kę. Za opa trzy li śmy się w pa miąt ki dla ca łej ro -
dzi ny i po wo li szy ko wa li śmy się do po wro tu do Gdań ska.

W dniu wy jaz du spa ko wa li śmy się, po sprzą ta li śmy
w po ko jach i po je cha li śmy na Kru pów ki, by do ko nać ostat -
nich za ku pów. Za po zna li śmy się tam z miej sco wym rze mio -
słem a na stęp nie uda li śmy się na dwo rzec.

Nic do dać, nic ująć. Sym pa tycz ni uczest ni cy, wspa -
nia ła po go da, gór skie wę drów ki, ką pie le w ba se nie, spraw -
dza nie po rząd ków, dys ko te ki, oglą da nie fil mów, zie lo na
noc... Mam na dzie ję, iż ten wy jazd po zo sta nie w na szej pa -
mię ci na dłu gie la ta.

Do mi ni ka Miel nik
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Do Zoniówki wróæ!
Z ŻYCIA PARAFII

Iza ak New ton po wie dział, że: „Lu dzie bu du ją za du żo mu -
rów, a za ma ło mo stów”. Po te go rocz nych re ko lek cjach na -
sza sie dem na sto oso bo wa gru pa al ber to wej mło dzie ży
na pew no nie jed no znacz nie bę dzie ko ja rzy ła sło wo „most”.
Most ja ko re la cja z Bo giem, re la cja z dru gim czło wie kiem,
ale przede wszyst kim re la cja z sa mym so bą, szu ka nie wła -
sne go JA i bu do wa nie wspól no ty, by ły te ma tem prze wod -
nim na szych re ko lek cji pro wa dzo nych przez za przy jaź nio -
ne go ma ria ni na – ks. Ra fa ła Za lew skie go, na co dzień pra cu -
ją ce go w Rzy mie. 

Po pięt na sto go dzin nej po dró ży po cią giem do tar li -
śmy do Zo niów ki, ma low ni czo po ło żo nej dziel ni cy Za ko pa -
ne go i od ra zu roz po czę li śmy pra cę nad so bą. Od po wie dzi
na py ta nia „Ja ki je stem?” lub „Na co cze kam?” by ły ma łą
wpraw ką do te go, co dzia ło się przez resz tę ty go dnia. Na -
stęp nie po zna li śmy za sa dy funk cjo no wa nia do mu oraz omó -
wi li śmy kwe stie or ga ni za cyj ne. Po tem do bra li śmy się w pa -
ry i na pa pie rze od ry so wa li śmy na sze po sta ci w ska li 1: 1.
Po wie si li śmy je na ścia nach w sa li, po czym kre atyw nie pod -
ra so wa li śmy swo je po do bi zny. Nikt nie miał wąt pli wo ści,
do ko go na le ży da ne ma lo wi dło. Pod czas po by tu w gó rach
mie li śmy też oka zję po sze rzyć na sze ho ry zon ty ku li nar ne
po zna jąc gó ral skie przy sma ki, czy li kwa śni cę i ba ra ni nę. 
Ko lej nym bar dzo waż nym ele men tem re ko lek cji by ło wła -
sno ręcz ne zro bie nie (już pierw sze go dnia) te czek, w któ -
rych co dzien nie gro ma dzi li śmy owo ce na szych spo tkań
– spi sy wa li śmy swo je prze my śle nia. Każ dy też miał moż li -
wość na pi sa nia li stu do Pa na Bo ga oraz od po wie dzi na py ta -
nia za da wa ne w trak cie ka te chez oraz me dy ta cji nad Sło -
wem Bo żym pod czas tzw. Na mio tu Spo tka nia. Nie za bra kło
tak że emo cji, bar dzo głę bo kich re flek sji i swo iste go ka thar -
sis do świad czo ne go w trak cie Na bo żeń stwa Po kut ne go. 

Re ko lek cje te by ły rów nież cza sem czer pa nia z bo -
gactw Ko ścio ła. Otóż bra li śmy udział w mo dli twie wsta -
wien ni czej do Du cha Świę te go. Wie lu z nas uczest ni czy ło
w niej po raz pierw szy. Czu li śmy Je go szcze gól ną obec ność.
Uczest ni czy li śmy tak że we Mszy świę tej w ca ło ści od pra -
wio nej w ję zy ku ła ciń skim z tra dy cyj ny mi pie śnia mi oraz
cho ra łem gre go riań skim. Rów nież co dzien nie od ma wia li -
śmy jutrz nię i nie szpo ry. Uda li śmy się też na cmen tarz, by
od śpie wać nie szpo ry w in ten cji zmar łych. 
Waż nym ele men tem for ma cji by ły fil my ko re spon du ją ce
z te ma ty ką wy jaz du – „Most”, sym bo li zu ją cy mi łość Bo ga
Oj ca do Sy na i lu dzi, „De ka log 1” Kie ślow skie go, „Ame ri can
Be au ty” oraz „Tre ner”, uka zu ją cy isto tę by cia we wspól no -
cie i jej two rze nia. Ten ostat ni film szcze gól nie przy po do bał
się mę skie mu gro nu, za fa scy no wa ne mu przy mio ta mi ty tu -
ło we go bo ha te ra – je go po dej ściem do ży cia ro dzin ne go,
pra cy, dru ży ny ko szy kar skiej, do dru gie go czło wie ka. 

Har tu jąc du cha, nie moż na za po mnieć o cie le.
Pierw sza wy ciecz ka w gó ry, zdo by cie Gę siej Szyi, by ła za -
pra wą do ko lej nej, już wca le nie dla ama to rów. Z Kuź nic we -
szli śmy na Mu ro wa niec, da lej na Ka spro wy Wierch. Tam
na peł ni li śmy brzu chy i po gra ni zmie rza li śmy ku Czer wo -
nym Wier chom. Naj wy tr wal si po ku si li się o zdo by cie 2005-

me tro wej Ko py Kon drac kiej. Pięk no gór, ich ma je stat i po -
tę ga za wsze uzmy sła wia ją mi wiel kość Bo ga, a wie ją cy wiatr
przy po mi na o ulot no ści ży cia. 

Wol ny czas spę dza li śmy ak tyw nie – śpie wa li śmy,
roz wią zy wa li śmy za gad ki lo gicz ne, du żo roz ma wia li śmy. Je -
den z lek to rów uczył mnie sa mo obro ny. 

Je den z wie czo rów spę dzi li śmy na Kru pów kach.
Do sta li śmy za da nie – „Do bierz cie się w gru py i zbu duj cie
mo sty”. Oczy wi ście lu xcor di so wa kre atyw ność nie za wio dła
i wcho dzi li śmy w bar dzo róż no ra ki spo sób w in te rak cje z in -
ny mi ludź mi. 

Z pew no ścią mo gę po wie dzieć w imie niu wszyst -
kich uczest ni ków, że był to czas nie zwy kły, bar dzo ubo ga -
ca ją cy, nie wąt pli wie zmie nia ją cy po gląd na wie le spraw.
Dzię ki tym re ko lek cjom z za pa łem, od wa gą i spo ko jem
wcho dzę w swój ostat ni, ma tu ral ny rok szkol ny, bo wiem,
że nie je stem sa ma w ru ty nie dnia co dzien ne go. Są prze cież
ze mną ci, z któ ry mi łą czy mnie most – ro dzi na, wspól no ta,
każ da oso ba, któ rą spo ty kam na co dzień. I wiem, że obok
jest Bóg. 

Mar le na Dud kow ska
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Ni niej szy ar ty kuł otwie ra no wy cykl roz wa żań o tre ściach
za war tych w trze ciej czę ści Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie -
go pt. „ŻY CIE W CHRY STU SIE”. Część ta uka zu je cel osta -
tecz ny czło wie ka stwo rzo ne go na ob raz Bo ży (ja kim jest do -
bro obie ca ne przez Bo ga) oraz dro gi wio dą ce do te go ce lu.
Dro gi te to: pra we i wol ne dzia ła nie czło wie ka z po mo cą pra -
wa i ła ski Bo żej, dzia ła nie, któ re wy peł nia po dwój ne przy ka -
za nie mi ło ści wy ra żo ne w De ka lo gu, Ka za niu na Gó rze, na -
ucza niu apo stol skim. W tej czę ści cy klu za war te są tre ści
od no szą ce się do god no ści oso by ludz kiej po wo ła nej do ży -
cia w Du chu Świę tym (dział pierw szy, roz dział pierw szy).

CZŁO WIEK OB RA ZEM BO GA

Oso ba ludz ka stwo rzo na na ob raz i po do bień stwo Bo że jest
po wo ła na do ży cia w Du chu Świę tym. Ob da rzo na nie śmier -
tel ną du szą, ro zu mem i wol ną wo lą jest zwró co na do Bo ga
i prze zna czo na do szczę ścia wiecz ne go. Szczę ście to czło -
wiek osią ga dzię ki ła sce Chry stu sa, któ ra uzdal nia go
do uczest nic twa w ży ciu Bo żym. Ła ska Chry stu sa dzia ła
w każ dym czło wie ku, któ ry kie ru je się pra wym su mie niem,
szu ka praw dy i do bra, ko cha je i uni ka zła.

NA SZE PO WO ŁA NIE DO SZCZĘ ŚCIA

Szczę ście, do ja kie go Bóg po wo łu je czło wie ka, od sła nia
Chry stus w Bło go sła wień stwach (Mt 5, 3-12). „Bło go sła wie -
ni czy ste go ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą”. Ta kie
szczę ście prze kra cza zro zu mie nie i si ły – tyl ko ludz kie. Dla -
te go na zy wa się je nad przy ro dzo nym. Obie ca ne szczę ście
sta wia nas wo bec de cy du ją cych wy bo rów mo ral nych. Uczy
nas, że praw dzi we szczę ście nie po le ga na bo gac twie czy do -
bro by cie, na ludz kiej sła wie czy wła dzy, ani na żad nym ludz -
kim dzie le, ale znaj du je się w Bo gu, któ ry jest źró dłem
wszel kie go do bra i wszel kiej mi ło ści.

WOL NOŚĆ CZŁO WIE KA

Wol ność jest da rem Bo ga; jest wy bo rem dzia ła nia lub za nie -
cha nia, a więc po dej mo wa nia prze my śla nych de cy zji. Wol -
ność cha rak te ry zu je czy ny wła ści we czło wie ko wi. Im wię cej
czło wiek czy ni do bra, tym bar dziej sta je się wol nym. Wol -
ność osią ga swo ją do sko na łość, gdy jest ukie run ko wa na
na Bo ga. Wol ność za kła da moż li wość wy bo ru mię dzy do -
brem a złem. Wy bór zła jest nad uży ciem wol no ści i pro wa -
dzi do nie wo li grze chu.

Wol ność czy ni czło wie ka od po wie dzial nym za swo -
je czy ny w ta kiej mie rze, w ja kiej są one do bro wol ne. Po czy -
tal ność i od po wie dzial ność za ja kieś dzia ła nie mo gą zo stać
zmniej szo ne, a na wet znie sio ne na sku tek nie wie dzy, nie -
uwa gi, przy mu su, stra chu, przy zwy cza jeń, nie opa no wa nych
uczuć oraz in nych przy czyn psy chicz nych lub spo łecz nych.

Pra wo do ko rzy sta nia z wol no ści jest nie od łącz nym
wy mo giem god no ści oso by ludz kiej. Win no być ono za wsze
re spek to wa ne, zwłasz cza w dzie dzi nie mo ral no ści i re li gii,
a tak że uzna wa ne przez wła dze świec kie oraz chro nio ne

w gra ni cach do bra wspól ne go i słusz ne go po rząd ku pu blicz -
ne go. Wol ność nie da je nam jed nak pra wa do czy nie nia
i mó wie nia wszyst kie go.

MO RAL NOŚĆ CZY NÓW LUDZ KICH

Czy ny ludz kie wy bra ne w spo sób wol ny na pod sta wie są du
su mie nia, mo gą być kwa li fi ko wa ne mo ral nie. Są do bre al bo
złe. Mo ral ność czy nów ludz kich za le ży od: wy bra ne go
przed mio tu, za mie rzo ne go ce lu, czy li od in ten cji oraz oko -
licz no ści dzia ła nia. Przed miot, in ten cja i oko licz no ści sta no -
wią „źró dła”, czy li ele men ty skła do we mo ral no ści czy nów
ludz kich. Wy bra nym przed mio tem jest do bro, do któ re go
wo la dą ży w spo sób wol ny. Mo że być ono praw dzi we lub po -
zor ne. In ten cja jest istot nym ele men tem w war to ścio wa niu
mo ral nym dzia ła nia. In ten cja jest zwró ce niem się wo li
do ce lu; do ty czy ona kre su dzia ła nia. Jest ukie run ko wa na
na do bro prze wi dy wa ne z po dej mo wa ne go dzia ła nia. Do bra
in ten cja nie czy ni ani do brym, ani słusz nym spo so bu dzia ła -
nia. Cel nie uświę ca środ ków. Oko licz no ści przy czy nia ją się
do po więk sze nia lub zmniej sze nia do bra lub zła mo ral ne go
czy nów ludz kich. Nie mo gą one sa me w so bie zmie nić ja ko -
ści mo ral nej sa mych czy nów; nie mo gą uczy nić ani do brym,
ani słusz nym te go dzia ła nia, któ re jest w so bie złe. Czyn mo -
ral nie do bry za kła da jed no cze śnie do bro przed mio tu, ce lu
i oko licz no ści. Wy bra ny przed miot już sam w so bie mo że
uczy nić złym ca łość dzia ła nia, na wet gdy in ten cja jest do bra.
Nie do pusz czal ne jest czy nie nie zła, by wy ni ka ło z nie go do -
bro.

MO RAL NOŚĆ UCZUĆ

Oso ba ludz ka dą ży do szczę ścia przez swo je świa do me czy -
ny. Uczu cia bądź do zna nia, ja kich do świad cza, mo gą ją
do te go uzdal niać oraz się do te go przy czy niać. Uczu cia lub
do zna nia ozna cza ją emo cje lub po ru sze nia wraż li wo ści, któ -
re skła nia ją do dzia ła nia lub za nie cha nia dzia łań, zgod nie
z tym, co jest od czu wa ne lub wy obra ża ne ja ko do bre lub złe.
Za sad ni czy mi uczu cia mi są: mi łość i nie na wiść, pra gnie nie
i oba wa, ra dość, smu tek, gniew. Naj bar dziej pod sta wo wym
uczu ciem jest mi łość. Mi łość wy wo łu je pra gnie nie do bra
i na dzie ję na je go uzy ska nie. Uczu cia sa me w so bie nie są
do bre ani złe. Są mo ral nie do bre, gdy przy czy nia ją się
do do bre go dzia ła nia; w prze ciw nym ra zie są mo ral nie złe.
Mo gą być prze kształ co ne w cno ty lub znie kształ co ne w wa -
dy.

SU MIE NIE MO RAL NE

Su mie nie mo ral ne jest są dem ro zu mu, przez któ ry oso ba
ludz ka roz po zna je ja kość mo ral ną kon kret ne go czy nu, któ -
ry za mie rza wy ko nać, któ re go wła śnie do ko nu je lub któ re -
go do ko na ła. Przez sąd swe go su mie nia czło wiek po strze ga
i roz po zna je na ka zy pra wa Bo że go. Czło wiek ma pra wo
dzia łać zgod nie z su mie niem i wol no ścią, by oso bi ście po -
dej mo wać de cy zje mo ral ne. „Nie po wi nien więc być przy -
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mu sza ny do dzia ła nia wbrew su mie niu, ale nie po wi nien też
spo ty kać się z prze szko da mi, gdy dzia ła zgod nie ze swo im
su mie niem, zwłasz cza w spra wach re li gij nych” (So bór Wa -
ty kań ski II). Su mie nie mo ral ne pra we i praw dzi we, for mu je
się przez wy cho wa nie, przyj mo wa nie sło wa Bo że go i na -
ucza nie Ko ścio ła. Czło wiek po wi nien być za wsze po słusz ny
pew ne mu są do wi swe go su mie nia, ale tak że mo że wy da wać
są dy błęd ne, z przy czyn nie za wsze po zba wio nych oso bi stej
od po wie dzial no ści. Nie mo że być jed nak przy pi sy wa ne oso -
bie zło po peł nio ne z po wo du nie umyśl nej igno ran cji. Ko -
niecz na jest więc pra ca nad sko ry go wa niem błę dów su mie -
nia.

CNO TY

Cno ta jest ha bi tu al ną i trwa łą dys po zy cją do czy nie nia do -
bra. Po zwa la ona oso bie nie tyl ko speł niać do bre czy ny, ale
tak że da wać z sie bie to, co naj lep sze. Cno ty dzie lą się
na cno ty ludz kie i cno ty teo lo gal ne.

Cno ty ludz kie są trwa ły mi po sta wa mi, sta ły mi dys -
po zy cja mi, ha bi tu al ny mi za le ta mi umy słu i wo li, któ re re gu -
lu ją na sze czy ny, po rząd ku ją na sze uczu cia i kie ru ją na szym
po stę po wa niem zgod nie z ro zu mem i wia rą. Czte ry cno ty
od gry wa ją pod sta wo wą ro lę i dla te go na zy wa się je cno ta mi
„kar dy nal ny mi”; wszyst kie in ne gru pu ją się wo kół nich. Są
ni mi: roz trop ność, spra wie dli wość, mę stwo i umiar ko wa nie.

* Roz trop ność jest cno tą, któ ra uzdal nia ro zum
do ro ze zna wa nia w każ dej oko licz no ści na sze go praw dzi we -
go do bra i przy czy nia się do wy bo ru wła ści wych środ ków
do je go peł nie nia. Kie ru je ona in ny mi cno ta mi, wska zu jąc
im za sa dę i mia rę.

* Spra wie dli wość jest cno tą mo ral ną, któ ra po le ga
na sta łej i trwa łej wo li od da wa nia Bo gu i bliź nie mu te go, co
im się na le ży. Spra wie dli wość w sto sun ku do Bo ga na zy wa
się „cno tą re li gij no ści”. W sto sun ku do lu dzi uzdal nia ona
do po sza no wa nia praw każ dej oso by i do wpro wa dza nia
w sto sun kach ludz kich har mo nii, któ ra sprzy ja bez stron no -
ści wzglę dem osób i do bra wspól ne go.

* Mę stwo jest cno tą mo ral ną, któ ra da je wy trwa łość
w trud no ściach i sta łość w kon ty nu acji do bra. Umac nia po -
sta no wie nie opie ra nia się po ku som i prze zwy cię ża nia prze -
szkód w ży ciu mo ral nym. Cno ta mę stwa uzdal nia do prze -
zwy cię ża nia stra chu, a na wet do ofia ry z ży cia w obro nie
słusz nej spra wy.

* Umiar ko wa nie jest cno tą mo ral ną, któ ra po zwa la
opa no wać dą że nia do przy jem no ści i za pew nia rów no wa gę
w uży wa niu dóbr stwo rzo nych. Umac nia pa no wa nie wo li
nad po pę da mi i utrzy mu je pra gnie nia w gra ni cach go dzi wo -
ści.

Cno ty ludz kie są za ko rze nio ne w cno tach teo lo gal -
nych, któ re przy spo sa bia ją wła dze czło wie ka do uczest nic -
twa w na tu rze Bo żej (por. 2 P 1, 4). Cno ty teo lo gal ne bo -
wiem od no szą się bez po śred nio do Bo ga. Uzdal nia ją one
chrze ści jan do ży cia w ob co wa niu z Trój cą Świę tą. Ich po -
cząt kiem, mo ty wem i przed mio tem jest Bóg Trój je dy ny.
Cno ta mi teo lo gal ny mi są: wia ra, na dzie ja i mi łość.

* Wia ra jest cno tą teo lo gal ną, dzię ki któ rej wie rzy -
my w Bo ga i w to wszyst ko, co On nam ob ja wił, a co Ko ściół

po da je nam do wie rze nia, po nie waż Bóg jest sa mą praw dą.
Przez wia rę czło wiek w spo sób wol ny cał ko wi cie po wie rza
się Bo gu.

* Na dzie ja jest cno tą teo lo gal ną, dzię ki któ rej pra -
gnie my ja ko na sze go szczę ścia Kró le stwa nie bie skie go i ży -
cia wiecz ne go, po kła da jąc uf ność w obiet ni cach Chry stu sa
i na po mo cy ła ski Du cha Świę te go. Cno ta na dziei chro ni
przed zwąt pie niem, pod trzy mu je w każ dym opusz cze niu.

* Mi łość jest cno tą teo lo gal ną, dzię ki któ rej mi łu je -
my Bo ga na de wszyst ko dla Nie go sa me go, a na szych bliź -
nich jak sie bie sa mych ze wzglę du na mi łość Bo ga. Je zus
uczy nił z niej przy ka za nie no we: „To jest mo je przy ka za nie,
aby ście się wza jem nie mi ło wa li, tak jak Ja was umi ło wa łem”
(J 15, 12). Mi łość prze wyż sza wszyst kie cno ty; jest pierw szą
z cnót teo lo gal nych. „Tak więc trwa ją wia ra na dzie ja i mi -
łość – te trzy: z nich zaś naj więk sza jest mi łość” (1 Kor 13, 13).
Opis mi ło ści prze ka zał nam św. Pa weł w li ście do Ko ryn tian
(1Kor 13, 4-7). Owo ca mi mi ło ści są ra dość, po kój i mi ło sier -
dzie. Mi łość wy ma ga do bro ci i upo mnie nia bra ter skie go;
jest życz li wo ścią; ro dzi wza jem ność; po zo sta je bez in te re -
sow na i hoj na. Mi łość jest przy jaź nią i ko mu nią.

Ży cie mo ral ne chrze ści jan jest pod trzy my wa ne
przez da ry Du cha Świę te go. Są one trwa ły mi dys po zy cja mi,
któ re czy nią czło wie ka ule głym, by szedł za na tchnie nia mi
Bo ży mi. Jest ich sie dem: mą drość, ro zum, ra da, mę stwo,
umie jęt ność, po boż ność i bo jaźń Bo ża.

Owo ca mi Du cha Świę te go są do sko na ło ści, któ re
kształ tu je w nas Duch Świę ty ja ko pier wo ci ny wiecz nej
chwa ły. Tra dy cja Ko ścio ła wy mie nia ich dwa na ście: „mi -
łość, ra dość, po kój, cier pli wość, uprzej mość, do broć, wspa -
nia ło myśl ność, ła ska wość, wier ność, skrom ność, wstrze -
mięź li wość, czy stość” (Ga 5, 22-23).

GRZECH

Gdy Ewan ge lia mó wi o grze chu, to za wsze w sko ja rze niu
z mi ło sier dziem. Tak jest, gdy Anioł zwia stu je Jó ze fo wi:
„Nadasz mu imię Je zus, On bo wiem zba wi swój lud od je go
grze chów” (Mt 1, 21). To sa mo moż na po wie dzieć o Eu cha -
ry stii, sa kra men cie Od ku pie nia: „To jest mo ja Krew Przy mie -
rza, któ ra za wie lu bę dzie wy la na na od pusz cze nie grze chów”
(Mt 26, 28).

Grzech jest wy kro cze niem prze ciw ro zu mo wi,
praw dzie, pra we mu su mie niu; jest bra kiem praw dzi wej mi -
ło ści wzglę dem Bo ga i bliź nie go z po wo du nie wła ści we go
przy wią za nia do pew nych dóbr. Ra ni on na tu rę czło wie ka
i go dzi w ludz ką so li dar ność. Zo stał okre ślo ny ja ko „sło wo,
czyn lub pra gnie nie prze ciw ne pra wu wiecz ne mu” (św. Au gu -
styn). Grze chy moż na roz róż niać w za leż no ści od ich przed -
mio tu, cnót i przy ka zań, któ rym się prze ciw sta wia ją. Mo gą
do ty czyć bez po śred nio Bo ga, bliź nie go czy sie bie sa me go.
Moż na je po nad to po dzie lić na grze chy du cho we i cie le sne
lub grze chy po peł nio ne my ślą, mo wą, uczyn kiem i za nie -
dba niem. Istot ne jest roz róż nie nie mię dzy grze chem śmier -
tel nym a grze chem po wsze dnim.

Grze chem śmier tel nym jest ten czyn, któ ry jed no -
cze śnie do ty czy ma te rii po waż nej i zo stał po peł nio ny z peł -
ną świa do mo ścią i za cał ko wi tą zgo dą czło wie ka. Ta ki
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grzech po cią ga za so bą utra tę mi ło ści i po zba wie nie ła ski
uświę ca ją cej, po wo du je wiecz ną śmierć w pie kle, je śli
za nie go nie ża łu je my. W spo sób zwy czaj ny zo sta je on nam
od pusz czo ny przez sa kra ment chrztu lub sa kra ment po ku -
ty i po jed na nia*. Cięż kość grze chu okre śla dzie sięć przy ka -
zań*. 

Grzech po wsze dni, któ ry istot nie róż ni się od grze -
chu śmier tel ne go, jest po peł nia ny wte dy, gdy do ty czy ma te -
rii lek kiej lub do ty czy ma te rii cięż kiej, lecz bez peł ne go po -
zna nia al bo cał ko wi tej zgo dy. Ta ki grzech nie zry wa na sze -
go przy mie rza z Bo giem, ale osła bia mi łość, wy ra ża nie upo -
rząd ko wa ne przy wią za nie do dóbr stwo rzo nych, utrud nia
po stęp du szy w zdo by wa niu cnót i w prak ty ko wa niu do bra
mo ral ne go; za słu gu je na ka ry do cze sne.

Grzech po wo du je skłon ność do dal szych grze -
chów; ro dzi wa dę wsku tek po wta rza nia się tych sa mych
grze chów. Wa dy moż na po rząd ko wać we dług cnót, któ rym
się one prze ciw sta wia ją lub też zgru po wać wo kół grze chów
głów nych. Grze chy głów ne to: py cha, chci wość, za zdrość,
gniew, nie czy stość, ła kom stwo, le ni stwo lub znu że nie du -
cho we.

Grzech jest czy nem oso bi stym. Jed nak po no si my
rów nież od po wie dzial ność za grze chy po peł nio ne przez in -
nych, gdy współ dzia ła my – uczest ni cząc w nich bez po śred -
nio i do bro wol nie; na ka zu jąc je, za le ca jąc, po chwa la jąc lub
apro bu jąc; nie wy ja wia jąc ich lub nie prze szka dza jąc im, kie -
dy do te go je ste śmy zo bo wią za ni; chro niąc tych, któ rzy po -
peł nia ją zło.

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

W na stęp nym nu me rze „Gło su Bra ta” kon ty nu owa ne bę dą
te ma ty zwią za ne z po wo ła niem czło wie ka do ży cia w Du chu
Świę tym, w szcze gól no ści: ży cie we wspól no cie ludz kiej,
pra wo mo ral ne, ła ska i uspra wie dli wie nie oraz na ka zy Ko -
ścio ła, ja ki mi są przy ka za nia ko ściel ne.

PRZYPIS REDAKCYJNY

Dla lepszego zrozumienia określeń związanych z grzechem
rozwijamy poniżej niektóre z nich.

*„zwy czaj ny spo sób od pusz cza nia grze chu” 

W spo sób zwy czaj ny  grzech zo sta je nam od pusz czo ny
przez sa kra ment chrztu lub sa kra ment po ku ty i po jed na nia.
Sło wo „zwy czaj ny” to ter min tech nicz ny uży ty tu taj ja ko
prze ci wień stwo do „nad zwy czaj ny”. Grzech mo że zo stać od -
pusz czo ny w nad zwy czaj ny spo sób, tj. po za sa kra men tem
chrztu czy po ku ty, w przy pad ku ża lu do sko na łe go, gdy nie
ma my moż li wo ści sko rzy sta nia z sa kra men tu. Po nad to
warto nadmienić, że ist nie je też nad zwy czaj na for ma spra -
wo wa nia sa kra men tu po ku ty – ze spo wie dzią ogól ną i zbio -
ro wym roz grze sze niem – za strze żo na jed nak do ści śle okre -
ślo nych przy pad ków: 1. za gro że nie ży cia, 2. tzw. po waż na
przy czy na, tj. brak moż li wo ści wy spo wia da nia du żej licz by
osób przez dłu gi okres cza su. Za ist nie nie te go dru gie go wa -
run ku mu si za twier dzić kon fe ren cja epi sko pa tu na da nym
ob sza rze. Dotyczy to przede wszyst kim te re nów mi syj nych.
Po ta kim roz grze sze niu czło wiek i tak ma obo wią zek
przy naj bliż szej oka zji wy znać te od pusz czo ne grze chy
na spo wie dzi in dy wi du al nej, pod sank cją re in cy den cji, czy li
po now ne go pod pad nię cia w grzech. Są to jed nak przy pad ki
wy jąt ko we, w praw ny spo sób okre śla ne wła śnie ja ko „nad -
zwy czaj ne”.

*„Cięż kość grze chu okre śla dzie sięć przy ka zań”

Grzech prze ciw ko któ re mu kol wiek z dzie się ciu przy ka zań
mo że być grze chem śmier tel nym. Przy ka za nia Bo że wy zna -
cza ją pe wien ob szar za gad nień mo ral nych, któ re czło wiek
po wi nien uwzględ niać przy swo ich wy bo rach. De fi niu ją one
więc tzw. ma te rię po waż ną. Je śli przy po peł nie niu da ne go
grze chu w zakresie materii poważnej ma my do dat ko wo peł -
ną wol ność wo li i świa do mość umy słu, to grzech ma cha -
rak ter śmier tel ny. W rze czo nym zda niu cho dzi o pod kre śle -
nie, że nie ma po dzia łu na przy ka za nia dot. tylko grze chów
śmier tel nych lub tylko po wsze dnich – np. śmier tel nym
grze chem mo że być już sa ma myśl, pod pa da ją ca pod przy -
ka za nie IX czy X. Oczy wi ście nie za wsze grzech prze ciw
np. V przy ka za niu bę dzie śmier tel ny (za bój stwo, dłu go trwa -
ła ży wio na nie na wiść – mo gą być śmier tel ny mi; przy pa dek
agre sji słow nej – mo że być grze chem lek kim), jed nak waż -
ne, aby pa mię tać, że grzech prze ciw ko któ re mu kol wiek
z dziesięciu przy ka zań mo że być śmier tel ny.

ks. Krzysz tof Grzem ski

. . . 
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W WOL NYM MIE ŚCIE GDAŃ SKU 1919 – 1945 

8 czerw ca 1919 r. uchwa łą Trak ta tu Wer sal skie go zo sta ło
utwo rzo ne Wol ne Mia sto Gdańsk. We szła ona w ży cie
w 1920 r. Ob szar Wol ne go Mia sta Gdań ska wy no sił wów -
czas 1926 km kw., za miesz ki wa ło go 356 tys. lud no ści. Wy -
ko ny wa niem po sta no wień trak ta tu i roz strzy ga niem ewen -
tu al nych spo rów pol sko -gdań skich zaj mo wał się wy so ki ko -
mi sarz Li gi Na ro dów w Gdań sku. Naj waż niej szy mi or ga na -
mi władz Wol ne go Mia sta sta ły się Sejm i Se nat.

Na ob sza rze Wol ne go Mia sta Gdań ska zna la zło
się 18 pa ra fii na le żą cych do die ce zji cheł miń skiej i 17 pa ra -
fii na le żą cych do die ce zji war miń skiej, rzą dzo nej przez bi -
sku pa nie miec kie go. Po la cy pra gnę li zwią za nia z die ce zją
cheł miń ską. Po szcze gól ne gru py ka to li ków, szcze gól nie
księ ży zgła sza ły Sto li cy Apo stol skiej ży cze nia od no śnie
przy łą cze nia ob sza ru Wol ne go Mia sta, do któ rejś z die ce zji.
Wo bec ta kiej sy tu acji Sto li ca Apo stol ska usta no wi ła 24
kwiet nia 1922 ro ku Ad mi ni stra cję Apo stol ską, obej mu ją cą
te ren Wol ne go Mia sta Gdań ska, mia nu jąc rów no cze śnie ks.
bi sku pa Edwar da O' Ro ur ke Ad mi ni stra to rem Apo stol skim.

Dnia 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. Or dy na riu szem tej die ce zji zo stał jej do tych cza so wy
Ad mi ni stra tor Apo stol ski. Ko ścio łem ka te dral nym zo stał
usta no wio ny po cy ster ski ko ściół pa ra fial ny w Oli wie. 

Lud ność die ce zji w 1925 ro ku li czy ła 384 tys.;
w tym ewan ge li ków by ło 223 000, Ży dów 9 200, men no ni -
tów 5 600, bap ty stów 1 100. Ka to li ków zaś by ło 140 000. 

Opie ką dusz pa ster ską ka to li ków zaj mo wa ło się 55
księ ży w 36 pa ra fiach. Ks. bp O' Ro ur ke zor ga ni zo wał ży cie
die ce zjal ne i in ten syw nie je roz wi jał. Za an ga żo wał się m.in.
w dzia łal ność dusz pa ster ską, wy cho waw czą i cha ry ta tyw ną
księ ży pal lo ty nów. W tej dzia łal no ści bar dzo mu by ły po -
moc ne sio stry Do bre go Pa ste rza, ur szu lan ki, kar me li tan ki
i pol skie do mi ni kan ki. Dzia ła ły już wcze śniej sio stry bo ro -
me usz ki i elż bie tan ki. Ks. bp in spi ro wał roz wój Ca ri ta su

oraz ka to lic kich or ga ni za cji i bractw, zor ga ni zo wał też
pierw szy Sy nod Die ce zjal ny w dzie sią tą rocz ni cę po wsta nia
die ce zji. 

W kwiet niu 1935 ro ku zo sta ła po wo ła na przez ks.
bp. Ko mi sja Głów na i Przy go to waw cza Sy no du. 12 czerw -
ca 1935 ro ku wy dał de kret zwo ła nia Sy no du i po wo ła nia
ośmiu Ko mi sji Przy go to waw czych. Sy nod roz po czął się 10
grud nia 1935 ro ku i trwał trzy dni. Po sta no wie nia Pierw sze -
go Sy no du Gdań skie go mia ły się przy czy nić do po głę bie nia
ży cia re li gij ne go die ce zji, do od no wy wia ry, do ochro ny
przed an ty re li gij ny mi po glą da mi i dzia ła nia mi oraz do ści -
ślej szej współ pra cy du cho wień stwa z wier ny mi świec ki mi.
Nie uda ło się jed nak uchwał sy no du wpro wa dzić w ży cie.
Prze szko dził te mu wy buch dru giej woj ny świa to wej w 1939
ro ku. 

W la tach 1922 – 1933 współ pra ca ko ścio ła z Se na -
tem ukła da ła się po myśl nie i ko rzyst nie dla ka to li ków.
Po ro ku 1933, gdy do wła dzy w se na cie do szli so cja li ści,
prze pro wa dzo no (po dob nie jak w Niem czech) atak na Ko -
ściół, z któ rym wal czo no ta ki mi me to da mi jak: ter ror, prze -
moc fi zycz na, ma so wa oszczer cza pro pa gan da, sys tem nie -
ustan ne go szpie go wa nia księ ży czy aresz to wa nie prze ciw ni -
ków świa to po glą do wych. Rok po ro ku wpro wa dza no no we
za rzą dze nia ogra ni cza ją ce dzia łal ność Ko ścio ła, szcze gól nie
do ty czą ce na uki re li gii w szko łach, dzia łal no ści sto wa rzy -
szeń i bractw (zwłasz cza mło dzie żo wych) oraz dzia łal no ści
cha ry ta tyw nej i wy daw ni czej. At mos fe ra wro go ści wo bec
Ko ścio ła do tknę ła rów nież oso bi ście ks. bpa Edwar da O'
Ro ur ke. Usta no wił on na te re nie Wol ne go Mia sta Gdań ska
dwie pol skie pa ra fie per so nal ne: we Wrzesz czu św. Sta ni sła -
wa Bi sku pa i w Gdań sku ko ściół Chry stu sa Kró la, na co
wła dze na ro do wo -so cja li stycz ne za re ago wa ły szy ka na mi
utrud nia ją cy mi bi sku po wi pro wa dze nie dzia łal no ści Pa ste -
rza Ko ścio ła gdań skie go. 

W tej sy tu acji bp Edward O' Ro ur ke skie ro wał
proś bę do pa pie ża o zwol nie nie go z obo wiąz ków bi sku pa
or dy na riu sza die ce zji gdań skiej, co na stą pi ło 13 czerw -

ca 1938 ro ku. Po przy ję ciu re zy gna cji przez pa -
pie ża, bp O' Ro ur ke po cząt ko wo za miesz kał
w Po zna niu a po tem w Rzy mie, gdzie zmarł 27
czerw ca 1943 ro ku. Je go człon ki spo czę ły
na cmen ta rzu Cam po Ve ro na w Rzy mie,
a w 1972 ro ku zo sta ły prze wie zio ne do Gdań ska
i zło żo ne w kryp cie bi sku pów w ka te drze Oliw -
skiej. Dru gim gdań skim bi sku pem zo stał ks. Ka -
rol Ma ria Splett (1938 – 1945). 

W okre sie mię dzy wo jen nym zo sta ły zbu -
do wa ne ko ścio ły: Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po -
mo cy w Brę to wie (1921), św. An to nie go
w Brzeź nie (1922), św. Pio tra i Paw ła w Je lit ko -
wie (1925), Mat ki Bo żej Bo le snej (1926 – 28),
św. Krzy ża we Wrzesz czu (1931), św. An ny
w Let nie wie (1932) oraz trzy ko ścio ły dla ka to li -
ków Po la ków: św. Sta ni sła wa (1925), Chry stu sa
Kró la (1931) i ka pli ca Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej w No wym Por cie (1932). 

Kościół pw. Chrystusa Króla w Gdańsku
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W 1939 r. mia sto Gdańsk po sia da ło 33 ko ścio ły,
w tym 18 ka to lic kich. Z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to wej
dzia łal ność ko ścio ła w Gdań sku zo sta ła jesz cze bar dziej
utrud nio na i ogra ni czo na tyl ko do wy ko ny wa nia czyn no ści
li tur gicz nych. Nie na wiść to ta li ta ry zmu hi tle row skie go do -
tknę ła szcze gól nie bo le śnie Po la ków. Wiel ka licz ba Po la -
ków z Gdań ska i Po mo rza prze ży ła kosz mar ne, dra ma tycz -
ne la ta, a wie lu z nich do zna ło śmier ci mę czeń skiej. Już
w pierw szych chwi lach, po ostrza le We ster plat te z dział
„Schle zwig -Hol ste ina”, zo sta li aresz to wa ni pol scy księ ża
w die ce zji gdań skiej: ks. Bro ni sław Ko mo row ski – pro -
boszcz pa ra fii św. Sta ni sła wa we Wrzesz czu, ks. Fran ci szek
Ro ga czew ski pro boszcz pa ra fii przy ko ście le Chry stu sa
Kró la w Gdań sku, ks. Al fons Mu za lew ski, wi ka riusz te go
ko ścio ła, ks. Wła dy sław Szy mań ski, ka te che ta przy Pol skiej
Szko le Han dlo wej i ks. Ma rian Gó rec ki z No we go Por tu.
Wszy scy oni zo sta li tor tu ro wa ni a na stęp nie wy wie zie ni
do obo zu kon cen tra cyj ne go w Sztu to wie i tam w Wiel ki Pią -
tek 1940 ro ku roz strze la ni (z wy jąt kiem ks. Mu za lew skie -
go). Po dob ny los po dzie li ło kil ku księ ży nie miec kich: ks.
Ber nard von Wiec ki – pro boszcz z Żu ław – zo stał roz strze -
la ny ra zem z ka pła na mi pol ski mi w Sztu to wie, ks. Ro bert
Wohl fe il z Kło da wy – zo stał za mę czo ny w obo zie w Ora -
nien bur gu, ks. Ernst Kar baum – pro boszcz pa ra fii w Niedź -
wie dziów ce – aresz to wa ny za od pra wia nie Mszy św. dla Po -
la ków i za mę czo ny w Sztu to wie, ks. Jan Ael ter mann – pro -

boszcz w Mie rze szy nie i Przy wi dzu – roz strze la ny i ks. Wal -
ter Ho eft – Gdańsz cza nin ka szub skie go po cho dze nia, wi ka -
riusz przy pol skiej pa ra fii Chry stu sa Kró la – roz strze la ny. 

Już po pierw szych aresz to wa niach bi skup gdań ski
Splett in ter we nio wał u gau le ite ra Gdań ska Al ber ta For ste -
ra, pro te sto wał i żą dał uwol nie nia księ ży. In ter wen cja bi sku -
pa nie przy nio sła ocze ki wa ne go re zul ta tu, a wręcz prze ciw -
nie – aresz to wa no na stęp nych księ ży: ks. Je rze go Ma jew -
skie go z So po tu, za mę czo ne go w Da chau i ks. Bru no Bin -
nes be se la pro bosz cza w Brzeź nie, któ ry zo stał ścię ty za kry -
ty kę re żi mu i słu cha nie ra dio sta cji za chod nich.

W die ce zji cheł miń skiej spra wy wy glą da ły jesz cze
go rzej. Tam tej szy bi skup Woj ciech Oko niew ski opu ścił die -
ce zję we wrze śniu 1939 ro ku i uciekł za gra ni cę. W grud niu
te go ro ku Ad mi ni stra to rem Apo stol skim tej die ce zji zo stał
bi skup Splett, peł niąc tę funk cję rów no cze śnie z funk cją bi -
sku pa gdań skie go. W die ce zji bra ko wa ło ka pła nów. Z sied -
miu set przed wo jen nych ka pła nów, Niem cy aresz to wa li 450,
a 214 za mor do wa li, w tym ca łą ka pi tu łę cheł miń ską. Na zi ści
za czę li wy wie rać pre sję na bpa Splet ta, żą da jąc usu nię cia ję -
zy ka pol skie go z ka zań, mo dlitw i śpie wów. Szef gdań skie -
go ge sta po pi sał do bpa Splet ta: „za ka zu ję uży wa nia ję zy ka
pol skie go tak że przy spo wie dzi, a w ra zie na ru sze nia za ka -
zu bę dą pod ję te kro ki po li cyj ne prze ciw wła ści wym oso -
bom”. Po otrzy ma niu te go pi sma bp Splett po pro sił bi sku pa
Win ke na w Ber li nie o in ter wen cję w mi ni ster stwie ds. ko -
ściel nych. Po wia do mił rów nież, że w roz mo wie z sze fem
gdań skie go ge sta po w mar cu 1940 ro ku od mó wił ogło sze -
nia ta kie go za ka zu. W od po wie dzi, w ma ju 1940 r. ge sta po
aresz to wa ło gru pę księ ży spo wia da ją cych po pol sku, a in -
nych wzy wa no na prze słu cha nie gro żąc, że każ de go księ -
dza, któ ry bę dzie słu chał spo wie dzi w ję zy ku pol skim osa -
dzi w Sztu to wie. Wła dze po in for mo wa ły też du cho wień stwo
obu die ce zji, że licz ne aresz to wa nia księ ży są kon se kwen cją
krnąbr nej po sta wy bpa Splet ta, któ ry sam unik nie aresz to -
wa nia, ale zo sta nie bez księ ży Po la ków. Chcąc bro nić ka pła -
nów, Bi skup do cho dzi do wnio sku, że gdy trze ba wy bie rać
po mię dzy dwie ma po sta cia mi zła, na le ży zde cy do wać się
na zło mniej sze i w ma ju 1940 ro ku wy da je pi smo po le ca ją -
ce za prze sta nia uży wa nia ję zy ka pol skie go przy spo wie dzi.
W cza sie jed nej z wi zyt dusz pa ster skich Bi skup zwra ca się
do wier nych die ce zji cheł miń skiej z proś bą: „Pro szę was,
przyj mij cie tę ofia rę, aby nie za mknię to wam zu peł nie świą -
tyń”, a księ żom zwie rza się: „Przez ca ły rok wal czy łem
z wła dza mi pań stwo wy mi i nie chcia łem pod pi sać, przy sta -
łem na pod pis do pie ro wte dy, gdy za gro żo no mi za mknię -
ciem wszyst kich księ ży Po la ków”. 

Po za koń cze niu woj ny, no we, „pol skie” wła dze
w Gdań sku aresz to wa ły ks. bpa Splet ta 9 sierp nia 1945 r.
Wy ro kiem Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku 1 lu te -
go 1946 r. ks bp zo stał ska za ny: na osiem lat wię zie nia, utra -
tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich na 5 lat oraz kon fi ska -
tę mie nia za „dzia łal ność na szko dę pań stwa pol skie go,
na szko dę du cho wień stwa pol skie go i lud no ści cy wil nej”.
Spe cjal ny wy słan nik kard. Hlon da oświad czył aresz to wa ne -
mu bi sku po wi, że zo stał zwol nio ny z urzę du Ad mi ni stra to ra
Apo stol skie go die ce zji cheł miń skiej oraz za wie szo ny w peł -
nie niu urzę du Or dy na riu sza die ce zji gdań skiej. Bp Splett
spę dził w wię zie niu we Wron kach ca łe osiem lat w strasz li -

Ksiądz Bronisław Komorowski
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wych wa run kach. Był szy ka no wa ny i szan ta żo wa ny.
Nie pod dał się jed nak, pró by zła ma nia nie po wio dły
się. Po od by ciu ka ry wię zie nia, w sierp niu 1950 r.
ube cy prze wieź li bpa Splet ta pod eskor tą do klasz to ru
w Sta rym Bor ku, skąd w grud niu te go ro ku zo stał
prze wie zio ny do klasz to ru w Du kli. 

Po „od wil ży” w Pol sce, 28 paź dzier ni -
ka 1956 r. wła dze PRL wy ra zi ły zgo dę na wy jazd bpa
Splet ta z Pol ski. Du klę ks. bp opu ścił 17 grud -
nia 1956 r. Przed wy jaz dem z Pol ski zło żył jesz cze
wi zy tę kard. Wy szyń skie mu. W swo ich wspo mnie -
niach bp Splett pi sze: „Kar dy nał Wy szyń ski przy jął
mnie bar dzo ser decz nie i za pew nił mnie, że ani ze
stro ny du cho wień stwa, ani ze stro ny lu dzi nie sły szał
nic o mo im za cho wa niu i sto sun ku do lud no ści pol -
skiej. Ta kie go sa me go ser decz ne go wspar cia do zna -
łem od bpa Cho ro mań skie go. Mia no wa ny przez Sto -
li cę Apo stol ską dla die ce zji gdań skiej bp Ed mund
No wic ki przed mo im wy jaz dem przy słał mi list...” 

Bi skup Splett osiadł w Dus sel dor fie. Brał
udział w So bo rze Wa ty kań skim II. Tam na wią zał
kon takt z bp. Ed mun dem No wic kim. Spo ty kał się
rów nież z kard. Wy szyń skim. Umarł nie ocze ki wa nie
w no cy z 4 na 5 mar ca 1964 r. w Dus sel dor fie.

Nad je go gro bem znaj du je się in skryp cja:
„Przez swo ich ko cha ny, przez nie na wiść prze śla do -

wa ny, przez nie spra wie dli wość prze sie dlo ny, aż Bo ża do -
broć da ła Mu miej sce oj czy ste”. 

Hu bert Bar tel 
Ar ty kuł opra co wa ny na podst. książ ki bp. Zyg mun ta Paw ło wi -
cza „Ko ścio ły Gdań ska i So po tu” oraz ma te ria łów z Ty go dni -
ka Po wszech ne go nr 2746 

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika

KALENDARZ PARAFIALNY NA 2011 ROK

Po raz pierw szy na sza pa ra fia wy da je kal endarz ścien ny
na rok 2011. Sprze da wa ny jest w kio sku przykościelnym,
a do chód z je go sprze da ży bę dzie prze zna czo ny na po kry cie
kosz tu wy ko na nia pierwszego wi tra żu do na szej świą ty ni.
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RZYM 2010

Pew ne go pięk ne go, nie dziel ne go po ran ka, 1 sierp nia br.
w ka pli cy przy ko ście le pw. Naj święt sze go Ser ca Je zu so we -
go w Gdań sku Wrzesz czu spo tka ło się pięć dzie się ciu chło -
pa ków, by za chwi lę roz po cząć uczest nic two we Mszy Świę -
tej. Wszy scy by li so bie ob cy, jed nak coś ich łą czy ło. By ła to
po słu ga Pa nu Bo gu przy oł ta rzu oraz wspól ny cel – piel -
grzym ka. Jak po wszech nie wia do mo, na świe cie ist nie je
wie le dróg i za krę tów, lecz i tak – „wszyst kie dro gi pro wa -
dzą do Rzy mu”. 

Wła śnie w ten spo sób roz po czę ła się II Eu ro pej ska
Piel grzym ka Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza – Rzym 2010, zor -
ga ni zo wa na przez die ce zjal ne go opie ku na LSO – ks. Pio tra
Tar ta sa. Z na szej pa ra fii udział wzię ło sied miu lek to rów,
wśród nich – ni żej pod pi sa ny. 

Wy ru szy li śmy au to ka rem na za chód i ca ły dzień
spę dzi li śmy w dro dze. Czas mi jał do syć szyb ko i pew nie
dla te go nie za uwa ży li śmy, że do je cha li śmy na noc leg w...
Niem czech.

Na za jutrz, po śnia da niu, cze kał nas ko lej ny przy -
jem ny dzień w au to ka rze. Czas mi jał do syć szyb ko i spo koj -
nie. A to za spra wą na szych dba ją cych o bez pie czeń stwo
kie row ców: pa na To ma sza i pa na Grze go rza. Pod czas dro gi
świet nie się ba wi li śmy śpie wa jąc, ale by ła tak że oka zja
do wy ci sze nia się pod czas mo dli twy. Gdy zbli ża ła się mniej
wię cej go dzi na 23: 00, do tar li śmy do pa ra fii San Gi ro la mo
a Co rvia le (św. Hie ro ni ma z Co rvia le), gdzie spę dzi li śmy
wspa nia łe 3 noc le gi. Nie spo sób nie wspo mnieć w tym miej -
scu o „prze zac nej ko la cji” przy go to wa nej przez jed ne go
z uczest ni ków owej piel grzym ki. 

Na stęp ne go dnia przy stą pi li śmy do zwie dza nia za -
byt ków znaj du ją cych się w pla nie na sze go wy jaz du. I tak
pierw sze go dnia (w za wrot nym tem pie) po dzi wia li śmy ba -
zy li kę świę te go Pio tra na Wa ty ka nie, Piaz za Na vo na, Pan te -
on, ba zy li kę św. Ja na na La te ra nie oraz ba zy li kę San ta Ma -
ria Mag gio re (Mat ki Bo skiej Więk szej, zwa ną tak że Mat ką
Bo żą Śnież ną) oraz jesz cze kil ka in nych miejsc. By li śmy
tak że w pod zie miach ba zy li ki św. Pio tra przy gro bie Ja na
Paw ła II, gdzie za trzy ma li śmy się na chwi lę mo dli twy i kon -
tem pla cji. 

Te go sa me go dnia od by ło się rów nież uro czy ste roz po czę -
cie Piel grzym ki na pla cu św. Pio tra, na któ rym swo ją obec -
no ścią miał wszyst kich za szczy cić pa pież Be ne dykt XVI.
Nie ste ty, je go świą to bli wość był w Ca stel Gan dol fo, gdzie
spę dzał ostat ni dzień swe go urlo pu. Na to miast ko lej ne go
dnia, gdy znów za wi ta li śmy na Wa ty kan, spo tka li śmy się
z mi ni stran ta mi i mi ni strant ka mi z ca łej Eu ro py. Nie ocze ki -
wa nie, pa rę mi nut po 10-ej nad na szy mi gło wa mi za czął krą -
żyć he li kop ter pa pie ski, w któ rym był … Be ne dykt XVI. Ca -
ły plac po grą żył się w eks cy ta cji, za chwy cie i nie cier pli wo -
ści. Po kil ku mi nu tach cze ka nia na plac wje chał pa pież w pa -
pa mo bi lu. Na gło wie miał saturno*, czyli papieski
karmazynowy kapelusz. Na sza gru pa mia ła za szczyt wi -
dzieć pa pie ża z dość bli skiej od le gło ści, kie dy prze jeż dżał
mię dzy piel grzy ma mi. To nie za po mnia ne prze ży cie zo sta -
nie (mam na dzie je) w mo jej pa mię ci na ca łe ży cie, kie dy sie -
dząc u ko le gi „na ba ra na” pstry ka łem zdję cia Pa pie żo wi Be -
ne dyk to wi. Te go dnia, oprócz spę dza nia cza su na Wa ty ka -
nie, by li śmy tak że w ko ście le ty tu lar nym księ dza kar dy na ła
Sta ni sła wa Dzi wi sza, w ba zy li ce św. Paw ła za Mu ra mi, prze -
szli śmy też przez Scho dy Hisz pań skie. Na ko niec po by tu
w Rzy mie – nie da le ko słyn nej fon tan ny di Tre vi - zje dli śmy
prze pysz ną piz zę. Po tak atrak cyj nym dniu przy by li śmy
na noc leg do na szej rzym skiej pa ra fii, gdzie ks. Piotr od pra -
wił jesz cze przed snem wie czor ną Mszę Świę tą.

Ko lej ne go dnia, nie ste ty, mu sie li śmy opu ścić
Rzym, by po dró żo wać da lej. I tak wy ru szy li śmy na po łu -
dnie, do Mon te Cas si no. Prze pięk ne, stro me wzgó rze oraz
po ło żo ny na nim klasz tor be ne dyk tyń ski zro bił na nas
ogrom ne wra że nie. W po bli żu klasz to ru, na są sied nim
wzgó rzu, znaj du je się woj sko wy cmen tarz, gdzie spo czy wa -

II Europejska Pielgrzymka Ministrantów
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ją cia ła pol skich żoł nie rzy po le głych w bi twie o Mon te Cas -
si no z 1944 r. Na tym cmen ta rzu, przy jed nym z dwóch oł ta -
rzy, uczest ni czy li śmy w od pra wio nej przez na sze go opie ku -
na Mszy świę tej. Nie sa mo wi te prze ży cie! Za chę cam wszyst -
kich, je śli tyl ko nada rzy się oka zja, by od wie dzić to miej sce. 

Na wie czór przy je cha li śmy do San Gio van ni Ro ton -
do, gdzie mie li śmy za re zer wo wa ny ko lej ny noc leg. W tam -
tej miej sco wo ści miesz kał, żył i pra co wał św. Oj ciec Pio
z Pie trel ci ny. To miej sce rów nież wy war ło na nas bar dzo
du że, nie za po mnia ne wra że nie. Dla mi ni stran tów szcze gól -
nie in te re su ją cych się ży cio ry sem i po sta wą św. Pio, by ła to
na praw dę wiel ka Uczta. Przez du że „U”. 

Na za jutrz, zmie rza jąc do Pa dwy, czy li ko lej ne go
miej sca noc le gu, za trzy ma li śmy się w ma łej miej sco wo ści
– Lan cia no. W IX w., w ko ście le pro wa dzo nym tam wów czas
przez oj ców ba zy lia nów do ko nał się cud eu cha ry stycz ny.
Pod czas spra wo wa nia Eu cha ry stii ho stia prze mie ni ła się
w „skrwa wio ny strzęp Cia ła”, a wi no w rze czy wi stą Krew
ludz ką. „Cia ło i Krew ma ją tę sa mą gru pę krwi – AB. Cu -
dow na Krew i Cia ło prze trwa ły w bar dzo do brym sta nie 12
wie ków, mi mo nie sprzy ja ją ce go dzia ła nia czyn ni ków at mos -
fe rycz nych i bio lo gicz nych. Nie zna le zio no śla dów kon ser -
wa cji czy bal sa mo wa nia”. Gru pa krwi jest ta ka sa ma jak
na Ca łu nie Tu ryń skim. Re li kwie – za mknię te w mon stran cji
i szkla nej am pu le – są wy sta wio ne w głów nej na wie oł ta rza.

Do tar li śmy szczę śli wie do Pa dwy. W Pa dwie spę -
dzi li śmy dwie no ce. Stam tąd uda li śmy się do We ne cji. Od -
by li śmy pół go dzin ny rejs po Ka na le Gran de, by za mo ment
stą pać po lą dzie ze wsząd oto czo nym wo dą. Ka na ły mię dzy
do ma mi czy uli ca mi ro bią nie zwy kłe wra że nie na tu ry stach.

Już za 15 eu ro moż na ufun do wać so bie, bar dzo ro man tycz -
ny, czter dzie sto pię cio mi nu to wy rejs gon do lą ka na ła mi we -
nec ki mi. Moż na rów nież za opa trzyć się w uni ka to we pa -
miąt ki, ja ki mi są (ty po we dla We ne cji) ma ski czy stro je kar -
na wa ło we. Wą skie ulicz ki i róż no rod ność skle pi ków mo gą
oszo ło mić tu ry stę. I nim się bie dak obej rzy, bę dzie miał pu -
sty port fel... Ten dzień za koń czy li śmy ką piąc się w Ad ria ty -
ku i opa la jąc się na pla ży w miej sco wo ści Li do.

Ko lej ne go dnia na stał po czą tek koń ca na szej piel -
grzym ki. Zwie dzi li śmy ba zy li kę w Pa dwie i za wsta wien nic -
twem św. An to nie go od pra wi li śmy Mszę Świę tą w jed nej
z ka plic. 
Po za koń czo nej mszy, po now nie wsie dli śmy do au to ka ru.
Kie ru nek – Bra ty sła wa. 

Po że gna li śmy się z Wło cha mi i Sło wa cją, by za ja -
kiś czas za tę sk nić tro chę do tam tej sze go kli ma tu i in ne go
tem pa ży cia. Nie ste ty, wszyst ko co do bre, ni gdy nie trwa
zbyt dłu go. 

Ten wy jazd uwa żam za nie zwy kle uda ny. I gdy by
nie go nił nas czas, z wiel ką chę cią zo sta li by śmy tam jesz cze
tro chę – co naj mniej mie siąc.

Grze gorz Mil ler

* Saturno to papieski kapelusz w kolorze czerwonym
(karmazynowym). Ma szerokie rondo, na krawędzi lekko
wyprofilowane ku górze. Ozdobiony jest taśmami ze złotym
haftem oraz charakterystycznymi sznureczkami na rondzie.
Saturno koloru czarnego, bez ozdób mogą używać wszyscy
księża, czerwonego, zdobionego, poza papieżem -
kardynałowie.
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ODPUST PARAFIALNY 17 VI 2010 r.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  TORNISTRÓW 

SEKUNDYCJE KS. JANA WÓJCIKA 18 VI 2010 r.
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WAKACYJNE WYJAZDY MŁODZIEŻY DO ZAKOPANEGO
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REKOLEKCJE „LUX COR DIS” 23-29 VIII 2010 r.
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BUDOWA KAPLICZKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO FIGURY NMP

MECZ PARAFIANIE KONTRA KSIĘŻA
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO WILNA 5-8 VII 2010 r.
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X PIELGRZYMKA DO MATEMBLEWA 11 IX 2010 r.



Parafialna X Jubileuszowa Pielgrzymka Rowerowa do
Matemblewa (11. 09. 2010)  

Jak co ro ku w dru gą so bo tę wrze śnia wy ru szy ła z na szej pa -
ra fii piel grzym ka ro we ro wa do Ma tem ble wa. Jed nak w tym
ro ku mia ła ona od sa me go po cząt ku wy jąt ko wy cha rak ter,
a to dla te go, że by ła ju bi le uszo wa, dzie sią ta. 

Mi mo sto sun ko wo wcze snej, jak na so bot ni po ra -
nek, po ry aż 105 dziar skich ro we rzy stów we wszyst kich nie -
mal prze dzia łach wie ko wych zgro ma dzi ło się o godz. 8.45
na pla cu przed ko ścio łem. Oprócz te go na kil ku dzie się ciu
in nych pa ra fian, któ rzy z róż nych przy czyn nie mo gli wy -
brać się do Ma tem ble wa na ro we rze, cze kał spe cjal nie na tę
oka zję za mó wio ny au to kar. Każ dy z piel grzy mów
„na dwóch kół kach” otrzy mał ele ganc ką ko szul kę z lo go na -
szej pa ra fii (na prze dzie) i du żym na pi sem mó wią cym o ju -
bi le uszu (na ple cach). W ten spo sób ca ła na sza piel grzy mia
wspól no ta by ła te go dnia z da le ka bar dzo do brze roz po zna -
wal na, co z pew no ścią nie uszło ni czy jej uwa dze na tra sie
prze jaz du. 

Gdy do tar li śmy do ce lu, mie li śmy naj pierw kil ka na -
ście mi nut cza su na od po czy nek, aby zła pać od dech po po -
nad go dzin nej jeź dzie – zwłasz cza po ostat nim jej eta pie,
czy li pra wie ki lo me tro wym ostrym pod jeź dzie pod gó rę. 

Pod czas Mszy św. o godz. 12.00 z pul pi tu przed am -
bo ną spadł na gle ewan ge liarz, co na bra ło nie mal sym bo licz -
ne go zna cze nia w kon tek ście gło szo ne go aku rat wte dy ka -
za nia o słu że niu dwóm pa nom. Po uczcie du cho wej na de -
szła po ra na tra dy cyj ną już pa ra fial ną aga pę. Tym ra zem
mia ła ona miej sce nie na przy ko ściel nym bo isku, lecz
na ogrom nym pla cu przed oł ta rzem po lo wym, któ ry oka la ły
sta cje Dro gi Krzy żo wej. Kon sump cję pysz nych droż dżó wek
uprzy jem niał nam swo ją grą na akor de onie i śpie wem kle -
ryk Woj tek, któ ry w tym ro ku prze by wa na prak ty ce w na -
szej pa ra fii. Za miast co rocz ne go me czu pił ki noż nej, roz gry -
wa ne go po mię dzy księż mi i pa ra fia na mi, po ja wił się ko lej ny
ju bi le uszo wy ak cent te go rocz nej piel grzym ki. Ksiądz pro -
boszcz wrę czył każ de mu piel grzy mo wi oko licz no ścio wy dy -

plom ze spe cjal ną de dy ka cją i bło go sła wień stwem na sze go
ar cy bi sku pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia. 

Te go dnia mie li śmy jesz cze je den po wód do ra do -
ści: ks. Ja cek ob cho dził wła śnie swo je imie ni ny, więc by ła
do bra oka zja, aby za śpie wać wię cej pio se nek, niż po cząt ko -
wo pla no wa li śmy. A po po łu dniu w rów nie we so łym na stro -
ju wró ci li śmy do pa ra fii. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 
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10. raz rowerami do Matemblewa
Z ŻYCIA PARAFII

PODZIĘKOWANIE

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia pa nu po sło wi Je rze mu
Bo row cza ko wi, który ufundował spe cjal nie wykonane ko -
szul ki z lo go pa ra fii. Dzię ki temu wszy scy uczest ni cy piel -
grzym ki ro we ro wej do Matemblewa identyfikowali naszą
parafię podczas jej trwania. 



„W my ślach o Bo gu i przy szłych rze czach
– zna la złem szczę ście i spo kój – któ re go da -
rem nie szu ka łem w ży ciu”.

Św. Brat Al bert

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, po móż mi
w trud nych spra wach.

Z po ko rą pro szę o wy peł nie nie wo li Bo żej w mo im
ży ciu, a tak że o wy jazd do Me dju go rie dla Jo asi.

O ła ski i bło go sła wień stwo, o mą drość, dar wia ry
i mo dli twy, o uwol nie nie z pi jań stwa i złych na wy ków Ada -
ma i Pio tra.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się za na -
mi. Pro szę o po jed na nie, zgo dę i mi łość, a tak że o po trzeb -
ne Da ry Du cha Świę te go na czas eg za mi nów cór ki. To bie
je ste śmy od da ni. Twoi czci cie le.

Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc
w rozwiązaniu spraw materialnych, zdro wie i Bo że bło go sła -
wień stwo dla Jo asi i jej bli skich  – An ny, Pio tra, Ada ma i Mi -
ko ła ja.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two do Mi ło sier dzia Bo że go i Mat ki Bożej Pia sec kiej;
o zdro wie dla Bart ka, dla mnie, mo ich dzie ci i wnu ków. Pro -
szę o na wró ce nie dla Ewy, Lesz ka, Mir ka i Oli, że by
ochrzci li swo je dzie ci i wzię li ślub.

Cie bie, Bo że Oj cze Mi ło sier ny, pro szę za wsta wien -
nic twem Świę te go Bra ta Al ber ta, ob darz Ewe li nę i To ma sza
w Pierw szą Rocz ni cę Ślu bu – wza jem ną mi ło ścią. Św. Bra -
cie Al ber cie, swo im orę dow nic twem, po mna żaj ich zdro wie
i si ły, by wier nie słu ży li Bo gu i szli przez ży cie z Bo giem, po -
mna ża jąc mi łość do Nie go. Pro si Cio cia.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two; o ła skę zdro wia dla mnie, dla dzie ci. Pro szę o da ry Du -
cha Świę te go na no wy rok szkol ny i po myśl ne zda nie eg za -
mi nu dla cór ki.

Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę po móż
w trud nych spra wach Jo asi, Pio tra i Ada ma.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie mnie
z cięż kiej cho ro by no wo two ro wej oraz o zdro wie dla mo jej
ro dzi ny i zgo dę. Dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re otrzy ma -
łam ja i mo ja ro dzi na.

Pro szę o zdro wie i Bo że bło go sła wień stwo dla An -
ny, Mi ko ła ja, Ma rii, Pio tra, Jo asi, Ada ma, Ta de usza, Ewy,
Ra fa ła i Ani.

„Świę ty Bra cie Al ber cie, któ re go Bóg dał na szym
cza som za Pa tro na i Po śred ni ka (…). Ty, któ ry we wszyst -
kich trud no ściach ufa łeś bez gra nicz nie Bo żej Opatrz no ści
i ni gdy nie zo sta łeś za wie dzio ny, na ucz nas uf ne go za wie -
rze nia Bo gu na sze go trud ne go „dziś” i nie pew ne go ju tra.
Umac niaj w nas wia rę i uf ność w nie skoń czo ne Mi ło sier dzie
Bo że, któ re ogar nia wszyst kich lu dzi i ca ły świat”. 

(Z mo dli twy do św. Bra ta Al ber ta)

s. Justyna
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . . . . 
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„My ste rium fa sci nans”
Z ŻYCIA PARAFII

Po raz trze ci od by ły się re ko lek cje li -
tur gicz ne My ste rium fa sci na nas or ga -
ni zo wa ne przez kra kow skie śro do wi -
ska li tur gicz ne ta kie jak: Wyż sze Se -
mi na rium Du chow ne Ar chi die ce zji
Kra kow skiej, Do mi ni kań ski Ośro dek
Li tur gicz ny, Ruch Świa tło – Ży cie,
Pol skie To wa rzy stwo Teo lo gicz ne
w Kra ko wie oraz re dak cję Chri stia ni -
tas. Te go rocz ny te mat re ko lek cji
brzmiał: „Źró dło i szczyt. Kon sty tu cja
o li tur gii Sa cro sanc tum Con ci lium
dzi siaj”, a pa tro nat nad tym wy da rze -
niem ob ję li: J. Em. Ks. Kard. Sta ni -
sław Dzi wisz, Ar cy bi skup Me tro po li -
ta Kra kow ski oraz J. E. Ks. Bp Ste fan
Ci chy, Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds.
Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra -
men tów Epi sko pa tu Pol ski. Mia łem
przy jem ność brać udział w tych re ko -
lek cjach, wraz z przed sta wi ciel ką
scho li li tur gicz nej Lux Cor dis z na -
szej pa ra fii (Ma ry sią:) – do pi sek
red.), dla te go przed sta wię tu krót ką
re la cję z te go wy da rze nia.

Przed mio tem re ko lek cji by ła w głów nej mie rze ana -
li za kon sty tu cji o li tur gii, uchwa lo nej nie speł na pięć dzie siąt
lat te mu na So bo rze Wa ty kań skim II. Kon sty tu cja ta by ła
pod sta wą do prze pro wa dze nia re for my li tur gicz nej, któ rej
zmia ny wpro wa dza no stop nio wo od po ło wy lat 60-tych
do koń ca lat 70-tych, kie dy to li tur gia przy bra ła osta tecz nie
ta ki kształt, ja ki ob ser wu je my dzi siaj. Punk tem wyj ścia
do na szej me dy ta cji, by ło chy ba naj bar dziej zna ne zda nie
z kon sty tu cji: „Li tur gia jest szczy tem, do któ re go zmie rza
dzia łal ność Ko ścio ła i jed no cze śnie jest źró dłem, z któ re go
wy pły wa ca ła je go moc”. Spę dzi li śmy wie le go dzin na warsz -
ta tach nad tym do ku men tem oraz wy kła dach pro wa dzo -
nych przez zna ko mi tych spe cja li stów ta kich jak o. mgr lic.
To masz Gra bow ski OP; dy rek tor Do mi ni kań skie go Ośrod -
ka Li tur gicz ne go, ks. dr hab. Bo gu sław Mi gut; prof. KUL,
ks. dr hab. An drzej Żą dło; prof. UŚ, ks. mgr lic. Bar tło miej
Mat czak; ks. dr Ma ciej Za cha ra MIC, ks. dr Ma te usz Ma tu -
szew ski (któ ry zaj mu je się ak tu al nie tłu ma cze niem no we go
wy da nia Msza łu Rzym skie go) oraz dr Pa weł Mil ca rek, za ło -
ży ciel Chri stia ni tas, zna ny ze swo jej gło śnej książ ki „Hi sto -
ria Mszy”. 

W czę ści warsz ta to wo – kon fe ren cyj nej za sta na wia -
li śmy się nad zna cze niem te go do ku men tu, hi sto rią je go po -
wsta nia oraz je go zna cze niem dzi siaj, głów nie w świe tle na -
ucza nia pa pie ża Be ne dyk ta XVI. W te ma tach wy kła dów po -
ja wia ła się więc ge ne za Kon sty tu cji o li tur gii, teo lo gia li tur -
gii w kon sty tu cji w per spek ty wie her me neu ty ki cią gło ści,
wy cho wa nie i dusz pa ster stwo li tur gicz ne, kon sty tu cja o li -
tur gii a re for ma li tur gicz na, dys ku sja nad msza łem przy -

szło ści w per spek ty wie ak tu al nych
re form oraz wy kład koń co wy:
„Kon sty tu cja o li tur gii dzi siaj – mię -
dzy ocze ki wa nia mi Oj ców So bo ru
a współ cze sną prak ty ka li tur gicz -
ną.” Po każ dym wy kła dzie mia ły
miej sce dys ku sje, na któ rych pa da -
ły czę sto nie ła twe py ta nia.

Wy da rze nie to no si jed nak
na zwę re ko lek cji li tur gicz nych, nie
mo gło więc za brak nąć mo dli twy.
Każ de go dnia ce le bro wa ne by ły
uro czy ste nie szpo ry z opra wą li tur -
gicz ną, po ran ne jutrz nie oraz re ali -
zo wa no pró by śpie wu. Re ko lek cje
te od zna cza ły się, na co zwró ci ło
uwa gę wie le osób, bu do wa niem
jed no ści i wspól no ty. Mie li śmy bo -
wiem oka zję uczest ni czyć w wie lu
for mach mo dli twy, któ re we wspa -
nia ły spo sób bu du ją i uka zu ją nam
zna cze nie, pięk no, ma je stat i dzie -
dzic two Ko ścio ła Ka to lic kie go.
Śpie wa li śmy Aka tyst do Du cha
Świę te go w li tur gicz nej opra wie bi -

zan tyj skiej, uczest ni czy li śmy w nie zwy kle uro czy stej Mszy
świę tej w któ rej nie mal wszyst kie czę ści by ły śpie wa ne
(łącz nie ze sło wa mi kon se kra cji). Od pra wio na zo sta ła tak że
Msza Świę ta So len na w nad zwy czaj nej for mie ry tu rzym -
skie go (ce le bro wa na po wszech nie przed so bo rem), tak że
z pięk ną opra wą za rów no li tur gicz ną, jak i mu zycz ną. Nie
za bra kło oczy wi ście ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu.
War to pod kre ślić obec ność róż nych ro dza jów mu zy ki li tur -
gicz nej w wy żej wy mie nio nych ce le bra cjach. Pierw szy, jak
na ucza so bór, spo śród śpie wów ko ścio ła – cho rał gre go -
riań ski, na stęp nie mu zy ka po li fo nicz na oraz śpiew lu do wy.
Wszyst ko to pięk nie kom po no wa ło się z ce le bra cją „uno -
sząc na sze umy sły do spraw nie bie skich”, zgod nie ze sło wa -
mi kon sty tu cji.

W re ko lek cjach wzię ło udział 100 osób zwią za -
nych z li tur gią z ca łe go kra ju. Wśród nich tak że pre zbi te rzy,
dia ko ni i sio stry za kon ne. Go ści li śmy w ma low ni czo po ło żo -
nym ośrod ku re ko lek cyj nym Ar chi die ce zji Kra kow skiej
w Ze mbrzy cach na Pod ha lu. Re ko lek cje te by ły nie zwy kłym
cza sem, w któ rym do świad czy li śmy praw dzi we go pięk -
na w li tur gii na sze go Ko ścio ła. Pięk na, któ re po cho dzi
wprost od Bo ga, gdyż „li tur gia ziem ska jest przed sion kiem
li tur gii nie bie skiej” jak na ucza Kon sty tu cja. Wy kła dy
i warsz ta ty po sze rzy ły znacz nie na szą wie dzę, uka za ły jed -
no cze śnie, jak wie le jesz cze po trze ba za an ga żo wa nia każ de -
go z nas, aby śmy mo gli do koń ca zre ali zo wać to, co po zo sta -
wi li nam Oj co wie So bo ru w Kon sty tu cji Sa cro sanc tum Con -
ci lium. 

To masz Ol szyń ski
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We wrze śniu br. trwa ły ob cho -
dy kończą ce „Rok 350. rocz ni cy
śmier ci św. Win cen te go a Pau lo
i św. Lu dwi ki de Ma ril lac”.
Głów ne uro czy sto ści od by ły się
w ko ście le Świę te go Krzy ża
w War sza wie, ko leb ce Zgro ma -
dze nia Mi sji w Pol sce. W pią tek
– 10 wrze śnia – pro ce syj nym
wpro wa dze niem do świą ty ni fe -
re tro nu z re li kwia mi św. Win -
cen te go i św. Lu dwi ki roz po czę -
ła się uro czy sta Eu cha ry stia.
Pro ce sję otwie ra li kle ry cy,
wśród nich ci, któ rzy roz po czę li
Se mi na rium In ter num oraz ci,
któ rzy mie li za chwi lę po raz
pierw szy wło żyć strój du chow -
nych. Za ni mi do ko ścio ła we -
szli księ ża przy by li z róż nych
do mów Zgro ma dze nia. W ra -
mach ob cho dów spo tka li się
przed sta wi cie le Ro dzi ny Win -
cen tyń skiej, od był się rów nież
oko licz no ścio wy kon cert – „Te
Deum Lau da mus”. 12 wrze śnia
Msza św. kon ce le bro wana  pod
prze wod nic twem ab pa Ta de -
usza Go cłow skie go CM, sta no -
wi ła kul mi na cję ob cho dów tri du -
um od pu sto we go. W trak cie li tur gii zo stał po świę co ny zre -
kon stru owa ny Oł tarz Naj święt sze go Sa kra men tu, któ ry z wo -
li Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II, no si ty tuł Oł ta rza Oj czy zny. 

Oso ba św. Win cen te go a Pau lo jest bar dzo bli ska
du cho wo Pa tro no wi na szej pa ra fii, dla te go są dzę, że war to
po znać za rów no je go nie zwy kłe ży cie, jak i prze my śle nia. 

Win cen ty a Pau lo, wła ści wie Vin cent de Paul, uro -
dził się w Po uy we Fran cji 24 kwiet nia 1581 ro ku w ro dzi nie
ubo gich rol ni ków, ja ko trze cie z sze ścior ga dzie ci. Je go
dzie ciń stwo by ło po god ne, choć od naj młod szych lat mu siał
po ma gać w cięż kiej pra cy w go spo dar stwie i w wy cho wy wa -
niu młod sze go ro dzeń stwa. Ro dzi ce czter na sto let nie go
Win cen te go wy sła li do szko ły fran cisz ka nów w Dax.
Na opła ce nie szko ły Win cen ty za ra biał udzie la niem ko re pe -
ty cji. Po jej ukoń cze niu, za chę cany przez ro dzi nę, pod jął
stu dia teo lo gicz ne. W 1600 r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie
w Cha te au I`Eve que. W 1604 r. stu dia w Tu lu zie Win cen ty
zwień czył stop niem ba ka ła rza teo lo gii. 

Po cząt ko wo ka płań stwo by ło dla nie go je dy nie
szan są na awans spo łecz ny. Chciał w ten spo sób po móc fi -
nan so wo swo jej ro dzi nie. Je go pra gnie nie by ło tak wiel kie,
że przez dłuż szy czas ści gał czło wie ka, któ ry sprze nie wie -
rzył je go pie nią dze. Tak zna lazł się na stat ku pły ną cym
przez Mo rze Śród ziem ne. Sta tek zo stał po rwa ny przez pi ra -
tów, a pa sa że ro wie wzię ci do nie wo li. Win cen ty prze żył
wśród Mu zuł ma nów dwa la ta ja ko nie wol nik w pół noc nej

Afry ce. W tym cza sie miał ko -
lej no czte rech pa nów. Ostat -
nim z nich był re ne gat z Ni cei
Sa baudz kiej. Mło dy ka płan
zdo łał go jed nak na wró cić.
Obaj szczę śli wie ucie kli
do Eu ro py. Przez na stęp ny
rok Win cen ty w Rzy mie na -
wie dzał miej sca świę te i da lej
się kształ cił. Pa pież Pa -
weł V wy słał Win cen te go
do Fran cji – w nie zna nej bli -
żej mi sji – na dwór Hen ry -
ka IV. Tam po zy skał so bie za -
ufa nie kró lo wej, Ka ta rzy ny de
Me di cis, któ ra ob ra ła go so -
bie za ka pe la na, mia no wa ła
go swo im jał muż ni kiem i po -
wie rzy ła mu opie kę nad Szpi -
ta lem Mi ło sier dzia.

Oko ło ro ku 1612 Win cen -
ty zre zy gno wał z funk cji ka pe -
la na kró lew skie go i ob jął pro -
bo stwo w pa ra fii Cli chy -La
Ga ren ne. By ła to pod miej ska
pa ra fia, w któ rej ży li przede
wszyst kim ro bot ni cy i zie le -
nia rze. Przed upły wem ro ku
kar dy nał de Be rul le mia no -
wał ks. Win cen te go wy cho -

waw cą dzie ci ro dzi ny de Gon di. By ła to wpły wo wa, ary sto -
kra tycz na ro dzi na – pan de Gon di był Ge ne ra łem Ga ler Kró -
lew skich. Jed nak i ta po słu ga nie by ła stwo rzo na dla ks.
Win cen te go. W li ście do kar dy na ła na pi sał, że czu je w so bie
we wnętrz ne wy ma ga nie Bo że uda nia się na głę bo ką pro -
win cję i od da nia się służ bie i na ucza niu pro stych chło pów.
Kar dy nał wy ra ził zgo dę i mia no wał ks. Win cen te go pro -
bosz czem pa ra fii Cha til lon les Do mbes. Pa ra fia nie po cząt -
ko wo nie uf nie przy ję li księ dza z Pa ry ża. Prze ko na ło ich jed -
nak od da nie i pra co wi tość no we go pro bosz cza, któ ry wła -
sny mi rę ka mi na pra wiał i sprzą tał ko ściół.

Pew nej nie dzie li do ks. Win cen te go pod szedł je den
z pa ra fian i opo wie dział o ro dzi nie, któ ra po śród mo cza rów
gi nę ła z gło du i nę dzy. Ksiądz we zwał lu dzi do udzie le nia
po mo cy bied nej ro dzi nie – jesz cze te go sa me go dnia set ki
lu dzi ru szy ło na po moc opusz czo nym.

Ks. Win cen ty był czło wie kiem czy nu – z nie dziel -
nych do bro czyń ców stwo rzył gru py, któ re wcie la ły w czyn
po boż ne in ten cje. W ten spo sób po wsta ło Sto wa rzy sze nie
Pań Mi ło sier dzia. W 1617 Sto wa rzy sze nie uzy ska ło apro ba -
tę władz die ce zji. W nie ca łe dwa ty go dnie póź niej ks. Win -
cen ty wró cił do Pa ry ża i we wsi Vil le preux za ło żył ko lej ne
Sto wa rzy sze nie Mi ło sier dzia.

Ks. Win cen ty był skon cen tro wa ny wy łącz nie
na tym, co mo że osią gnąć je dy nie wła sny mi si ła mi. Po głę bił
swo je stu dia na uni wer sy te cie w Rzy mie i w Pa ry żu, uzy sku -

Epitafium św. Wincentego a Paulo  

350-lecie rocznicy œmierci œw. Wincentego
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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jąc li cen cjat z pra wa ka no nicz ne go w 1623 r. Po zna wał wie -
lu wy jąt ko wych lu dzi, m.in. ks. Pier re'a de Ber rul le, któ ry
zgro ma dził wo kół sie bie ka pła nów, uka zu jąc im wiel kość
i zna cze nie ich po słu gi. Win cen ty nie ma ło za wdzię czał też
św. Fran cisz ko wi Sa le ze mu i św. Fran cisz ce de Chan tal. 

Du że zna cze nie w ży ciu świę te go mia ło zda rze nie,
któ re mia ło miej sce w Fol le vil le. Win cen te go we zwa no
do cho re go, cie szą ce go się opi nią po rząd ne go i sza no wa ne -
go czło wie ka. Na ło żu śmier ci wy znał on, że je go ży cie cał -
ko wi cie roz mi nę ło się z praw dą, że cią gle uda wał ko goś
in ne go niż był w rze czy wi sto ści. W li tur gii te go dnia przy -
pa da ła uro czy stość Na wró ce nia św. Paw ła. Dla Win cen te -
go był to wstrząs. Zro zu miał, że Bóg po zwa la się do tknąć
w ubo gich, że to w nich po twier dza swo ją obec ność. Od -
tąd Win cen ty za czął gor li wie słu żyć ubo gim i po krzyw -
dzo nym, rów nież ga ler ni kom. Zło żył Bo gu ślub po świę ce -
nia się ubo gim. Gło sił im Chry stu sa i praw dę od na le zio ną
w Ewan ge lii. 

W 1624 r. ks. Win cen ty zo stał mia no wa ny dy rek -
to rem ko le gium stu denc kie go des Bons En fants. Zgro ma -
dził wo kół sie bie kil ku ka pła nów, któ rzy w spo sób bar dzo
pro sty i do stęp ny gło si li ubo gim Sło wo Bo że w wiej skich
pa ra fiach, uczy li dzie ci ka te chi zmu oraz po ma ga li pro -
bosz czom, nie po bie ra jąc za to żad nych opłat. By li pierw -
szy mi brać mi w two rzą cym się do pie ro „Brac twie Księ ży
Mi sjo na rzy”. 

Ks. Win cen te mu zo stał ofia ro wa ny zruj no wa ny bu -
dy nek nie uży wa ne go szpi ta la dla trę do wa tych. „Brac two”
prze kształ co no urzę do wo w zgro ma dze nie za kon ne. Miesz -
ka ją cy w szpi ta lu Księ ża Mi sjo na rze zo sta li na zwa ni przez
lud la za ry sta mi od na zwy pa tro na szpi ta la, św. Ła za rza (Sa -
int -La za re). Tak w 1625 r. po wsta ło Zgro ma dze nie Księ ży
Mi sjo na rzy – la za ry stów. W 1626 ro ku abp Pa ry ża za twier -
dził Zgro ma dze nie Mi sji. Win cen ty od da je na rzecz te go
dzie ła swój ma ją tek.

Dzię ki sta ra niom księ dza Do uco udray wy sła ne go
spe cjal nie do Rzy mu, 12 stycz nia 1632 r. pa pież
Urban VIII za twier dził Zgro ma dze nie bul lą Sa lva to ris no stri.

Ks. Win cen ty w zna czą cym stop niu przy czy nił się
tak że do po pra wy sta nu du cho wień stwa. W spo sób szcze -
gól ny dbał o mło dych męż czyzn przy go to wu ją cych się
do ka płań stwa. Ja ko pierw szy or ga ni zo wał dla nich spe cjal -
ne re ko lek cje przed świę ce nia mi. Od lip ca 1633 r. za czął or -
ga ni zo wać tzw. Kon fe ren cje Wtor ko we. By ły one prze zna -
czo ne dla księ ży die ce zjal nych. Ich te ma tem by ły cno ty
chrze ści jań skie, obo wiąz ki du cho wień stwa i god no ści oraz
funk cje ko ściel ne. Ks. Win cen ty ja ko je den z pierw szych
roz po czął tak że re ko lek cje za mknię te dla lu dzi świec kich
– za rów no bied nych jak i bo ga tych. 

Za na mo wą róż nych księ ży i bi sku pów (w tym sa -
me go kar dy na ła Ri che lieu) ko le gium des Bons En fants sta -
ło się se mi na rium du chow nym. Ks. Win cen ty od dzie lił se mi -
na rium dla do ro słych, od tzw. ma łe go se mi na rium dla młod -
szych. Po sta no wił tak że, że chłop cy uczą cy się w tej szko le
nie bę dą zo bo wią za ni do przy ję cia sta nu ka płań skie go. 

Ks. Win cen ty za ło żył rów nież Sto wa rzy sze nie Pań
Mi ło sier dzia, któ re w spo sób sys te ma tycz ny i in sty tu cjo nal -
ny za ję ły się bied ny mi, po rzu co ny mi dzieć mi, że bra ka mi,
ka le ka mi. Spo tka nie w 1633 r. z Lu dwi ką de Ma ril lac za owo -

co wa ło po wsta niem Zgro ma dze nia Sióstr Mi ło sier dzia, zwa -
nych sza ryt ka mi (od franc. cha ri te – mi ło sier dzie). W okre -
sie spo łecz nych za mie szek ks. Win cen ty niósł po moc rze -
szom gło du ją cych, do tknię tym nie szczę ścia mi i znisz cze -
nia mi wo jen ny mi. 

Przez wie le lat był człon kiem Ra dy Kró lew skiej
– tzw. Ra dy Su mie nia, któ rej pod le ga ły wszyst kie spra wy
Ko ścio ła. Zaj mu jąc tak wy so kie sta no wi sko, po zo stał ci chy
i skrom ny. 

Ks. Win cen ty zmarł dnia 27 wrze śnia 1660 ro ku,
miał 79 lat. 

W 1729 pa pież Be ne dykt XIII ogło sił Win cen te go a
Pau lo bło go sła wio nym, a pa pież Kle mens XII ka no ni zo wał
go w ro ku 1737. W 1885 r. Le on XIII uznał go pa tro nem
wszyst kich Sto wa rzy szeń Mi ło sier dzia dzia ła ją cych w Ko -
ście le Ka to lic kim. Jest on tak że pa tro nem zgro ma dze nia la -
za ry stów, sza ry tek, kle ru, or ga ni za cji cha ry ta tyw nych, pod -
rzut ków, szpi ta li i więź niów. 

Po nad 300-ta lat od swej śmier ci in spi ru je mi lio ny
lu dzi do te go, by kro czy li je go śla da mi na róż nych ścież -
kach ży cia. Współ cze śnie po nad 2 mi lio ny osób jest for mal -
nie zwią za nych z tzw. Ro dzi ną Win cen tyń ską. Naj licz niej sze
zgro ma dze nia, na tchnio ne je go du cho wo ścią to mię dzy in -
ny mi: Kon fe ren cje Św. Win cen te go a Pau lo (ok. 900 000
człon ków), Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Mi ło sier dzia
(ok. 26 000), Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier dzia
(ok. 27 000). 

W Pol sce dzie ła św. Win cen te go a Pau lo ist nie ją
od ok. 350-u lat. W 1651r. (jesz cze za ży cia ks. Win cen te go)
pierw si mi sjo na rze przy je cha li do War sza wy, a w rok póź -
niej przy by ły Sio stry Mi ło sier dzia. Pro wa dzą oni mi sje
na te re nie ca łej Pol ski, for ma cję alum nów w se mi na riach
du chow nych, dusz pa ster stwo pa ra fial ne oraz pra ce cha ry ta -
tyw ne. 

W iko no gra fii św. Win cen ty a Pau lo przed sta wia ny
jest w dłu giej sza cie za kon nej. Je go atry bu ta mi są: anioł,
dziec ko w ra mio nach, dziec ko u stóp, kru cy fiks. 

Ku je go czci An to ine -Frédéric Oza nam za ło żył
w 1833 ro ku Sto wa rzy sze nie Win cen te go a Pau lo, słu żą ce
udzie la niem po mo cy cho rym i bied nym.  

0pra co wa nie: Te re sa So wiń ska

Relikwie św. Wincentego a Paulo spoczywają w sarkofagu
w domu macierzystym Zgromadzenia Misji przy Rue de Sévres w Paryżu.  

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z wielką zadumą i refleksją pochylamy się dzisiaj nad tajemnicą ludzkiego istnienia.  
Okazją do tego jest niecodzienny Jubileusz. Wraz z najbliższą rodziną przeżywamy radość 

z okazji 100 urodzin Pani Anny Gabrusewicz

Czcigodnej Jubilatce życzymy wiele zdrowia, Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych
łask na każdy kolejny dzień życia. Niech św. Brat Albert - nasz Patron oręduje we wszelkich

sprawach, które na dziś są ważne. Rodzinie Pani Anny, dziękujemy za wszelki trud, który
podejmują w pięknym dziele bycia przy najbliższych.  

Z modlitwą i błogosławieństwem 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk  

Gdańsk, 3 października 2010 roku   

Myœli œw. Wincentego a Paulo
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

Sta je my się ludź mi pra wy mi i po zo sta je my w jed no ści
z Chry stu sem, gdy współ dzia ła my z nim w ra to wa niu, zba -
wia niu i po cie sza niu ubo gich. 

* *       * 
Przy po mi nam wam, że zgor sze nie i znie chę ce nie są pro -
duk tem ska żo nej na tu ry, któ ra się za na mi cią gnie, gdzie -
kol wiek się ru szy my; trze ba nam na praw dę za przeć się sie -
bie, by śmy mo gli słu żyć Bo gu i ofia ro wać Mu tak że na sze
sła bo ści. 

* *       * 
Je śli czu jesz się osa mot nio ny i opusz czo ny, pa mię taj, że
twój Bóg po wie dział: „na wet je śli mat ka mo że za po mnieć
o dziec ku, Ja nie za po mnę o To bie”. 

* *       *  
Po zwól cie po wie dzieć so bie i zro zum cie: mniej po win no
nam za le żeć na ży ciu niż na kro cze niu dro gą po wo ła nia (Bo -
że go) i wy peł nia niu obiet nic Je mu skła da nych. 

* *       *  
A jed nak jest to moż li we... służ ba Je zu so wi Chry stu so wi
w naj mniej szym, naj słab szym, grzesz nym czło wie ku, za któ -
re go On umarł. Jak że jest to pięk ne we wspól no cie. 

* *       *  
Ga łę zie wy da ją owo ce tak dłu go, jak po zo sta ją w po łą cze niu
z drze wem, nie po za nim. 

* *       *  
Pa nie, jak wiel kie bę dzie Twe po cie sze nie dla prze zwy cię że -
nia wszel kich trud no ści w go dzi nę śmier ci. Pro szę na sze go
Pa na, by umac niał was w Swo im Du chu tak, by ście za wsze
na le że li do Nie go. 

* *       *  

Ży cie nie jest dłu gie; wkrót ce zo ba czy my zbli ża ją cy się ko -
niec i Bo ga, Sę dzie go groź ne go dla tych, o któ rych po wie -
dzia no: „Nie wy peł ni li swo ich obo wiąz ków - słu dzy źli i gnu -
śni”. 

* *       *  

De wi za świę tych: Kie dy po waż na pra ca, słu żą ca chwa le Bo -
ga, zo sta ła roz po czę ta po uprzed nim prze my śle niu, za się -
gnię ciu ra dy wspól no ty i prze mo dle niu, jest pew ne, że ta ka
wła śnie jest wo la Bo ża, a wszyst kie zwąt pie nia i za ła ma nia
po cho dzą od sza ta na. 

* *       *  
Bóg po zo sta je nie zmien ny na za wsze i za słu gu je na to, by
mu słu żyć za wsze i wier nie. 

* *       *  
Zły duch, po ka zu jąc do bra nie pew ne i prze mi ja ją ce, ma
na ce lu za sło nię cie tych, któ re są praw dzi we i nie prze mi ja -
ją ce. 

* *       * 
Od nów my na sze po sta no wie nia, by słu żyć Bo gu we dług Je -
go wo li, a nie na szych wy bo rów, w miej scu, w któ rym nas
po sta wił, a nie tam, gdzie coś nas cią gnie, ale gdzie On nas
nie wo ła; miej my na dzie ję w Je go mi ło sier dziu i na szej cier -
pli wo ści. 

* *       *  
Wszyst kie stat ki są wy sta wio ne na dzia ła nie sztor mów, ale
nie zna czy to, że ich lo sem jest za gła da! Niech Bóg bę dzie
wa szą Si łą, Obroń cą i Uświę ce niem. 

* *       *  
Przy rze cze nia zło żo ne Bo gu nie mo gą być od wo ła ne przez
czło wie ka... Nie słu chaj cie ‘na tu ry”; mo że ona do star czyć
wam wie lu po wo dów, dla któ rych war to iść dro gą sze ro ką
i ła twą... aż do wiecz ne go po tę pie nia. 

* *       * 
Je ste śmy po wo ła ni przez Bo ga, by być nie za chwia ny mi
w na szym po wo ła niu, co kol wiek by się dzia ło, On za bez pie -
cza na szą ni co ści i prze mie nia na szą nie sta łość.... chro ni
w nas to, co nas umac nia. 

* *       *  
Im bar dziej Bo że pla ny wo bec nas są za gma twa ne, tym
więk sza je go opie ka i za chę ta, by nie re zy gno wać, ale roz wi -
nąć na sze za ufa nie. 
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Pielgrzymujmy bezpiecznie
Z ¯YCIA PARAFII

Jed nym ze sta tu to wych za dań Ko ściel nej Służ by „Sem per
Fi de lis” jest za pew nie nie po rząd ku i bez pie czeń stwa wier -
nym pod czas zgro ma dzeń re li gij nych. Szcze gól nym przy -
pad kiem te go za da nia jest kie ro wa nie ru chem dro go wym
pod czas prze mar szu pro ce sji, piel grzym ki lub kon duk tu po -
grze bo we go. Oso by do te go po wo ła ne po win ny po sia dać,
zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji w spra wie kie ro wa nia ru chem dro go wym
(Dz. U. z dnia 24 lip ca 2008 r.), od po wied nie upraw nie nia
i być wy po sa żo ne w sto sow ne ele men ty: tar czę do za trzy -
my wa nia po jaz dów i ko szul kę od bla sko wą. 

Upraw nie nia ta kie uzy ska li dwaj bra cia na szej
wspól no ty: pp. Jo achim Kreft i Ma rek Mia nec ki. Uzy ska nie
tych upraw nień wią za ło się z od by ciem kil ku dnio we go
szko le nia i zło że nia eg za mi nu w Po mor skim Ośrod ku Ru -
chu Dro go we go w Gdań sku. Pro gram szko le nia obej mo wał
mie dzy in ny mi spo sób po da wa nia sy gna łów i po le ceń

do kie ro wa nia ru chem, po stę po wa nie w przy pad ku wy stą -
pie nia okre ślo nych sy tu acji, jak np. róż ne re ak cje kie ru ją -
cych po jaz da mi, ko niecz ność pro wa dze nia ru chu wa ha dło -
we go, róż ne wa run ki at mos fe rycz ne, wy stą pie nie du że go
ru chu ko ło we go i in. Po nad to, na le ża ło po znać wy bra ne
prze pi sy „Ko dek su wy kro czeń”. Na le ży tu taj do dać, że oso -
by upraw nio ne do kie ro wa nia ru chem mo gą prze ka zy wać
do od po wied nich in sty tu cji (Sąd, Po li cja) wnio ski o uka ra -
nie osób nie sto su ją cych się do po le ceń lub sy gna łów.

Je że li w przy szło ści bę dzie my iść w pro ce sji Bo że -
go Cia ła uli ca mi na sze go osie dla lub piel grzy mo wać
do Świę te go Woj cie cha na od pust, po ślij my przy ja zny gest
i uśmiech bra ciom, któ rzy dla na sze go bez pie czeń stwa po -
świę ca ją wła sny czas i re zy gnu ją z pry wat nej mo dli twy.

Sta ni sław Ma zu rek
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Kolory liturgiczne
LITURGICZNE ABC

Li tur gia po słu gu je się wie lo ma zna ka mi i sym bo la mi, któ re,
na wią zu jąc do tra dy cji Ko ścio ła, ma ją uka zać nam w pięk ny
i wy mow ny spo sób god ność i wa gę ta jem nic, któ re prze ży -
wa my. Wszyst kie wi dzial ne zna ki, sym bo le i ge sty ma ją
prze no sić nas do te go, co nie wi dzial ne, do świę te go mi ste -
rium oraz uka zy wać obec ność Bo ga w li tur gii. Jed nym
z naj waż niej szych ze wnętrz nych sym bo li, któ ry z ła two ścią
do strze ga my, jest ko lor szat li tur gicz nych. 

Pierw sze śla dy re guł li tur gicz nych od no szą cych
się do ko lo rów po cho dzą z IX wie ku. W XII w. w Rzy mie
usta lo no ze staw ko lo rów li tur gicz nych. Na po cząt ku XIII w.
opi sał go pa pież In no cen ty III (+ 1216). Od te go cza su nie
by ło więk szych zmian w do bo rze ko lo rów li tur gicz nych.
W naj now szym, obec nie uży wa nym msza le Paw ła VI czy ta -
my: „Co do ko lo ru szat li tur gicz nych na le ży za cho wać tra -
dy cję” (nr 308). 

Ko ściół na ucza nas, że: „Roz ma itość ko lo rów szat
li tur gicz nych ma uze wnętrz nić cha rak ter spra wo wa nych
mi ste riów wia ry, a tak że ideę roz wo ju chrze ści jań skie go ży -
cia w cią gu ro ku li tur gicz ne go.” Każ dy ko lor, po za przy wią -
za niem do kon kret ne go okre su w ro ku li tur gicz nym, uka zu -
je nam cha rak ter da nej li tur gii. Aby śmy mo gli za wsze świa -
do mie od czy ty wać sym bo li kę ko lo rów li tur gicz nych, któ re
ob ser wu je my pod czas Mszy świę tych i na bo żeństw, ze -
chciej my za po znać się z ich wy mo wą. 

Li tur gia Ko ścio ła da je nam sześć pod sta wo wych
ko lo rów li tur gicz nych, któ re sto su je my w cią gu ro ku: bia ły,
czer wo ny, zie lo ny, fio le to wy, czar ny i ró żo wy (Wpro wa dze -
nie Ogól ne do Msza łu Rzym skie go, 346). 

Każ dy z tych ko lo rów przed sta wia na stę pu ją cą sym bo li kę:
Ko lor bia ły – sym bo li zu je ra dość oraz świę to wa nie. Jest
więc sto so wa ny w ra do snych okre sach oraz uro czy sto -
ściach, ta kich jak Bo że Na ro dze nie, Zmar twych wsta nie
Pań skie, świę ta ku czci świę tych, któ rzy nie by li mę czen ni -
ka mi, świę tych anio łów oraz w świę ta Chry stu sa Pa na, któ -
re nie są zwią za ne z Je go mę ką. Ko lor ten sym bo li zu je tak -
że świa tło, czy stość i nie win ność, dla te go uży wa ny jest
w świę ta i wspo mnie nia Mat ki Bo żej.
Ko lor czer wo ny – jest zna kiem krwi, wal ki i mę czeń stwa.
Uży wa się go w świę ta i uro czy sto ści zwią za ne z mę ką
Chry stu sa (Nie dzie la Mę ki Pań skiej, Wiel ki Pią tek, świę to
Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go), w świę ta Apo sto łów,
Ewan ge li stów oraz w cza sie ob cho dów li tur gicz nych ku
czci in nych świę tych mę czen ni ków. Ko lor czer wo ny jest
tak że zna kiem Du cha Świę te go, któ ry zstą pił na apo sto łów
pod po sta cią ogni stych ję zy ków. Uży wa ny jest więc tak że
w uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go.
Ko lor zie lo ny – jest ko lo rem na dziei, mło do ści i spra wie dli -
wo ści oraz od ro dze nia. Sto su je się go w nie dzie le i dni po -
wsze dnie okre su zwy kłe go, je śli nie wy pa da w da nym dniu
ja kieś świę to bądź wspo mnie nie.
Ko lor fio le to wy – sym bo li zu je po ku tę, skru chę, po wa gę i za -
du mę, po ko rę oraz ża ło bę. Uży wa się go w cza sie Ad wen tu
(czas ocze ki wa nia), Wiel kie go Po stu (czas po ku ty i na wró -
ce nia), we Wspo mnie nie Wszyst kich Wier nych Zmar łych

(2 li sto pa da), a tak że w Mszach świę tych po grze bo wych.
Ko lor czar ny – sym bo li zu je ża ło bę i po ku tę. Moż na go sto -
so wać za mien nie z ko lo rem fio le to wym w Mszach świę tych
po grze bo wych oraz we Wspo mnie nie Wszyst kich Wier -
nych Zmar łych.
Ko lor ró żo wy – sym bo li zu je ra dość z bli sko ści nad cho dzą -
ce go Pa na (w Ad wen cie ocze ki wa nie na Na ro dze nie Chry -
stu sa oraz je go po wtór ne przyj ście, w Wiel kim Po ście wy -
cze ki wa nie zmar twych wsta nia). Ko lor ró żo wy to fio let
zmie sza ny z bie lą, ozna cza więc ra dość po śród po ku ty,
chwi lę wy tchnie nia pod czas utra pie nia. Uży wa ny je dy nie
dwa ra zy w cią gu ro ku: w trze cią nie dzie le Ad wen tu (nie -
dzie la Gau de te) i czwar tą nie dzie le Wiel kie go Po stu (nie -
dzie la La eta re). 

Wśród ko lo rów szat li tur gicz nych mo że my nie kie -
dy do strzec ko lor zło ty oraz nie bie ski. Nie są to ko lo ry li tur -
gicz ne w ści słym sen sie. Sza ty w ko lo rze zło tym moż na sto -
so wać w bar dzo uro czy stych ce le bra cjach. Ko lor ten mo że
wte dy za stę po wać wszyst kie ko lo ry li tur gicz ne, po za fio le to -
wym i czar nym. Ko lor zło ty sym bo li zu je bo gac two, ho nor
i god ność. Szat li tur gicz nych w ko lo rze nie bie skim moż na
by ło daw niej uży wać w die ce zjach o szcze gól nie roz wi nię -
tym kul cie ma ryj nym (przy wi lej ta ki mia ły wszyst kie die ce -
zje pol skie). Ko lor ten jest dzi siaj po zo sta ło ścią tej tra dy cji. 

tekst i zdję cia – To masz Ol szyń ski
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CZY WIESZ ŻE...

Jan Pa weł II od był 104 po dró że za gra nicz ne, od wie dza -
jąc 132 kra je, a w nich pra wie 617 miej sco wo ści. Prze mie -
rzył w tym cza sie 1 162 615 km, czy li mniej wię cej trzy krot -
ną od le głość od Zie mi od Księ ży ca lub – uży wa jąc bar dziej
ziem skie go po rów na nia – po nad 29,06 ra zy po ko nał dłu gość
rów ni ka.

Pod czas wszyst kich tych wy jaz dów po za Wło chy Oj ciec
Świę ty wy gło sił 2 382 prze mó wie nia ofi cjal ne, nie li cząc wy -
po wie dzi im pro wi zo wa nych, np. z okien swych re zy den cji
w róż nych mia stach, jak to nie raz by wa ło choć by w Pol sce,
zwłasz cza w Kra ko wie.
We Wło szech Pa pież 307 ra zy prze by wał w 259 miej sco wo -
ściach, prze mie rza jąc w tym cza sie po nad 84 998 km i wy -
gło sił tam 906 prze mó wień.

In ną dzie dzi ną, w któ rej Jan Pa weł II po bił wszel kie re kor -
dy, są be aty fi ka cje i ka no ni za cje: w cią gu 25 lat swych rzą -
dów w Ko ście le wy niósł on na oł ta rze pod czas 140-tu ob rzę -
dów be aty fi ka cyj nych po nad 1350 bło go sła wio nych,
w tym 160 Po la ków i Po lek, a w cza sie 55-ciu uro czy sto ści
ka no ni za cyj nych dał Ko ścio ło wi 470 świę tych.

Jan Pa weł II mia no wał też oko ło 2/3 świa to we go epi sko pa -
tu, przy czym po nad 320 bi sku pom oso bi ście udzie lił sa kry;
wy świę cił też wła sno ręcz nie 2810 ka pła nów, ochrzcił 1378
osób (dzie ci i do ro słych), 1581oso bom udzie lił sa kra men tu
bierz mo wa nia i 77 oso bom udzie lił sa kra men tu cho rych.

W prze szło ści pa pie że bar dzo rzad ko udzie la li sa kra men -
tów in nym wier nym, a je śli już do te go do cho dzi ło, to
na ogół by li to naj bliż si współ pra cow ni cy lub człon ko wie ro -
dzi ny. 

Pa pież uczy nił re gu lar ną prak ty ką wy świę ca nie bi sku pów
w uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go (z wy jąt kiem ro -
ku 2001, kie dy to sa krę z rąk Oj ca Świę te go otrzy ma ło dzie -
więt na stu ka pła nów w dniu 19 mar ca). Chrzcił rów nież gro -
mad ki dzie ci w Nie dzie lę Chrztu Pań skie go oraz udzie lał
świę ceń ka płań skich dia ko nom die ce zji rzym skiej w Nie -
dzie lę Do bre go Pa ste rza, gdy ca ły Ko ściół ob cho dzi Świa to -
wy Dzień Mo dlitw o Po wo ła nia Ka płań skie.
Od chwi li swe go wy bo ru Oj ciec Świę ty przy jął na ofi cjal -
nych au dien cjach w Wa ty ka nie 426-ciu sze fów państw oraz
ko ro no wa nych głów, 187 pre mie rów i 190 mi ni strów spraw
za gra nicz nych. Li sty uwie rzy tel nia ją ce otrzy mał od 642 am -
ba sa do rów, akre dy to wa nych przy Sto li cy Apo stol skiej. 
(wg Wa ty kan, 16.10.2004 – nie któ re da ne uak tu al ni łem
na ko niec pon ty fi ka tu JP II) 

In ne cie ka wost ki zwią za ne z pa pie żem Ja nem Paw łem II:

* Trzy mie sią ce i dzie więć dni po wy bo rze od był
pierw szą po dróż po za gra ni ce Włoch. Od wie dził wów czas
Do mi ni ka nę, Mek syk i Wy spy Ba ha ma.
* Pięć mie się cy po wy bo rze opu bli ko wał pierw szą
en cy kli kę „Re demp tor Ho mi nis”.
* Zwo łał 9 kon sy sto rzy zwy czaj nych, na któ rych no -
mi no wał 232 kar dy na łów, w tym dzie się ciu Po la ków.
Po ośmiu kon sy sto rzach łącz na licz ba pur pu ra tów wy no si -
ła 183 kar dy na łów i by ło wśród nich 135 elek to rów, z któ -
rych 125 zo sta ło mia no wa nych przez Ja na Paw ła II.
* Zwo łał 6 kon sy sto rzy nad zwy czaj nych. Po świę co ne
by ły re for mie Ku rii Rzym skiej i fi nan som Sto li cy Apo stol -
skiej, pro ble mom zwią za nym z za gro że niem ży cia ludz kie -
go oraz dzia łal no ścią sekt, przy go to wa niom do ob cho dów
Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku 2000, per spek ty wom Ko ścio ła
w trze cim ty siąc le ciu w świe tle „No vo mil len nio in eun te”.
* Mia no wał po nad 3000 bi sku pów (na 4 482).
* Wy świę cił po nad 2000 księ ży (na 405 009).
* Naj licz niej sza ka no ni za cja mia ła miej sce 1 X 2000 r.
w Rzy mie, kie dy to Jan Pa weł II ogło sił świę ty mi 123 bło go -
sła wio nych, w tym bł. Au gu sty na Zhao Rong i 119 to wa rzy -
szy -mę czen ni ków, któ rzy po nie śli śmierć za wia rę w Chi -
nach w cią gu mi nio nych czte rech stu le ci oraz bł. Ma rię Jó -
ze fę od Ser ca Je zu sa San cho de Gu eria (1842-1912), Hisz -
pan kę, za ło ży ciel kę Zgro ma dze nia Sióstr Słu żeb nic Je zu sa
Mi ło sier ne go, bł. Ka ta rzy nę Ma rię Dre xel (1858-1955),
Ame ry kan kę, za ło ży ciel kę Zgro ma dze nia Sióstr Naj święt -
sze go Sa kra men tu, opie ku ją ce go się In dia na mi i Afro ame -
ry ka na mi, bł. Jó ze fi nę Ba khi ta (1869-1947) z Su da nu, ze
Zgro ma dze nia Có rek Mi ło ści.
* Naj licz niej sza be aty fi ka cja – pierw sza w trze cim ty -
siąc le ciu – od by ła się 11 III 2001 r. w Rzy mie, kie dy to Jan
Pa weł II ogło sił bło go sła wio ny mi 233 mę czen ni ków woj ny

PON TY FI KAT JA NA PAW ŁA II
W LICZ BACH 

O Janie Pawle II – podsumowanie, cz.-2
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do mo wej w Hisz pa nii, za mor do wa nych w la tach 1936-1939. 
* W wie lu kra jach by wał kil ka krot nie, naj wię cej
w Pol sce i USA, po sie dem ra zy; we Fran cji sześć ra zy;
w Bra zy lii, Hisz pa nii, Mek sy ku, Por tu ga lii po czte ry ra zy
(do 30 VI 2002).
* Pod czas wi zy ty na Fi li pi nach w stycz niu 1995 r.
prze ma wiał praw do po dob nie do naj więk sze go zgro ma dze -
nia ludz kie go wszech cza sów. Da ne wa ha ją się od 4 do 5 mi -
lio nów.
* W Rzy mie Jan Pa weł II spo ty kał się śred nio z mi lio -
nem osób rocz nie, po nad to przyj mo wał oko ło 150 000-
180 000 osób rocz nie na au dien cjach dla wy bra nych grup,
głów państw i rzą dów.
* Dzien nie wy gła szał 3-4 prze mó wie nia. By ło ich,
uwzględ nia jąc let nie mie sią ce, w któ rych nie ma au dien cji,
oko ło 800-900 rocz nie.
* W cza sie pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II Sto li ca Apo stol -
ska na wią za ła po raz pierw szy sto sun ki dy plo ma tycz ne z po -
nad 60. pań stwa mi, a na wią za ła po now nie prze rwa ne sto -
sun ki z sze ścio ma.
* Sprze da no 20 mi lio nów eg zem pla rzy książ ki „Prze -
kro czyć próg na dziei”.
* pa pież Jan Pa weł II bie gle wła dał 10-cio ma ję zy ka -
mi. Są to: pol ski, wło ski, hisz pań ski, an giel ski, ła ciń ski,
fran cu ski, nie miec ki, por tu gal ski, ro syj ski i kla sycz ny
grec ki.
* dzien ny prze gląd wia do mo ści z ca łe go świa ta przy -
go to wy wał dla Oj ca Świę te go ze spół księ ży pra cu ją cych
w wa ty kań skim Se kre ta ria cie Sta nu. Każ de go ran ka czy ta li
oni oko ło 30 dzien ni ków z Włoch i in nych kra jów, wy bie ra -
li ar ty ku ły i pi sa li z nich krót kie stresz cze nia. Tak przy go to -
wa ny ra port skła dał się z oko ło 20 stron i skła da ny był pa -
pie żo wi każ de go ran ka o go dzi nie dzie sią tej ra no. 
* przy do mek Ka ro la Woj ty ły brzmi Lo lek i zo stał mu
on nada ny już w dzie ciń stwie. Po wy bo rze na pa pie ża na dal
uży wa ła go je go ro dzi na i przy ja cie le z Pol ski. 
* w każ dą po dróż za gra nicz ną Jan Pa weł II za bie rał
z so bą po jem ni ki ze swo ją wła sną krwią. Dzia ło się tak, po -
nie waż miał bar dzo rzad ką gru pę krwi, a w sy tu acji kry tycz -
nej urzęd ni cy Wa ty ka nu nie chcie li po le gać na za gra nicz -
nych ban kach krwi. 
* pa pież Jan Pa weł II miał do swo jej dys po zy cji ma ły
kom pleks spor to wy z be to nu i szkła zbu do wa ny w Ca stel
Gan dol fo. Był to nie tyl ko ba sen, znaj do wa ła się tam tak że
sau na, so la rium i sa la gim na stycz na. 

PON TY FI KAT JA NA PAW ŁA II NA TLE WY DA RZEŃ
W POL SCE I NA ŚWIE CIE

1978
16 X – wy bór kard. Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża.
22 X – in au gu ra cja pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II.

1979
En cy kli ka „RE DEMP TOR HO MI NIS”.
I piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
* * * 
Mar ga ret That cher pre mie rem Wiel kiej Bry ta nii.

Klę ska Pol Po ta w Kam bo dży.
In wa zja ZSRR na Afga ni stan.

1980
En cy kli ka „DI VES MI SE RI COR DIA”.
* * * 
Straj ki sierp nio we i po wsta nie NSZZ SO LI DAR NOŚĆ.
Wy buch woj ny irac ko -irań skiej.
Ro nald Re agan pre zy den tem USA.

1981
En cy kli ka „LA BO REM EXER CENS”.
13 V – za mach na ży cie Ja na Paw ła II.
* * * 
28 V – śmierć Pry ma sa Ty siąc le cia kard. Ste fa na Wy szyń -
skie go.
13 XII – wpro wa dze nie w Pol sce sta nu wo jen ne go.
Pre zy dent USA Ro nald Re agan ran ny w za ma chu.
Za bój stwo pre zy den ta Egip tu An wa ra as -Sa da ta.

1982
Ka no ni za cja bł. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go.
* * * 
Ju bi le usz 600-le cia Ja snej Gó ry.
III -VI – woj na Ar gen ty ny z Wiel ką Bry ta nią o Fal klan dy
(Mal wi ny).

1983
Jan Pa weł II od wie dza Meh me ta Ali Ag cę w rzym skim wię -
zie niu Re bib bia.
II piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
* * * 
Lech Wa łę sa lau re atem Po ko jo wej Na gro dy No bla. 
Ro nald Re agan użył swe go słyn ne go sfor mu ło wa nia na zy -
wa jąc ZSRR „Im pe rium Zła”.

1984
Po dró że apo stol skie do: USA, Ko rei Po łu dnio wej, Pa pui -No -
wej Gwi nei, Taj lan dii, Szwaj ca rii, Ka na dy, Hisz pa nii, Do mi -
ni ka ny, Pu er to Ri co i na Wy spy Sa lo mo na.
* * * 
19 X – mę czeń ska śmierć ks. Je rze go Po pie łusz ki.
Za bój stwo pre mie ra In dii – In di ry Gan dhi.

1985
En cy kli ka „SLA VO RUM APO STO LI”.
* * * 
1100-le cie dzie ła Cy ry la i Me to de go.
Mi cha ił Gor ba czow I se kre ta rzem KPZR.

1986
En cy kli ka „DO MI NUM ET VI VI FI CAN TEM”.
I Świa to wy Dzień Mło dzie ży.
* * * 
Ka ta stro fa re ak to ra ją dro we go w Czar no by lu.
Śmierć w za ma chu pre mie ra Szwe cji Ola fa Pal me.

1987
En cy kli ki: „RE DEMP TO RIS MA TER” oraz „SOL LI CI TU -
DO REI SO CIA LIS”.
III piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
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1988
Rzym skie ob cho dy 1000-le cia chrztu Ru si Ki jow skiej.
* * * 
Za koń cze nie oku pa cji Afga ni sta nu przez ZSRR.

1989
Ka no ni za cja bł. Bra ta Al ber ta Chmie low skie go.
* * * 
Pierw sze wol ne wy bo ry w Pol sce.
Ta de usz Ma zo wiec ki pre mie rem rzą du Rze czy po spo li tej
Pol skiej.
Zbu rze nie mu ru ber liń skie go.
Upa dek re żi mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce, NRD, Ru mu nii,
Buł ga rii i Cze cho sło wa cji.

1990
En cy kli ka „RE DEMP TO RIS MIS SIO”.
* * * 
Lech Wa łę sa pierw szym, wy bra nym w wol nych wy bo rach,
pre zy den tem III Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Agre sja Ira ku na Ku wejt.

1991
En cy kli ka „CEN TE SI MUS AN NUS”.
IV piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
VI Świa to wy Dzień Mło dzie ży w Czę sto cho wie.
* * * 
Woj na w Za to ce Per skiej.
Roz pad ZSRR i Ju go sła wii.

1992
Ob cho dy 500-le cia od kry cia i ewan ge li za cji No we go Świa ta. 
Bul la „To tus Tu us Po lo niae Po pu lus” – re or ga ni za cja struk -
tur Ko ścio ła w Pol sce.
* * * 
Woj na na Bał ka nach.
Znie sie nie apar the idu w RPA.

1993
En cy kli ka „VE RI TA TIS SPLEN DOR”.
Uchwa le nie kon kor da tu ze Sto li cą Apo stol ską.

1994
Książ ka Ja na Paw ła II pt. „Prze kro czyć próg na dziei” zo sta -
je świa to wym be st sel le rem.
* * * 
Pol skie wy da nie no we go Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to -
lic kie go.
Woj na do mo wa mię dzy Tut si i Hu tu w Rwan dzie.
Nel son Man de la pre zy den tem RPA.

1995
En cy kli ki: „EVAN GE LIUM VI TAE” oraz „UT UNUM
SINT”.
X Świa to wy Dzień Mło dzie ży w Ma ni li.
V piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
Ka no ni za cja bł. Ja na Sar kan dra.
Ka no ni za cja bł. Mel chio ra Gro dziec kie go.

1996
50-le cie ka płań stwa Ja na Paw ła II, książ ka „Dar i Ta jem ni -
ca” – du cho wa au to bio gra fia Pa pie ża.

* * * 
Woj na w Cze cze nii.

1997
Po dró że apo stol skie do: Bo śni i Her ce go wi ny, Czech, Li ba -
nu, Fran cji, Bra zy lii.
VI piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
Ka no ni za cja bł. Ja dwi gi, kró lo wej Pol ski.
Ka no ni za cja bł. Ja na z Du kli.
* * * 
Ob cho dy 1000-le cia śmier ci św. Woj cie cha.
Śmierć Mat ki Te re sy z Kal ku ty.

1998
En cy kli ka „FI DES ET RA TIO”.
Ra ty fi ka cja kon kor da tu ze Sto li cą Apo stol ską.

1999
In au gu ra cja ob cho dów Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku 2000.
VII piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
Ka no ni za cja bł. Kin gi.
* * * 
Pol ska w struk tu rach NA TO.
In ter wen cja zbroj na NA TO na Bał ka nach.

2000
Ka no ni za cja bł. s. Fau sty ny Ko wal skiej.

2001
Po dró że apo stol skie do: Gre cji, Sy rii, Mal ty, Ukra iny, Ka -
zach sta nu, Ar me nii.
* * *
11 wrze śnia – za mach ter ro ry stycz ny na World Tra de Cen -
ter w No wym Jor ku

2002
Ka no ni za cja oj ca Pio i Jo se ma rii Escri vy de Ba la gu era.
Wy da nie „Tryp ty ku Rzym skie go” – po ema tu Ja na Paw ła II.
VIII piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny.
Po świę ce nie ba zy li ki w sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go
w kra kow skich Ła giew ni kach.

2003
En cy kli ka „EC C LE SIA DE EU CHA RI STIA”.
Ka no ni za cja bł. Ur szu li Le dó chow skiej.
Ka no ni za cja bł. bpa Jó ze fa Pel cza ra.
Be aty fi ka cja Mat ki Te re sy z Kal ku ty.
* * * 
„TAK” w re fe ren dum dla przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej.
In wa zja USA na Irak.

2004
Książ ka Ja na Paw ła II „Wstań cie, chodź my!”

2005
Ka no ni za cja bł. ab pa Jó ze fa Bil czew skie go.
Ka no ni za cja ks. Zyg mun ta Go raz dow skie go

opra co wał An drzej Wit kow ski 



Pielgrzymka do Wilna
Z ŻYCIA PARAFII

Piel grzym ka do Świę tej Lip ki, Wil na i Trok 
w dniach od 5 do 8 VIII 2010 ro ku.

Piel grzym kę roz po czę li śmy Mszą św. o go dzi -
nie 6.30 w na szym ko ście le, któ rą ce le bro wał Ks. Pro boszcz
Ka no nik Grze gorz Stol czyk. Po Mszy św. uda li śmy się
do au to ka ru, aby za ła do wać ba ga że, za jąć wy zna czo ne miej -
sca i ru szyć w dro gę.

Z mo dli twą po ran ną i pie śnią na ustach, przy pięk -
nej po go dzie, do tar li śmy do Świę tej Lip ki. Tam by ło zwie -
dza nie, wy słu cha nie hi sto rii ko ścio ła pod we zwa niem Na -
wie dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, no i oczy wi ście udział

w prze pięk nym kon cer cie or ga no wym. W świę to lip skiej
szko le mu zycz nej uczył się Fe liks No wo wiej ski. Tu po wsta -
ła je go mu zy ka do „Ro ty” Ma rii Ko nop nic kiej. Po wy słu cha -
niu kon cer tu ru szy li śmy w dro gę do Su wałk. Drob ny pro -
blem z au to ka rem za trzy mał nas na tro chę w tym mie ście,
a więc przy mu so wy po stój, zwie dza nie mia sta, od po czy nek
w par ku i za kup wa lu ty li tew skiej w kan to rze. Au to bus zo -
stał na pra wio ny i po je cha li śmy pro sto do Wil na. Do tar li śmy
tam w póź nych go dzi nach wie czor nych. Po roz lo ko wa niu
się w po ko jach ho te lu „Sa ru nas” uda li śmy się na za słu żo ny
od po czy nek. Mał żeń skie pa ry uczest ni czą ce w piel grzym ce
mia ły szcze gól ne po wo dy do za do wo le nia, bo otrzy ma ły
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Scho la li tur gicz na „Lux Cor dis” 
Z ŻYCIA PARAFII

„Ni gdy nie bądź cał kiem
bez za ję cia, lecz al bo czy taj,
al bo pisz, al bo módl się, al -
bo roz wa żaj, al bo zaj muj się
ja kąś pra cą dla do bra
wspól ne go”

(To masz a Kem pis)

Do tych słów do da ła bym jesz -
cze: „Śpie waj!”. 
W ten wła śnie spo sób po słu gu -
je Scho la Li tur gicz na „Lux Cor -
dis” przy pa ra fii pw. św. Bra ta
Al ber ta, któ rej mu zycz ne gro -
no mam szczę ście za si lać.
Skła da się ona z peł nych za an -
ga żo wa nia mło dych lu dzi, któ -
rzy chcą chwa lić śpie wem Pa na. For ma też od gry wa tu taj
bar dzo waż ną ro lę, śpie wa my bo wiem pie śni li tur gicz ne
roz pi sa ne na czte ro gło so wy chór mie sza ny. Bu du je to praw -
dzi wie wznio sły kli mat.

Współ two rząc już kil ka pa ra fial nych ze spo łów, mu -
szę przy znać, że to, co naj bar dziej ce nię w scho li, to chęć
po słu gi, ra dość, a tak że pre cy zyj ne i pro fe sjo nal ne, jak
na tak mło dy wiek, przy go to wa nie. Jest to za słu gą mię dzy
in ny mi dy ry gen ta Krzyś ka Ży gow skie go, któ ry czu wa
nad ca ło ścią pra cy. Wszyst ko to nie by ło by jed nak moż li we
bez in nych człon ków scho li, któ rzy go dziel nie wspie ra ją.
Ostat nio zro dził się po mysł po sze rze nia skła du o or kie strę
ka me ral ną w po sta ci kwar te tu smycz ko we go, fle tu oraz
klar ne tu. 

By ło to nie la da wy zwa nie. Re zul tat na szej pra cy
moż na by ło usły szeć w nie dzie lę od pu sto wą ku czci św. Bra -
ta Al ber ta, 20 czerw ca na Mszy św. o godz. 9:30. Re per tu ar
obej mo wał utwo ry pol skich kom po zy to rów: Pio tra Pał ki,
Paw ła Bę ben ka oraz Hu ber ta Ko wal skie go. Wy ko na li śmy
także zna ną pieśń „Pa tro nie mi ło sier dzia” w opra co wa niu

na chór i or kie strę na -
pi sa nym przez na sze -
go dy ry gen ta. Spe -
cjal nie na tę oka zję
po wsta ła rów nież
Msza („Ky rie”, „Sanc -
tus” oraz „Agnus
Dei”), któ rą skom po -
no wał je den z na -
szych chó rzy stów
Adam Bo row ski. 

Ja ko oso ba, gra -
ją ca w or kie strze, czu -
łam wiel ką ra dość
z moż li wo ści po słu gi -
wa nia w ten spo sób.
Gdy wsłu chi wa łam

się w nio są ce się za mną dźwię ki chó ru, nie jed no krot nie
prze szy wał mnie dreszcz. Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą
się członkom or kie stry: Pau li nie, Mai, Pio tro wi i Pa try cji,
któ rzy po świę ci li swój czas, przy by wa jąc do nas z in nych pa -
ra fii, jak rów nież chó rzy stom. Nie moż na za po mnieć o wy -
ra zach wdzięcz no ści dla na sze go Dy ry gen ta, któ re go za słu -
gi są nie oce nio ne. Na sza ini cja ty wa nie by ła by rów nież moż -
li wa, gdy by nie wspar cie księ dza Pro bosz cza i ka pła nów
z na szej pa ra fii.

To, co dla mnie by ło bar dzo waż ne, to fakt, że ra -
zem z wier ny mi, któ rzy rów nież włą cza li się w śpiew, mo gli -
śmy stwo rzyć wspól no tę i w ten spo sób wiel bić Bo ga. Cie -
szę się, że na sze ta len ty mo gą po słu żyć do jesz cze gor liw -
szej mo dli twy. Jak mó wił św. Au gu styn, „Kto śpie wa, po -
dwój nie się mo dli” (łac. „Bis orat, qui can tat”).

Ka sia Si tar ska 
25 czerwca 2010 r.
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Z ŻYCIA PARAFII
apar ta men ty, chy ba ta kie z „pię cio ma gwiazd ka mi”. Po tem
zje dli śmy ko la cję ze wspa nia łym przy sma kiem wi leń skim
zwa nym ce pe li na mi.

Na stęp ne go dnia ru szy li śmy na zwie dza nie Wil na.
Na cmen ta rzu pol skim na Ros sie po wi ta ła nas 80-let nia
miesz kan ka Wil na, pa ni Ire na Bo łądź, któ ra przy pły cie na -
grob nej, gdzie jest po cho wa na mat ka Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go i gdzie spo czę ło je go ser ce, przy pa lą cych się zni -
czach re cy to wa ła wła sne wier sze:

„Pol sko mo ja ko cha na
Za wsze ja Cie bie ko cha łam
Gdzie ja kie nie szczę ście w Pol sce
Ja w ser cu swym prze ży wa łam
Sa ma miesz kam na li tew skich te re nach
Czu łam się Po lką od dzie ciń stwa
To za szcze pi li ro dzi ce, szko ły, 
ży cie ro dzin ne i tra dy cja
Tak by ło sta le na na szych te re nach Wi leńsz czy zny
Gdzie ży li na si dziad ko wie, ro dzi ce …”

Po że gna li śmy się z pa nią Ire ną. Czas go nił – krót kie zwie -
dza nie cmen ta rza, ka te dry wi leń skiej, na stęp nie ko ściół św.
Pio tra i Paw ła, dom za kon ny Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki
Mi ło sier dzia, w któ rym miesz ka ła św. Sio stra Fau sty na,
Kal wa ria Wi leń ska i naj waż niej sze – Ostra Bra ma, gdzie
uczest ni czy li śmy we Mszy św. ce le bro wa nej przez ks. Pro -
bosz cza oraz księ dza z die ce zji To ruń skiej. Wie czo rem ko -
la cja, na któ rej za ja da li śmy się wi leń ski mi bli na mi – by ły
wspa nia łe.

Na stęp ne go dnia dal sze zwie dza nie: Gó ra Zam ko -
wa, ko ściół św. Ja na, ko ściół Św. Du cha, cer kew pra wo sław -
na Św. Trój cy, ko ściół św. Ka zi mie rza z je go re li kwia mi.

W sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go wpa trze ni
w ory gi nał pierw sze go ob ra zu „Je zu ufam To bie”, na ma lo -
wa ne go na pod sta wie wska zó wek Sio stry Fau sty ny przez
prof. Eu ge niu sza Ka zi mi row skie go, od mó wi li śmy ko ron kę
do Mi ło sier dzia Bo że go. Po byt w tym sank tu arium to
ogrom ne prze ży cie dla każ de go z nas. Ko lej ne głę bo kie
prze ży wa nie to Msza św. ce le bro wa na przez na sze go du -
cho we go prze wod ni ka w ko ście le Św. Du cha, w któ rym
znaj du je się ko pia ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go. 

Wie czo rem uro czy sta ko la cja w li tew skiej re stau ra -
cji po łą czo na by ła z tań ca mi i śpie wem pio se nek bie siad -
nych. Przy do brej mu zy ce do brze się ba wi li śmy, aż żal by ło
wra cać do ho te lu.

Czwar te go dnia po dró żo wa li śmy do zna nej miej -
sco wo ści Tro ki. Tam w ko ście le pod we zwa niem Mat ki Bo -
skiej Troc kiej, przy wi tał nas ser decz nie tam tej szy pro -
boszcz i za po znał nas z hi sto rią pa ra fii. Do wie dzie li śmy się,
że tem tej szy cu da mi sły ną cy ob raz był ko ro no wa ny na mo -
cy ak tu pa pie ża Kle men sa XI w 1718 r., rok po ko ro na cji wi -
ze run ku Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Był to dru gi wi ze ru -
nek Mat ki Bo żej ko ro no wa ny pa pie ski mi ko ro na mi na zie -
miach Rze czy po spo spo li tej. 

Nasz Ksiądz Pro boszcz Grze gorz od pra wia w troc -
kim ko ście le uro czy ście Mszę św. Po niej ru sza my da lej
w dro gę. Ko lej ny etap piel grzym ki to za mek w Tro kach,
któ ry od re stau ro wa ny, osa dzo ny w pięk nej sce ne rii na wy -
spie w oto cze niu je zior, dał nam wie le do znań sen ty men tal -
nych. Ze wzglę du na pa da ją cy deszcz skró cili śmy po byt

na zam ku i uda li śmy się na obiad do jed nej z wie lu re stau -
ra cji, w któ rej za ser wo wa no nam tra dy cyj ny przy smak re jo -
nal ny – „ki bi ny”. 

Tro chę zmę cze ni, ale szczę śli wi wy ru szy li śmy
w dro gę do do mu. W póź nych go dzi nach wie czor nych do -
tar li śmy szczę śli wie do na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta.
Dro ga po wrot na upły nę ła nam na dzie le niu się wra że nia mi,
mo dli twie i ra do snym śpie wie. Chce my do dać, że w swo im
gro nie mie li śmy 98-let nią pa nią, któ ra bar dzo dziel nie zno -
si ła tru dy po dró żo wa nia, nie re zy gnu jąc z żadnego punku
pielgrzymki.

Piel grzym ka był wspa nia ła pod każ dym wzglę dem,
w znacz nej mie rze dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu i pro -
wa dze niu jej przez na sze go ks. Pro bosz cza. Cel naj waż niej -
szy piel grzym ki – mo dli twa przed ob ra zem Mat ki Bo żej Mi -
ło sier dzia w Ostrej Bra mie zo stał w peł ni zre ali zo wa ny. 

Ob raz Ma don ny Ostro bram skiej de kre tem pa pie -
skim z 1927 ro ku otrzy mał na zwę ob ra zu Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia. Zo stał uko ro no wa ny ko ro na mi pa pie ski mi w obec -
no ści Pry ma sa Pol ski Kard. Au gu sta Hlon da, 28 bi sku pów
i do stoj ni ków z Mar szał kiem Jó ze fem Pił sud skim i Pre zy -
den tem Igna cym Mo ścic kim na cze le (ory gi nal ne ko ro ny
za gi nę ły w cza sie II woj ny świa to wej). 

W ka pli cy ostro bram skiej ścia ny ozdo bio ne są
srebr ną bla chą z wy tło czo ny mi ser ca mi. Ma te riał na wy ko -
na nie tej de ko ra cji po cho dzi z da rów piel grzy mów. Wśród
wo tów są tak że te ofia ro wa ne przez Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II, któ ry pod czas piel grzym ki do Wil na we wrze -
śniu 1993 r. mo dlił się przed wi ze run kiem Mat ki Bo żej. 

Każ dy uczest nik piel grzym ki z utę sk nie niem ocze -
ki wał spo tka nia się z Nią, by przed Jej ob li czem go rą co się
po mo dlić i po wie rzyć Jej wszyst kie swo je kło po ty, tro ski
i ra do ści. Przez ca ły czas trwa nia piel grzym ki czu li śmy się
jak wiel ka ro dzi na, w któ rej nie wy stą pi ły żad ne pro ble my,
tyl ko ra dość do mi no wa ła na ob li czu każ de go jej uczest ni ka.
Kie dy ta ka wspa nia ła ro dzi na wra ca ła do do mu, księ dzu
Pro bosz czo wi przy szła myśl: „mo że w przy szłym ro ku
w tym sa mym skła dzie wy brać się zno wu gdzieś”. Li czy my,
że tak się sta nie. Bóg za płać księ że Pro bosz czu za piel -
grzym kę, za ra dość piel grzy mo wa nia i do bre sło wo.

Ali cja So wiń ska i Wie sław Bą cal ski

Wilno. Kaplica Ostrobramska z wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia.
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Na górskich szlakach œladami Jana Paw³a II
Za mi ło wa nie na sze go pa pie ża Ja na Paw ła II do wę dró wek
gór skich i spły wów ka ja ko wych zna ne jest za pew ne nam
wszyst kim. Już ja ko stu dent, a po tem rów nież ja ko pre zbi ter
i kar dy nał, wy ko rzy sty wał każ dą swo ją wol ną chwi lę na wy -
jazd w Ta try, Pie ni ny i Biesz cza dy, aby wraz z mło dzie żą
udać się na gór skie szla ki. Na wet ja ko pa pież nie zre zy gno -
wał do koń ca ze swych ulu bio nych form wy po czyn ku. Nie
mógł już co praw da wy brać się na spływ ka ja ko wy, ale co ro -
ku wy ru szał we wło skie Al py, któ re w okre sie je go pon ty fi -
ka tu mu sia ły mu za stą pić na sze pol skie gó ry.

Kie dy wę dru je my co ro ku po Ta trach i ze szczy tów
gór po dzi wia my wspa nia łe, za pie ra ją ce dech w pier si wi do -
ki, za wsze przy po mi na ją mi się sło wa pa pie ża, we dług któ -
re go „bę dąc w gó rach czło wiek znaj du je się naj bli żej Bo ga”.
Wy bierz my się więc wspól nie na krót ką wy pra wę śla da mi
Ja na Paw ła II, któ rą za cznie my od gór skiej sto li cy Pol ski,
czy li Za ko pa ne go, bę dą ce go ba zą wy pa do wą na ta trzań skie
szla ki. 

Do szcze gól nie umi ło wa nych przez pa pie ża miejsc
w Za ko pa nem na le ża ła za wsze za pro jek to wa na przez sa me -
go Sta ni sła wa Wit kie wi cza ka plicz ka p. w. Naj święt sze go
Ser ca Je zu so we go w Jasz czu rów ce oraz za byt ko wy ko ściół
p. w. MB Czę sto chow skiej i św. Kle men sa. Na po bli skim
cmen ta rzu na Pęk so wym Brzyz ku pa pież wie lo krot nie po -
chy lał się w mo dli tew nym sku pie niu nad gro ba mi wie lu
zna nych, po cho wa nych tam Po la ków: pi sa rzy (m. in. K. Ma -
ku szyń skie go, Wł. Or ka na, K. Prze rwy -Tet ma je ra, Sa ba ły),
ar ty stów (m. in. St. Wit kie wi cza, K. Stry jeń skie go) i olim pij -
czy ków nar ciar skich (m. in. Br. Cze cha, H. Ma ru sa rzów ny). 

W dro dze na Gie wont czy Ka spro wy Wierch za glą -
dał też czę sto do klasz to ru ss. al ber ty nek i oo. al ber ty nów
na Ka la tów kach. Chęt nie od wie dzał ko ściół oo. ma ria nów
w To po ro wej Cyrh li, skąd moż na po dzi wiać naj pięk niej sze
w Za ko pa nem za cho dy słoń ca na tle pa no ra my mia sta i ota -
cza ją cych je pasm gór skich. Z pa pie żem zwią za ne są też
dwa za ko piań skie sank tu aria: Cu dow ne go Me da li ka Księ ży
Mi sjo na rzy w Ol czy i MB Fa tim skiej na Krzep tów kach, któ -
re naj le piej zwie dzać w okre sie bo żo na ro dze nio wym, gdyż
znaj du ją się w nich bar dzo cha rak te ry stycz ne żłób ki. W ol -
czań skim sank tu arium, któ re go bar dzo cie ka wa bry ła przy -
po mi na dwie zło żo ne ni czym do mo dli twy dło nie, wszyst kie
fi gu ry przed sta wia ją ce lu dzi ma ją na tu ral ną wiel kość
i odzia ne są w tra dy cyj ne, gó ral skie stro je. Na Krzep tów -
kach, wśród pa ste rzy przy żłób ku, za wsze do strzec moż na
na to miast po stać Ja na Paw ła II, a od je go śmier ci tak że Be -
ne dyk ta XVI. Nie dzi wi to zresz tą ni ko go, gdyż sank tu arium
to gó ra le zbu do wa li prze cież ja ko swo iste wo tum wdzięcz -
no ści za ura to wa nie pa pie żo wi ży cia w za ma chu z dnia 13
ma ja 1981 r. Wy da rze nie to upa mięt nio ne zo sta ło na wet
na jed nym z tam tej szych wi tra ży. 

Z Za ko pa ne go war to udać się na wę drów kę kil ko -
ma szla ka mi, któ ry mi czę sto cho dził Jan Pa weł II. Mniej wy -
trzy ma li pie chu rzy mo gą przejść kil ka ki lo me trów dro gą pa -
pie ską z po bli skie go Ko ście li ska na szczyt Gu ba łów ki
(1120 m n. p. m.) po dzi wia jąc przez ca ły czas roz ta cza ją cą
się po pra wej stro nie pa no ra mę Tatr. Do li ną Fi lip ka moż na
na to miast do trzeć do ka pli cy oo. do mi ni ka nów, zro bić tam

krót ką prze rwę na po da wa ną przez za kon ni ków go rą cą her -
ba tę, a stam tąd udać się jesz cze nie co wy żej na Ru si no wą
Po la nę, skąd wi dać już do brze Ry sy (2499 m n. p. m.) i in ne
szczy ty gó ru ją ce nad ulu bio nym miej scem wy po czyn ku pa -
pie ża, czy li Mor skim Okiem. 

Do brze za pra wie ni wę drow cy do cie ra ją nad to naj -
więk sze ta trzań skie je zio ro dłu gą, bo aż 9-ki lo me tro wą Do -
li ną Ry bie go Po to ku, ale wło żo ny trud opła ca się. Du żo bar -
dziej wy god ną, lecz dość dro gą al ter na ty wą jest prze jazd
wo zem kon nym. W ide al nie gład kiej ta fli wo dy od bi ja ją się
bo wiem ma je sta tycz nie naj wyż sze ta trzań skie szczy ty, nie -
mal za wsze po kry te śnie giem. Go dzin na wę drów ka wo kół
je zio ra, choć by wa cza sem tak że nie bez piecz na, po zo sta wia
w pa mię ci nie za po mnia ne wspo mnie nia. Po ze szło rocz nej,
mroź nej i dłu giej zi mie aż do wcze sne go la ta ist nia ło
na przy kład w wyż szych par tiach Tatr za gro że nie la wi no we.
W ma ju prze stra szy li śmy się więc na do bre, gdy zo ba czy li -
śmy scho dzą cą wprost na nas z Ka zal ni cy la wi nę. Dzię ki
Bo gu ogrom na, śnież na ma sa zdą ży ła wy ha mo wać po dro -
dze na in nej, le żą cej po ni żej po ła ci śnie gu i dzię ki te mu
unik nę li śmy nie chyb nej śmier ci w po kry tej na dal czę ścio -
wo lo do wy mi kra mi wo dzie Mor skie go Oka. Gro zi ło nam
jed nak jesz cze in ne nie bez pie czeń stwo: tej wio sny pe wien
niedź wiedź ze Sło wa cji za ata ko wał i moc no zra nił w Pol sce
kil ku drwa li. Stał się ist nym po stra chem wszyst kich tu ry -
stów w stre fie przy gra nicz nej, a za tem i nad Mor skim
Okiem. My – na szczę ście – mie li śmy oka zję spo tkać tam
tyl ko jed ne go ła god ne go niedź wie dzia i stad ko ko zic. 

Du żo mniej za gro żeń czy ha na wę drow ców
w dwóch in nych „pa pie skich” do li nach. 8-ki lo me tro wą Do li -
nę Cho cho łow ską naj le piej prze mie rzać pod ko niec kwiet -
nia, gdyż tyl ko wte dy moż na uj rzeć na jej koń cu ba jecz ny
wprost wi dok: po ro śnię tą mnó stwem ja sno - i ciem no fio le to -
wych kro ku sów Po la nę Cho cho łow ską, któ ra sta je się wów -
czas nie wąt pli wie naj więk szym w Pol sce sku pi skiem tych
pięk nych zwia stu nów wio sny two rzą cych je den bez kre sny,
kwia to wy dy wan. Na wzgó rzu pod la sem stoi tam ka plicz ka,
w któ rej pa pież 23 czerw ca 1983 r. pod czas swo jej piel -
grzym ki do oj czy zny miał je dy ną moż li wość spo tka nia się
z przy wód cą „So li dar no ści”, Le chem Wa łę są. Rów nie dłu ga
Do li na Ko ście li ska ku si tu ry stów licz ny mi ja ski nia mi, któ re
moż na zwie dzać. Do li ny naj pięk niej pre zen tu ją się je sie nią,
gdy ro sną ce na ogrom nych, su ro wych ska łach drze wa roz -
świe tla ją je swo imi cie pły mi bar wa mi.

Wcze sna je sień to ide al na po ra ro ku na po dą ża nie
śla da mi pa pie ża rów nież w Pie ni nach i Biesz cza dach. Pły -
nąc tra twą prze ło mem Du naj ca, nie spo sób nie za chwy cać
się o tej po rze ro ku pie niń ski mi Trze ma Ko ro na mi i in ny mi
szczy ta mi po ro śnię ty mi drze wa mi, któ rych róż no ko lo ro we
li ście tak wier nie od bi ja ją się w rwą cym nur cie rze ki, iż two -
rzą je den wie lo barw ny pej zaż po zba wio ny ja kich kol wiek
gra nic. 

Tak sa mo ma low ni czo pre zen tu ją się biesz czadz kie
po ło ni ny. Na ich grzbie tach tra wa zmie nia je sie nią bar wę
na żół tą, krza ki ja gód sta ją się czer wo na we, a uschnię te li -
ście pa pro ci brą zo wie ją. Wiecz nie zie lo ne, kar ło wa te drze -
wa igla ste two rzą na to miast w dol nych par tiach cha rak te ry -
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stycz ne, jed no li te, ciem ne pa sma le śne, któ re wspa nia le
kom po nu ją się z ca ło ścią. W tym ro ku desz czo wa i zim na
au ra unie moż li wi ła dłuż sze wę drów ki gór skie w Biesz cza -
dach (po desz czu gli nia ste pod ło że ro bi się zbyt grzą skim
bło tem), ale uda ło nam się cho ciaż przejść ma sy wem Po ło -
ni ny We tliń skiej. Ze schro ni ska o uro czej na zwie „Chat ka
Pu chat ka”, ofe ru ją ce go iście spar tań skie wa run ki noc le go -
we – jest ono po zba wio ne cał ko wi cie prą du i ogrze wa nia
– po wę dro wa li śmy na szczyt Sme rek (1222 m n. p. m.). Kil -
ku go dzin na wę drów ka po zwo li ła nam po czuć się ni czym
w nie bie: za rów no w zna cze niu prze no śnym z uwa gi na cu -
dow ne wi do ki, któ re uka zy wa ły się co ja kiś czas na szym
oczom, gdy tyl ko sil ny wiatr zdo łał prze gnać na chwi lę pę -
dzą ce po ni żej na szych stóp chmu ry, jak też do słow nym, gdy
sta nę li śmy na zwień czo nym krzy żem szczy cie otu lo nym
szczel nie ze wszyst kich stron gru bą war stwą mlecz nych
chmur, a wo kół nas wi dać by ło wy łącz nie nie bo. By ło to na -
praw dę nie sa mo wi te uczu cie, któ re go na pew no war to do -
świad czyć.

W po zo sta łe, po chmur ne bądź desz czo we, dni ob -
jeż dża li śmy tzw. Pę tlę Biesz czadz ką w po szu ki wa niu pa pie -
skich śla dów. Za dzi wi ło nas, że każ da nie mal wio ska po sia -
da wła sną, choć by ma łą cer kiew. Więk szość z nich jest
obec nie pa ra fia mi rzym sko ka to lic ki mi, ale za cho wa ło swój
ory gi nal ny grec ko ka to lic ki wy strój z okre su, gdy miesz ka li
tu jesz cze Boj ko wie i Łem ko wie. Do naj pięk niej szych na le -
żą trój dziel na cer kiew w Rów ni oraz cer kiew w miej sco wo -
ści Ra be, w któ rej obok kom plet ne go iko no sta su z 1861 r.
zo ba czyć moż na – mię dzy dru gą a trze cią sta cją dro gi krzy -
żo wej – mo del pa pie skiej ba ców ki, ma ją cy upa mięt niać
śmierć pa pie ża w 2005 r. Cie ka wost ką jest rów nież du ża
ilość do brze utrzy ma nych sy na gog i ży dow skich cmen ta rzy
(tzw. kir ku tów) w więk szych miej sco wo ściach (np. w Sa no -
ku i Le sku). Miej sca te są jak by nie mym świa dec twem po -
ko jo we go nie gdyś współ ist nie nia na tym te re nie wszyst kich
trzech wy znań. W Ko mań czy zaj rzeć war to do za byt ko we go
klasz to ru ss. na za re ta nek, w któ rym Ka rol Woj ty ła od wie -
dzał in ter no wa ne go tam przez rok (29.10.1955-28.10.1956)
Pry ma sa Ty siąc le cia, a w So li nie zwie dzić naj więk szą w Pol -
sce elek trow nię i za po rę wod ną, dzię ki któ rej wie lu ama to -
rów spor tów wod nych, po dob nie jak nie gdyś pa pież, mo że
bez piecz nie pły wać po biesz czadz kich rze kach wśród ma -
low ni czych, zie lo nych wzgórz nad Za le wem So liń skim. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Zielone wzgórza nad zaporą w Solinie

Trzy korony w Pieninach

Żłóbek z Krzeptówek z figurami papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI

Klasztor ss. nazaretanek w Komańczy Komańcza. Pokój Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego podczas internowania
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Rozwiązanie logogryfu nr GB 44

Hasło: Bierzmowanie
Wyrazy pomocnicze: turbina, zapinka, generał,
wzorzec, szczapa, promień, kanonik, nerwica,

Abraham, mennica, łowisko, katedra.

Rozwiązanie rebusu nr 26:
Pachnie lipa.

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

p. Inge Czarniak
p. Elżbieta Wiącek

Serdecznie gra tu lu je my!

Na gro dę zaprawidłowe rozwiązanie lo go gryfu z nr 44
prze ka zu je my p. Elżbiecie Wiącek.

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW „ŚW. PAWEŁ“

80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 58 554 18 34

Chwi lo wo za wie sza my pu bli ka cję stro ny ROZ RYW KA, z po wo -
du cho ro by au to ra krzy żó wek. Ma my na dzie ję, że na sze ser decz -
ne ży cze nia szyb kie go po wro tu do zdro wia, przy czy nią się
do lep sze go sa mo po czu cia „Ba ry ta” i po zwo lą na wzno wie tej
au tor skiej stro ny w Gło sie Bra ta.  

Redakcja

ROZRYWKA

WIERSZE

My ślę więc je stem

de dy ku ję mo je mu Oj cu
uczest ni ko wi „Cu du nad Wi słą”

Od sie dem dzie się ciu 

już lat

sły szę sło wo

Pra wo, pra wo, pra wo...

A ja py tam skrom nie

przez uczci wość

gdzie po dzia ło się 

SŁO WO?

Spra wie dli wość?

16.08.2010 r. 
Sę pól no Kra jeń skie

(dzień uro dzin mo je go Oj ca)
Te re sa Fi de ra
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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

z każdym wierszem

z każdym napisanym wierszem coś się zaczyna

wiara nadzieja i miłość w tych samych kształtach
a jednak ciężar gatunkowy im się zmienił
każde z osobna nie spełnia oczekiwań
żadna bez pozostałych nie wieńczy dzieła
a każda wciąż w drodze pozwala się innej rozwijać
przedziwna to trójca Boskiej natury
wciśnięta w człowieczy dzień powszedni

z każdym wierszem kocham cię więcej 

nasze zjednoczenie  

na przekór wszystkiemu co nas otacza 
wyprowadza z równowagi 
stawia na baczność czuwania
wymyka się spod kontroli 
nie daje szans powodzenia 
nie układa się po naszej myśli 
nic nas nie może rozłączyć 
wejść z butami w rozpięty życiorys
i zniszczyć wspólnotę pragnień

jedność żyje gdy jednoczy pragnienia 

nieskończoność w pigułce  

życie jak film bez dublerów 
kręcony na prędce bez kosztów 
bez żadnego montażu i powtórek 
z reżyserem w oddali 
szybko się kończy 
bez napisów 

zostaje pamięć 
krótkie wycinki odbite w siatkówce 
nieskończoność w pigułce 

KĄCIK POETYCKI
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Ś.p. Andrzej Budziński, lat 50, zm. 16.06.2010 r. 
Ś.p. Zygfryd Leon Bardziszewski, lat 80, zm. 5.07.2010 r. 

Ś.p. Jan Przytarski, lat 72, zm. 7.07.2010 r. 
Ś.p. Kazimierz Pereta, lat 74, zm. 12.07.2010 r. 

Ś.p. Marian Człapa, lat 72, zm. 16.07.2010 r.
Ś.p. Kazimierz Aszyk, lat 82, zm. 16.07.2010 r. 
Ś.p. Teresa Skrzypska, lat 60, zm. 22.07.2010 r. 

Ś.p. Kryspina Urszula Szymczyk, lat 79, zm. 30.07.2010 r. 
Ś.p. Andrzej Józef Gatz, lat 65, zm. 3.08.2010 r. 

Ś.p. Jan Han, lat 75, zm. 4.08.2010 r. 
Ś.p. Józefa Lewandowska, lat 75, zm. 9.08.2010 r. 

Ś.p. Elżbieta Teresa Długołęcka, lat 57, zm. 11.08.2010 r.
Ś.p. Józef Palmowski, lat 78, zm. 11.08.2010 r. 
Ś.p. Zofia Kędzierska, lat 78, zm. 11.08.2010 r. 
Ś.p. Czesław Witczak, lat 74, zm. 15.08.2010 r. 
Ś.p. Zenon Werbiński, lat 82, zm. 19.08.2010 r. 

Ś.p. Kazimierz Gurczyński, lat 74, zm. 25.08.2010 r. 
Ś.p. Krystyna Rozinka, lat 73, zm. 26.08.2010 r. 

Ś.p. Zbigniew Janusz Gładyś, lat 70, zm. 27.08.2010 r. 
Ś.p. Bogdan Siedlarski, lat 56, zm. 28.08.2010 r. 
Ś.p. Zygmunt Boczar, lat 62, zm. 29.08.2010 r. 

Ś.p. Irena Górska, lat 75, zm. 30.08.2010 r. 
Ś.p. Kazimierz Pawlak, lat 81, zm. 9.09.2010 r. 
Ś.p. Wiktoria Wyżga, lat 88, zm. 9.09.2010 r. 
Ś.p. Michał Pawlik, lat 70, zm. 11.09.2010 r. 

Ś.p. Longina Lubrzycka, lat 64, zm. 16.09.2010 r. 
Ś.p. Zbigniew Schulc, lat 73, zm. 21.09.2010 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Oliwia Amelia Jankowska 12.06.2010 r. 
Wojciech Krzysztof Przyklęk 12.06.2010 r. 
Daria Dziadosz 13.06.2010 r. 
Hanna Jaworska 13.06.2010 r. 
Alicja Witka 13.06.2010 r. 
Piotr Jan Suchodolski 20.06.2010 r. 
Szymon Marcin Boike 27.06.2010 r. 
Piotr Paweł Kowalski 27.06.2010 r. 
Nikodem Stocki 27.06.2010 r. 
Nadia Krystyna Mazewska 4.07.2010 r. 
Lena Halina Muszka 11.07.2010 r. 
Nicola Dorota Siedzińska 11.07.2010 r. 
Dominika Marta Szczepańska 25.07.2010 r. 
Szymon Piotr Szczepański 25.07.2010 r. 
Bartłomiej Wiktor Porydzaj 25.07.2010 r. 
Paweł Marek Szturmowski 25.07.2010 r. 
Bartosz Piotr Kucharski 25.07.2010 r. 
Wiktoria Łucja Kaftan 25.07.2010 r. 
Ryszard Antoni Widła 25.07.2010 r. 
Bartłomiej Wojciech Tołkaczewski 1.08.2010 r. 
Julia Daria Białopolska 8.08.2010 r. 
Aleksander Kazimierz Dawid Kamiński Żak 8.08.2010 r. 
Dawid Kurt 8.08.2010 r. 
Oskar Czajka 8.08.2010 r. 
Radosław Czajka 8.08.2010 r.
Julia Joanna Modzelewska 15.08.2010 r. 
Tymoteusz Michał Litwiński 29.08.2010 r. 
Edyta Grochowalska 29.08.2010 r. 
Vanessa Julia Marczewska 4.09.2010 r. 
Kacper Dorian Gierej 12.09.2010 r. 
Oskar Marek Krawczyński 12.09.2010 r. 
Paweł Szymon Kałużny 18.09.2010 r.

Michał Cwaliński i Dominika Sela 19.06.2010 r. 

Łukasz Zalewski i Anna Daria Boracka 3.07.2010 r. 

Michał Marek Miśkiewicz i Alicja Anna Kowalewska    24.07.2010 r. 

Robert Marek Jabłoński i Karolina Joanna Poziemska   30.07.2010 r. 

Maciej Sławomir Kluza i Aleksandra Ewa Ropel 7.08.2010 r. 

Daniel Czarnecki i Magdalena Wioletta Umławska 14.08.2010 r. 

Dawid Wiśniewski i Patrycja Chmielewska 14.08.2010 r. 

Maciej Jakub Szeremeta i Paulina Łoś 11.09.2010 r. 

Tomasz Marcin Kałużny i Wioletta Beata Kasprzyk 18.09.2010 r. 

13 VII - Stanisława i Higin Żbikowscy

7 VIII - Danuta i Zdzisław Karpińscy

9 VIII - Klara i Andrzej Idzikowscy

21 VIII - Helena i Mieczysław Brzezińscy

28 VIII - Urszula i Jan Rojek

11 IX - Maria i Henryk Sellin

12 IX - Elżbieta i Bogusław Waszkiewicz

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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W dniu 18 lipca gościliśmy skautów z Martyniki, którzy przyjechali do Polski pod opieką ks. Jacka Ossowskiego.

W dniu 8 sierpnia wspólnie modliliśmy się z członkami chóru parafialnego z Martyniki wraz z ks. Janem Mielewskim.

GOŒCILIŒMY W NASZEJ PARAFII


